
 

 

 

KORTFATTAT REFERAT 

 

Arbetsgruppen för värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet 

Ordförande: Věra Jourová, kommissionens vice ordförande 

Fredagen den 7 april 2022 kl. 9.00–11.00, Strasbourg – hybridformat 

 

 

1. Ordföranden – mötesinledning 

 

Ordförande Věra Jourová välkomnade alla deltagare till arbetsgruppens sista möte och förklarade att målet 
var att nå preliminär enighet om utkasten till förslag. Hon bad deltagarna att fokusera sina inlägg på 

väsentliga frågor där de hade starka invändningar eller ville lyfta fram en viktig punkt. Hon preciserade 

samtidigt att mötet inte borde ha till syfte att ta fram specifika formuleringar. 

 

Ordförande JOUROVÁ förklarade att hon efter mötet kommer att arbeta, tillsammans med arbetsgruppens 

talespersoner och med stöd av det gemensamma sekretariatet, med de slutliga utkast till förslag som lagts 

fram för plenarförsamlingen. Hon betonade att målet skulle vara att nå samförstånd om så många förslag 

som möjligt och att hänskjuta omstridda frågor till konferensens styrelse. Under alla omständigheter borde 

medborgarnas rekommendationer förbli den huvudsakliga grunden för förslagen. 

 

Ordföranden påminde slutligen om de kommande stegen i processen, med det sista plenarsammanträdet 

den 29–30 april och avslutningsevenemanget den 9 maj. 

 

 

2. Inlägg av talespersonerna 

 

Arbetsgruppens talespersoner förklarade de senaste ändringarna av utkasten till förslag och betonade att 

strukturen hade behållits men att viktiga ändringar hade gjorts för att säkerställa förslag som är mer konkreta 

och som ligger nära medborgarnas rekommendationer. De betonade också att det är viktigt att förslagen inte 

lyfts ur sitt sammanhang, och att detta sista möte borde syfta till att finslipa formuleringarna. 

 

 

3. Diskussion om de reviderade utkasten till förslag enligt bilagan, i syfte att lägga fram de ändrade 

utkasten till förslag för plenarförsamlingen den 8–9 april 2022 

 

Under debatten behandlade arbetsgruppen utförligt det första förslaget. Deltagarna diskuterade 

strykningen av en hänvisning till en ekonomisk kostnads-nyttoanalys i händelse av en utvidgning, med en 

debatt om innebörden av motsvarande rekommendation från nederländska medborgare. Andra bidrag 

rörde bland annat följande: inrättandet av Europeiska unionens sambandskontor, införandet av en rättslig 



 

 

skyldighet för EU att ansluta sig till människorättskonventioner, inkluderingen av en hänvisning till en 

pelare för sociala rättigheter och integreringen av rättsstatsprincipen i den europeiska planeringsterminen. 

 

Mer allmänt diskuterades också frågan om överlappningar med andra arbetsgruppers förslag, och några 

ledamöter betonade behovet av att säkerställa samstämmighet mellan arbetsgrupperna, särskilt när det 

gäller dem som omfattar ”digital omställning” och ”en starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning”.  

 

Eftersom diskussionen om det första förslaget drog ut på tiden hann arbetsgruppen inte behandla några 

andra förslag. 

 

 

4. Ordföranden – mötesavslutning 

 

Ordförande Věra JOUROVÁ avslutade mötet och tackade deltagarna för deras bidrag. Hon beklagade att 

arbetsgruppen inte kunde granska alla förslag och föreslog som en möjlig lösning att ett kompletterande 

möte skulle sammankallas följande dag. Om detta inte är tekniskt möjligt bör deltagarna i stället skicka sina 

skriftliga kommentarer så att de kan beaktas före den sista plenarsessionen. Under alla omständigheter 

betonade ordförande JOUROVÁ att alla bidrag kommer att beaktas i vederbörlig ordning. 

 

 

OBS: Efter mötet den 7 april hölls ytterligare två möten den 8 respektive 9 april. Vid mötet den 8 april blev 

det möjligt att göra åtskillnad mellan de utkast till förslag som skulle kunna bli föremål för ett preliminärt 

samförstånd utan ändringar, de förslag som skulle behöva smärre ändringar för att uppnå preliminärt 

samförstånd och de förslag som en eller flera delar av plenarförsamlingen skulle invända mot (inga). Vid 

mötet den 9 april – där arbetsgruppens ordförande, talespersonerna, en företrädare för varje 

plenarförsamling samt det gemensamma sekretariatet deltog – blev det möjligt att färdigställa de utkast till 

förslag som ansågs kräva smärre ändringar.  


