REZUMAT
Grupul de lucru privind valorile și drepturile, statul de drept, securitatea
prezidat de Věra Jourová, vicepreședintă a Comisiei Europene
Vineri, 7 aprilie 2022, 9.00-11.00, Strasbourg – format hibrid

1. Deschiderea reuniunii de către președintă
Președinta Věra JOUROVÁ le-a urat bun venit tuturor participanților la ultima reuniune a grupului de lucru
și a subliniat că scopul acesteia va fi obținerea unui consens preliminar cu privire la proiectele de propuneri.
Ea i-a invitat pe participanți să își concentreze intervențiile asupra chestiunilor importante, în cazul cărora
nu erau deloc de acord sau dacă doreau să ridice o problemă importantă, specificând în același timp că
reuniunea nu era destinată redactării de formulări specifice.
Președinta JOUROVÁ a explicat că, împreună cu purtătorii de cuvânt ai grupului de lucru și cu sprijinul
secretariatului comun, urma să lucreze după reuniune la proiectele finale de propuneri care să fie
prezentate în plen. Ea a subliniat că scopul era de a ajunge la un consens cu privire la cât mai multe
propuneri posibil și că, în cazul în care exista o obiecție clară, chestiunea respectivă urma să fie adusă în
atenția Comitetului executiv al conferinței. În orice caz, recomandările cetățenilor ar trebui să rămână baza
principală a propunerilor.
În cele din urmă, președinta a reamintit următoarele etape ale procesului, ultima reuniune plenară fiind
prevăzută pentru 29-30 aprilie, iar evenimentul de închidere având loc la 9 mai.

2. Intervenția purtătorilor de cuvânt
Purtătorii de cuvânt ai grupului de lucru au explicat ultimele modificări aduse proiectelor de propuneri,
subliniind că structura a fost menținută, dar că au fost aduse modificări importante pentru a se asigura că
propunerile sunt mai concrete și că rămân aproape de recomandările cetățenilor. Ei au subliniat, de
asemenea, că era important ca propunerile să nu fie scoase din context, iar această ultimă reuniune ar fi
trebuit să servească la finalizarea formulării lor.

3. Dezbatere privind proiectele de propuneri revizuite, în conformitate cu anexa, în vederea prezentării
proiectelor de propuneri revizuite în sesiunea plenară din 8-9 aprilie 2022
În cursul dezbaterii, grupul de lucru a abordat pe larg prima propunere. Participanții au discutat despre
eliminarea unei trimiteri la o analiză economică cost-beneficiu în cazul extinderii, cu o dezbatere privind

semnificația recomandării corespunzătoare a cetățenilor olandezi. Alte contribuții au vizat, printre altele:
crearea de birouri de legătură ale Uniunii Europene, stabilirea unei obligații juridice pentru UE de a adera la
convențiile privind drepturile omului, adăugarea unei trimiteri la un pilon al drepturilor sociale și includerea
statului de drept în semestrul european.
La un nivel mai general, s-a abordat, de asemenea, aspectul suprapunerilor cu propunerile altor grupuri de
lucru, unii membri subliniind necesitatea de a asigura coerența între grupurile de lucru, în special în ceea ce
privește cele care acoperă „Transformarea digitală” și „O economie mai puternică, justiție socială și locuri
de muncă”.
Având în vedere că discuția privind prima propunere s-a prelungit, grupul de lucru nu a fost în măsură să
abordeze alte propuneri.

4. Închiderea reuniunii de către președintă
Președinta Věra JOUROVÁ a închis reuniunea mulțumind tuturor participanților pentru contribuțiile lor. Ea
și-a exprimat regretul cu privire la faptul că grupul de lucru nu a fost în măsură să revizuiască toate
propunerile și a sugerat ca posibilă soluție convocarea unei reuniuni suplimentare în ziua următoare. În
cazul în care acest lucru nu ar fi posibil din punct de vedere tehnic, participanții ar fi trebuit să își trimită
observațiile scrise, astfel încât acestea să poată fi luate în considerare înainte de ultima sesiune plenară. În
orice caz, președinta JOUROVÁ a subliniat că toate contribuțiile vor fi luate în considerare în mod
corespunzător.

NB: În urma reuniunii din 7 aprilie, au avut loc două reuniuni suplimentare la 8 aprilie și, respectiv, 9 aprilie.
Reuniunea din 8 aprilie a permis să se facă distincția între proiectele de propuneri care ar putea obține un
consens preliminar fără modificări, cele care ar necesita mici modificări pentru a obține un consens
preliminar și cele cu privire la care una sau mai multe componente ale sesiunii plenare ar formula obiecții
(niciunul). Reuniunea din 9 aprilie, la care au participat președinta grupului de lucru, purtătorii de cuvânt,
câte un reprezentant din partea fiecărei componente a ședinței plenare și secretariatul comun, a permis
finalizarea proiectelor de propuneri pentru care erau necesare mici modificări.

