SOUHRNNÝ ZÁPIS

Pracovní skupina „Evropská demokracie / hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“
Předsedkyně: Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise
Pátek 17. prosince 2021, 11:00–13:00

1. Úvodní slovo předsedkyně
Druhá schůze pracovní skupiny proběhla na dálku. Předsedkyně paní Věra JOUROVÁ schůzi zahájila
poděkováním členům za účast a vyjádřila přání, aby se příští schůze konala v prezenční formě.
Vyjádřila své nadšení, že skupina může diskutovat o závěrečných doporučeních Evropské panelové
diskuse občanů č. 2 a speciálně přivítala zástupce („ambasadory“) z tohoto panelu.
Předsedkyně JOUROVÁ zdůraznila, že cílem pracovní skupiny by mělo být přispívat k práci občanů
a reagovat na ni. Ocenila kvalitu jejich příspěvků. Rovněž dala všem členům pracovní skupiny najevo,
že nebudou-li souhlasit s doporučeními občanů nebo budou-li chtít doplnit argumenty, mohou tak
učinit prostřednictvím písemné připomínky.
Nakonec členy pracovní skupiny informovala, že bude-li dostatek času, může je vyzvat k diskusi
o třetí průběžné zprávě vícejazyčné digitální platformy. Apelovala na účastníky, aby své vstupy
omezili na dvě minuty, jako během poslední schůze.
Předsedkyně paní JOUROVÁ poté vybídla zástupce Evropské panelové diskuse občanů č. 2, aby
představili doporučení panelu č. 2 týkající se tématu „Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“.
2. Diskuse
Dva zástupci panelu představili doporučení Evropské panelové diskuse občanů č. 2, která spadají do
kompetencí pracovní skupiny, a to konkrétně doporučení v oblasti nediskriminace, rovnosti žen
a mužů, ochrany lidských práv a práv přírody a zvířat, práva na soukromí, ochrany právního státu,
ochrany a posilování demokracie, médií a dezinformací, bezpečnosti, užší integrace, jakož
i evropských hodnot a identity. Celkem se jednalo přibližně o 20 doporučení z 39, která panel 2
vypracoval.
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Předsedkyně JOUROVÁ poděkovala zástupcům panelu za jejich cenné příspěvky a dala příležitost
všem, kteří chtěli na doporučení občanů reagovat.
Mnozí účastníci se nejprve zaměřili na základní procedurální otázky. Někteří se vyslovili pro
internetový přenos zasedání pracovní skupiny. Někteří účastníci rovněž na předsedkyni naléhali, aby
zajistila strukturovanější diskusi, například seskupením doporučení panelů, nápadů platformy
Konference a dalších vstupů členů pracovní skupiny podle témat. Několik účastníků podpořilo
iniciativu předsedkyně umožnit písemné připomínky a vyjádřilo svou ochotu komunikovat mezi
schůzemi pracovní skupiny. Několik účastníků také požadovalo zajištění tlumočení do více jazyků EU
(SK, LV).
Kromě toho někteří účastníci vznesli otázku „proveditelnosti“ doporučení a požadovali vyjasnění, zda
či jak by mohla být provedena, a také rozdělení pravomocí mezi členské státy a Evropskou unii. Jiní
členové pracovní skupiny požadovali, aby byla zvážena i ta doporučení panelů, která vyžadují zásadní
změny, a aby se uvažovalo nad tím, zda by se v nejlepším zájmu občanů neměla změnit úroveň
kompetencí, na níž jsou prováděna.
Po věcné stránce členové pracovní skupiny poděkovali občanům za jejich ambiciózní a inovativní
práci a reagovali na doporučení panelu.
 Několik účastníků podpořilo doporučení panelu týkající se potřeby zajistit dodržování
základních práv v celé EU a chránit právní stát dalším rozvojem stávajících nástrojů. Jiní
varovali před možnými těžkopádnými změnami stávajícího právního rámce právního státu.
Někteří účastníci se rovněž vyslovili pro posílení kulturního dědictví s cílem upevnit
rozmanitost EU.
 Účastníci rovněž upozornili na význam podpory svobody sdělovacích prostředků a boje proti
dezinformacím;
 Pokud jde o účast občanů na rozhodování v EU, členové pracovní skupiny uznali doporučení
panelu a zmínili budoucí úlohu konferencí, jako je ta stávající, a jejich platforem, jakož
i rozvoj občanství EU.
 Účastníci rovněž vyjádřili podporu doporučením panelu ohledně hybridních hrozeb a vyzvali
k většímu zapojení EU v této oblasti.
Předsedkyně JOUROVÁ poté účastníky informovala o hlavních myšlenkách vícejazyčné digitální
platformy, které se na pracovní skupinu vztahují, a vyzvala zástupce panelu i ostatní členy pracovní
skupiny k reakci. Tyto myšlenky zahrnovaly mimo jiné: zlepšení spolupráce mezi členskými státy
v oblasti soudnictví a prosazování práva, tvrdší postoj EU vůči Číně a Rusku, úloha křesťanských
hodnot, začleňování osob se zdravotním postižením, mobilita uvnitř EU a vyřizování dědictví.
Zástupce Evropské panelové diskuse občanů č. 2 vyzval, aby příspěvky platformy nebo ostatních
členů pracovní skupiny nezastínily doporučení panelových diskusí občanů, a požádal orgány EU, aby
byly odvážné a nápady občanů uvedly do praxe. Zástupci panelové diskuse č. 2 požadovali, aby byly
nadcházející diskuse pracovní skupiny strukturovanější, podrobnější a aby jejich cílem bylo
prozkoumat, jak lze nápady občanů skutečně realizovat, a aby v případě, že doporučení Panelů
občanů nebudou realizována, občané chtěli od orgánů EU obdržet podrobné a transparentní
zdůvodnění.
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3. Závěrečné poznámky předsedkyně
Předsedkyně Věra JOUROVÁ ukončila zasedání poděkováním všem účastníkům za jejich cenné
příspěvky. Na závěr uvedla, že:
 Je zapotřebí z věcného hlediska strukturovanější a konsolidovanější debata. Témata by sice
měla být seskupena, ale v rámci pracovní skupiny by neměly být vytvářeny podskupiny.
Pořad jednání pro příští zasedání by měl komentovaný, přičemž jednotlivá doporučení budou
uspořádána do skupin podle jednotlivých témat.
 Mělo by být zajištěno tlumočení do co největšího počtu jazyků.
 Pracovní skupina by měla být informována o stávajících iniciativách, které již probíhají
s ohledem na doporučení panelu, a také o jejich dalším provádění. Tento aspekt by měli
projednat spolupředsedové Konference, přičemž je třeba mít na paměti, že EU by měla být
kreativní a hledat způsoby, jak naplnit očekávání občanů.
 Otázka internetového vysílání bude znovu nadnesena na příštím zasedání výkonné rady.
Pracovní skupiny by měly být plně transparentní, ale je třeba vzít v úvahu i to, že občané se
nemusí cítit dobře při vystoupení před publikem. Navrhla, aby byl členům pracovním skupiny
zastupujícím občany vznesen dotaz, zda by byl někdo proti tomu, aby byla příští zasedání
živě přenášena prostřednictvím internetu.
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