
 

 

 
SÚHRNNÝ ZÁZNAM 

 

Pracovná skupina pre hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť 

Predsedá Věra Jourová, podpredsedníčka Európskej komisie 

Piatok 7. apríla 2022 od 9.00 do 11.00 h, Štrasburg – hybridný formát 

 

 

1. Otvorenie predsedníčkou 

 

Predsedníčka Věra JOUROVÁ privítala všetkých účastníkov tejto poslednej schôdze pracovnej skupiny a 
uviedla, že cieľom bude dosiahnuť predbežný konsenzus o predbežných návrhoch. Požiadala účastníkov, 
aby svoje príspevky zamerali na podstatné otázky, v súvislosti s ktorými dôrazne nesúhlasia alebo by chceli 

upozorniť na dôležitý bod, pričom uviedla, že schôdza by nemala slúžiť na vypracovanie konkrétnych 
návrhov. 

 

Predsedníčka JOUROVÁ vysvetlila, že spolu s hovorcami pracovnej skupiny a za pomoci spoločného 
sekretariátu bude po schôdzi pracovať na konečných návrhoch, ktoré sa majú predložiť plénu. Zdôraznila, 
že cieľom bude dosiahnuť konsenzus o čo najväčšom počte návrhov a že v prípade jasnej námietky sa táto 
otázka predloží výkonnej rade konferencie. Hlavným základom návrhov v každom prípade zostanú 
odporúčania občanov. 
 

Predsedníčka na záver pripomenula ďalšie kroky postupu: posledná plenárna schôdza sa bude konať 29. – 

30. apríla a záverečné podujatie 9. mája. 
 

 

2. Vystúpenie hovorcov 

 

Hovorcovia pracovnej skupiny vysvetlili posledné zmeny v predbežných návrhoch, pričom zdôraznili, že 
štruktúra zostala zachovaná, ale že sa urobili dôležité zmeny, aby návrhy boli konkrétnejšie a priblížili sa 
odporúčaniam občanov. Zdôraznili tiež, že je dôležité nevytrhávať návrhy z kontextu a že táto posledná 
schôdza bude slúžiť na posledné úpravy ich znenia. 
 

 

3. Diskusia o revidovaných predbežných návrhoch, ako sú uvedené v prílohách, s cieľom predložiť 
revidované predbežné návrhy na plenárnej schôdzi 8. – 9. apríla 2022 

 

Počas diskusie sa pracovná skupina podrobne zaoberala prvým návrhom. Účastníci diskutovali o vypustení 
odkazu na ekonomickú analýzu nákladov a prínosov v prípade rozšírenia a diskutovali o význame 
príslušného odporúčania holandských občanov. Ďalšie príspevky sa týkali okrem iného: vytvorenia styčných 



 

 

úradov Európskej únie, stanovenia právnej povinnosti EÚ pristúpiť k dohovorom o ľudských právach, 
doplnenia odkazu na pilier sociálnych práv a zahrnutia právneho štátu do európskeho semestra. 
 

Zo všeobecnejšieho hľadiska bola nastolená aj otázka prekrývania s návrhmi iných pracovných skupín, 
pričom niektorí členovia zdôraznili potrebu zabezpečiť súdržnosť medzi pracovnými skupinami, najmä 
pokiaľ ide o tie, ktoré sa týkajú „digitálnej transformácie“ a „silnejšieho hospodárstva, sociálnej 

spravodlivosti a zamestnanosti“.   

 

Vzhľadom na to, že diskusia o prvom návrhu sa neúmerne predĺžila, pracovná skupina sa nemohla zaoberať 
ďalšími návrhmi. 
 

 

4. Záverečné slová predsedníčky 

 

Predsedníčka Věra JOUROVÁ ukončila schôdzu poďakovaním účastníkom za ich príspevky. Vyjadrila 
poľutovanie nad tým, že pracovná skupina nedokázala preskúmať všetky návrhy, a ako možné riešenie 
navrhla zvolať ďalšiu schôdzu na nasledujúci deň. V prípade, že to nebude technicky možné, účastníci majú 

namiesto toho zaslať svoje písomné pripomienky, aby ich bolo možné zohľadniť pred posledným plenárnym 
zasadnutím. Predsedníčka JOUROVÁ v každom prípade zdôraznila, že všetky príspevky budú náležite 
zohľadnené. 
 

 

Poznámka: V nadväznosti na schôdzu zo 7. apríla sa konali dve dodatočné schôdze 8. a 9. apríla. Schôdza z 
8. apríla umožnila rozlíšiť medzi návrhmi, ktoré by mohli získať predbežný konsenzus bez zmien, návrhmi, 
ktoré by si vyžadovali malé zmeny, aby sa dosiahol predbežný konsenzus, a návrhmi, proti ktorým by 

namietali jedna alebo viaceré zložky plenárneho zasadnutia (žiadne). Schôdza 9. apríla, na ktorej sa 
zúčastnili predsedníčka pracovnej skupiny, hovorcovia, jeden zástupca z každej zložky plenárneho 
zasadnutia, ako aj spoločný sekretariát, umožnila dokončiť tie predbežné návrhy, v súvislosti s ktorými sa 
uvádzalo, že si vyžadujú drobné zmeny.  


