SOUHRNNÝ ZÁPIS
Pracovní skupina pro hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost
Předsedkyně: Věra Jourová, místopředsedkyně, Evropská komise
Pátek 7. dubna 2022, 9:00–11:00, Štrasburk – hybridní forma účasti

1. Úvodní slovo předsedkyně
Předsedkyně Věra JOUROVÁ přivítala všechny účastníky tohoto posledního setkání pracovní skupiny
a uvedla, že cílem bude dosažení předběžného konsensu o předlohách návrhů. Požádala účastníky, aby se
ve svých vystoupeních zaměřili na zásadní otázky, s nimiž rozhodně nesouhlasí nebo v jejichž souvislosti
chtějí upozornit na důležitý bod, přičemž upřesnila, že jednání neslouží k vypracování konkrétních návrhů.
Předsedkyně JOUROVÁ vysvětlila, že společně s mluvčími pracovní skupiny a za podpory společného
sekretariátu bude po jednání pracovat na konečných verzích návrhů, které budou předloženy plenárnímu
zasedání. Zdůraznila, že cílem bude dosáhnout konsensu ohledně co největšího počtu návrhů a že v případě
jasné námitky bude tato otázka předložena výkonné radě konference. Hlavním základem návrhů zůstanou
v každém případě doporučení občanů.
Na závěr předsedkyně připomněla další kroky tohoto procesu a uvedla, že poslední plenární zasedání se
bude konat ve dnech 29.–30. dubna a závěrečná akce dne 9. května.

2. Vystoupení mluvčích
Mluvčí pracovní skupiny vysvětlili poslední změny, které byly provedeny v předlohách návrhů, a zdůraznili,
že struktura zůstala zachována, ale byly provedeny důležité změny, aby byly návrhy konkrétnější a co
nejvíce se blížily doporučením občanů. Zdůraznili rovněž, že je důležité, aby návrhy nebyly vytrhávány
z kontextu a že toto poslední jednání slouží k posledním úpravám jejich znění.

3. Diskuse o upravených předlohách návrhů uvedených v příloze za účelem jejich předložení na plenárním
zasedání ve dnech 8. a 9. dubna 2022
Během diskuse se pracovní skupina podrobně zabývala prvním návrhem. Účastníci diskutovali o vypuštění
odkazu na ekonomickou analýzu nákladů a přínosů v případě rozšíření a také o smyslu odpovídajícího
doporučení nizozemských občanů. Další příspěvky se týkaly mimo jiné: vytvoření kontaktních úřadů
Evropské unie, stanovení právní povinnosti EU přistoupit k úmluvám o lidských právech, doplnění odkazu na
pilíř sociálních práv a zahrnutí právního státu do evropského semestru.

Obecněji byla vznesena otázka překrývání s návrhy jiných pracovních skupin, přičemž někteří členové
zdůraznili, že je třeba zajistit soudržnost mezi pracovními skupinami, zejména mezi skupinami pro „digitální
transformaci“ a pro „silnější ekonomiku, sociální spravedlnost a pracovní místa“.
Vzhledem k tomu, že se diskuse o prvním návrhu neúměrně protáhla, nestihla pracovní skupina projednat
další návrhy.

4. Závěrečné slovo předsedkyně
Předsedkyně Věra JOUROVÁ ukončila jednání poděkováním účastníkům za jejich příspěvky. Vyjádřila
politování nad tím, že pracovní skupina nebyla schopna projít všechny návrhy, a jako možné řešení navrhla
uspořádat následující den další jednání. Pokud to nebude technicky možné, měli by účastníci místo toho
zaslat své písemné připomínky, aby je bylo možné před posledním plenárním zasedáním zohlednit.
Předsedkyně JOUROVÁ zdůraznila, že v každém případě budou všechny příspěvky náležitě zohledněny.

Pozn.: V návaznosti na jednání dne 7. dubna se ve dnech 8. a 9. dubna konala dvě další jednání. Jednání dne
8. dubna umožnilo rozdělit předlohy návrhů na ty, u nichž lze dosáhnout předběžného konsensu beze změn,
ty, které vyžadují drobné změny k dosažení předběžného konsensu, a ty, vůči nimž by vznesly jedna nebo
více složek plenárního zasedání námitku (žádné). Na jednání dne 9. dubna, jehož se zúčastnili předsedkyně
pracovní skupiny, mluvčí, jeden zástupce z každé složky plenárního zasedání a společný sekretariát, bylo
možné finalizovat ty předlohy návrhů, které ještě vyžadovaly drobné změny.

