KORTFATTAT REFERAT

Arbetsgruppen för värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet
Ordförande: Věra Jourová, kommissionens vice ordförande
Fredagen den 17 december 2021 kl. 11.00–13.00

1. Inledande kommentarer från ordföranden
Arbetsgruppens andra möte hölls på distans. Ordförande Věra JOUROVÁ öppnade mötet och tackade
alla medlemmar för deras deltagande, samtidigt som hon uttryckte sina förhoppningar om att nästa
session skulle kunna äga rum med fysisk närvaro. Ordföranden fann det glädjande att gruppen nu kan
diskutera de slutliga rekommendationerna från den europeiska medborgarpanelen 2, och hon hälsade
företrädarna (”ambassadörerna”) från denna panel särskilt välkomna.
Ordförande JOUROVÁ betonade att arbetsgruppens mål bör vara att bidra till och ge synpunkter på
medborgarnas arbete. Hon berömde kvaliteten på deras bidrag. Hon meddelade också alla
medlemmar i arbetsgruppen att de skulle kunna formulera skriftliga kommentarer, om de inte
instämmer i medborgarnas rekommendationer eller ville lägga till argument.
Slutligen informerade ordföranden arbetsgruppens medlemmar om att hon, om tiden tillåter,
eventuellt skulle bjuda in dem för att diskutera den tredje delrapporten från den flerspråkiga digitala
plattformen. Hon uppmanade deltagarna att begränsa sina inlägg till två minuter, precis som vid det
senaste mötet.
Ordförande JOUROVÁ bad därefter företrädarna för den europeiska medborgarpanelen 2 att
redogöra för panelens rekommendationer på området ”Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen,
säkerhet”.
2. Diskussion
Två av panelens företrädare redogjorde för rekommendationerna från den europeiska
medborgarpanelen 2, som ingår i arbetsgruppens ansvarsområde, nämligen rekommendationer om
icke-diskriminering, jämställdhet, skyddet av mänskliga rättigheter och naturens och djurens
rättigheter, rätten till integritet, skyddet av rättsstatsprincipen, en skyddad och stärkt demokrati,
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medier och desinformation, säkerhet, närmare integration samt europeiska värden och en europeisk
identitet. Detta motsvarar cirka 20 rekommendationer av de 39 som utarbetats av panel 2.
Ordförande JOUROVÁ tackade panelens företrädare för deras värdefulla bidrag och lämnade ordet
fritt för alla som ville kommentera medborgarnas rekommendationer.
Många deltagare tog först upp underliggande procedurfrågor. Vissa argumenterade för
webbsändningar av arbetsgruppens möten. Vissa deltagare uppmanade också ordföranden att se till
att det blev en mer strukturerad diskussion, till exempel genom att man grupperar panelernas
rekommendationer, konferensplattformens idéer och andra bidrag från arbetsgruppens medlemmar
per ämne. Några deltagare ställde sig bakom ordförandens initiativ att tillåta skriftliga kommentarer
och förklarade sig villiga att ha kontakt mellan arbetsgruppens möten. Några deltagare efterlyste
också tolkning på fler EU-språk (SK, LV).
Dessutom tog några deltagare upp frågan om rekommendationernas ”genomförbarhet” och bad om
klargöranden om huruvida och hur dessa skulle kunna genomföras samt om befogenhetsfördelningen
mellan medlemsstaterna och Europeiska unionen. Andra medlemmar i arbetsgruppen krävde att även
de rekommendationer från panelen som kräver stora förändringar beaktas och att man överväger om
befogenhetsnivån för genomförandet eventuellt bör ändras i medborgarnas intresse.
När det gäller sakfrågorna tackade arbetsgruppens medlemmar medborgarna för deras ambitiösa och
innovativa arbete och gav synpunkter på panelens rekommendationer.
 Flera deltagare stödde panelens rekommendationer i fråga om behovet av att se till att de
grundläggande rättigheterna respekteras i hela EU och att rättsstatsprincipen skyddas genom
att befintliga instrument vidareutvecklas. Andra varnade för eventuella besvärliga ändringar
av den nuvarande rättsliga ramen för rättsstatsprincipen. Vissa deltagare argumenterade
också för en förstärkning av kulturarvet i syfte att stärka mångfalden i EU.
 Deltagarna tog även upp vikten av att stödja mediefrihet och bekämpa desinformation.
 När det gäller medborgarnas deltagande i EU:s beslutsfattande noterade arbetsgruppens
medlemmar panelens rekommendationer och nämnde den framtida rollen för konferenser
såsom den nuvarande konferensen och konferensplattformen samt utvecklingen av
EU-medborgarskapet.
 Deltagarna uttryckte också sitt stöd för panelens rekommendationer om hybridhot och
efterlyste ett starkare EU-engagemang på detta område.
Därefter informerade ordförande JOUROVÁ deltagarna om de viktigaste idéerna från den flerspråkiga
digitala plattformen som rör arbetsgruppen, och uppmanade panelens företrädare och övriga
medlemmar i arbetsgruppen att framföra synpunkter på dessa idéer, som bland annat omfattade
följande: ett förbättrat samarbete mellan medlemsstaterna på det rättsliga och rättsvårdande
området, en starkare hållning från EU:s sida gentemot Kina och Ryssland, de kristna värderingarnas
roll, inkludering av personer med funktionsnedsättning, rörlighet inom EU och hantering av
arvsärenden.
En företrädare för den europeiska medborgarpanelen 2 påpekade att medborgarpanelens
rekommendationer inte får överskuggas av bidrag från plattformen eller från andra medlemmar i
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arbetsgruppen, och bad EU-institutionerna att vara modiga och omsätta medborgarnas idéer i
praktiken. Företrädare för panel 2 begärde att de kommande diskussionerna i arbetsgruppen skulle
vara mer strukturerade, mer detaljerade och syfta till att undersöka hur medborgarnas idéer faktiskt
kan genomföras och påpekade att medborgarna – om panelens rekommendationer inte genomförs –
vill få detaljerade och transparenta motiveringar från EU-institutionerna.
3. Avslutande kommentarer från ordföranden
Ordförande Věra JOUROVÁ avslutade mötet och tackade alla deltagare för deras värdefulla bidrag.
Hon konstaterade avslutningsvis följande:
 Det behövs en mer strukturerad och konsoliderad diskussion i fråga om innehållet. Ämnen bör
grupperas, men det bör inte inrättas undergrupper inom arbetsgruppen. För nästa möte bör
det finnas en kommenterad dagordning, där rekommendationerna grupperas efter ämne.
 Tolkning bör tillhandahållas på så många språk som möjligt.
 Arbetsgruppen bör informeras om de initiativ som redan är på gång när det gäller panelens
rekommendationer och det fortsatta genomförandet av dem. Denna aspekt bör diskuteras av
konferensens medordförande, med tanke på att EU bör vara kreativt och hitta sätt att leva
upp till medborgarnas förväntningar.
 Frågan om webbsändningar kommer att tas upp igen vid nästa styrelsemöte. Arbetsgrupperna
bör vara helt transparenta, men man bör också ta hänsyn till att medborgarna kanske inte
känner sig bekväma med webbsända möten. Ordförande JOUROVÁ föreslog att man skulle
fråga medborgarnas företrädare i arbetsgruppen om någon av dem motsatte sig att
kommande möten webbsänds.
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