


Conferința privind viitorul Europei

Raport: Prima sesiune a grupului 4: „UE în lume/migrație”

Grupul de dezbatere 4 al cetățenilor europeni:     „UE în lume/migrație”

Sesiunea 1: 15-17 octombrie 2021, Strasbourg

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni sunt organizate de Parlamentul
European, Consiliul UE și Comisia Europeană, în contextul Conferinței privind viitorul
Europei.

Prezentul document1 a fost pregătit de grupul de deliberări, care este alcătuit din
Missions Publiques, Danish Board of Technology, Deliberativa, ifok și Kantar,
responsabile cu metodologia și cu lansarea lucrărilor grupurilor de dezbatere. Prima
sesiune a grupului 4: „UE în lume/migrație” a fost condusă de Danish Board of
Technology în colaborare cu ifok.

Cuprins

1. Metodologie

2. Contextul primei sesiuni din cadrul procesului grupurilor de dezbatere 
ale cetățenilor europeni

3. Prima sesiune a grupului 4: „UE în lume/migrație”: contribuția experților

4. Principalele rezultate ale sesiunii

Prima sesiune a celui de al patrulea grup de dezbatere al cetățenilor europeni din
cadrul Conferinței privind viitorul Europei a avut loc la sediul Parlamentului European
de la Strasbourg, în perioada 15-17 octombrie 2021. Participanții au fost întâmpinați
de unul dintre cei trei copreședinți ai Comitetului executiv al Conferinței,
vicepreședinta Comisiei pentru democrație și demografie, Dubravka Šuica. Grupul a
fost dedicat temelor „UE în lume/migrație”. Grupul de dezbatere a discutat în special
despre rolul UE în lume, inclusiv obiectivele și strategiile pentru securitatea,
apărarea, politica comercială, cooperarea în domeniul ajutorului umanitar și al
dezvoltării, politica externă a UE și pentru politica de vecinătate și extinderea UE.

1� Declarație de declinare a responsabilității: prezentul raport ține de responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu 
reflectă opiniile instituțiilor UE
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Discuțiile au fost legate, de asemenea, de modul în care UE ar trebui să gestioneze
migrația.

1. Metodologie

În cursul primei sesiuni, discuțiile și lucrările colective s-au desfășurat în două
formate:

● în subgrupuri formate din doisprezece până la paisprezece cetățeni. În fiecare
subgrup s-a vorbit în patru până la cinci limbi, fiecare cetățean putând vorbi în
propria limbă. Activitatea de la nivel de subgrup a fost ghidată de mediatori
profesioniști selectați de consorțiul de furnizori de servicii externi;

● în plen, cu toți participanții. Discuțiile în plen au fost conduse de doi facilitatori
principali.

Anexa I la prezentul document conține o prezentare generală completă a etapelor și
a momentelor principale ale primei sesiuni.

2. Contextul primei sesiuni din cadrul procesului grupurilor de dezbatere
ale cetățenilor europeni

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni reprezintă o caracteristică esențială
a Conferinței privind viitorul Europei. Sunt organizate patru grupuri de dezbatere ale
cetățenilor europeni pentru a le permite cetățenilor să reflecteze împreună la viitorul
pe care îl doresc pentru Uniunea Europeană.

● 4 grupuri de dezbatere alcătuite din 200 de cetățeni europeni, fiecare ales prin
selecție aleatorie, din cele 27 de state membre;

● Grupurile de dezbatere sunt reprezentative pentru diversitatea UE: originea
geografică (naționalitatea și mediul urban/rural), sexul, vârsta, mediul
socioeconomic și nivelul de educație;

● Din fiecare grup de dezbatere fac parte cel puțin o femeie și un bărbat din
fiecare stat membru;

● O treime din fiecare grup de dezbatere este compusă din tineri (16-25 de ani).
A fost creată o legătură specială între acest grup de tineri și Evenimentul
tineretului european.

Grupul 1: „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/educație,
tineret, cultură și sport/transformarea digitală”
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Grupul 2: „Democrația europeană/valori și drepturi, statul de drept, securitate”

Grupul 3: „Schimbări climatice și mediu/sănătate”

Grupul 4: „UE în lume/migrație”

20 de reprezentanți din cadrul fiecărui grup de dezbatere al cetățenilor europeni,
dintre care cel puțin o treime au vârsta sub 25 de ani, participă la adunarea plenară
a conferinței, prezintă rezultatele discuțiilor lor și dezbat recomandările lor cu alți
participanți. Grupurile de dezbatere iau în considerare contribuțiile adunate în cadrul
conferinței prin intermediul platformei digitale multilingve, aducându-și contribuția la
plenul conferinței prin formularea unui set de recomandări pe baza cărora Uniunea
ar trebui să întreprindă acțiuni ulterioare.

3. Prima sesiune a grupului 4: „UE în lume/migrație”: Contribuția experților
și contribuții de pe platforma digitală multilingvă

Pentru a sprijini discuțiile și lucrările colective, Secretariatul comun al conferinței, în
numele copreședinților Comitetului executiv al conferinței, a invitat opt experți
recunoscuți la prima sesiune a acestui grup de dezbatere. Experții au oferit o
imagine de ansamblu a celor mai relevante aspecte legate de tema generală,
precum și a principalelor provocări actuale și viitoare cu care se confruntă UE în
ceea ce privește cele două „blocuri tematice” ale grupului: UE în lume; migrație.
Participanții au primit, de asemenea, părțile relevante și hărțile conceptuale cuprinse
în primul raport intermediar referitor la platforma digitală multilingvă.
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Fotografie © Uniunea Europeană, 2021 – sursa: EC/ Elyxandro Cegarra

Experți pentru primul bloc tematic: UE în lume
● Federica Mogherini, rector, Colegiul Europei
● Elmar Brok, consilier special la Conferința pentru securitate de la München, 

fost deputat în Parlamentul European
● Federiga Bindi, deținătoarea catedrei Jean Monnet, Universitatea Tor 

Vergata din Roma
● Elvira Fabry, cercetător principal, Institutul Jacques Delors
● Julian Voje, șef de politici, Conferința pentru securitate de la München

Experți pentru al doilea bloc tematic: Migrația

● Rainer Münz, consilier special, Centrul European de Strategie Politică
● Florian Trauner, profesor, Institutul de Studii Europene, Vrije Universiteit 

Brussel
● Lyra Jakulevičienė, profesor, Universitatea Mykolas Romeris

Înregistrările video ale sesiunilor plenare sunt disponibile aici:

● Sesiunea plenară din   15   octombrie 2021 cu discursul de bun venit al
copreședintei, vicepreședinta Comisiei, Dubravka Šuica

● Sesiunea plenară din   16   octombrie 2021 cu intervenții ale experților privind
subiectul UE în lume

● Sesiunea plenară din   16   octombrie 2021     cu intervenții ale experților privind
migrația
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● Sesiunea plenară din   17   octombrie 2021  , cu prima anunțare a direcțiilor de
lucru

● Sesiunea plenară din  17   octombrie 2021  , cu adoptarea finală a direcțiilor de
lucru și tragerea la sorți a celor 20 de reprezentanți

© Uniunea Europeană, 2021 – sursa: EP / Brigitte Hesse

4. Principalele rezultate ale sesiunii

La sfârșitul primei sesiuni, cetățenii acestui grup au adoptat cinci direcții de lucru pe
baza temelor pe care le-au abordat, discutat și ordonat după prioritate în legătură cu
temele generale ale grupului „UE în lume/migrație”. Tabelul următor prezintă cele
cinci direcții de lucru și grupurile de teme incluse în fiecare direcție de lucru:

Autonomie și
stabilitate

UE ca
partener

internațional

O UE puternică
într-o lume

pașnică

Migrația dintr-
o perspectivă

umană

Responsabilita
te și

solidaritate în
întreaga UE

● Autonomia UE
● Frontiere

● Comerț și 
relații într-o 
perspectivă 
etică

● Combaterea 
schimbărilor 
climatice la 
nivel 
internațional

● Securitate și 
apărare

● Procesul 
decizional și 
politica externă
a UE

● Țările 
învecinate și 
extinderea

● Remedierea 
cauzelor 
migrației

● Considerații 
umane

● Integrarea

● Distribuirea 
migrației

● O abordare 
comună în 
materie de azil
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● Promovarea 
valorilor 
europene
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Anexe

Anexa I

Prezentare generală a primei sesiuni

Prima sesiune: descriere etapă cu etapă

Prima sesiune a tuturor celor patru grupuri de dezbatere ale cetățenilor europeni
cuprinde următoarele etape:

· Etapa 1: Împărtășirea a ceea ce înseamnă Uniunea Europeană pentru
cetățeni și dezvoltarea unor viziuni pentru viitorul UE

Cetățenii au început prin a discuta ce înseamnă Uniunea Europeană în viața lor de zi
cu zi și cum se raportează la UE, înainte de a elabora viziuni personale pentru
viitorul UE până în 2050.

· Etapa 2: Formularea temelor legate de tema generală a grupului de
dezbatere și stabilirea priorității acestora

Utilizându-și propriile experiențe și cunoștințe, precum și contribuțiile experților,
cetățenii au identificat subiecte legate de temele generale a grupului și au stabilit
prioritatea acestora.
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Vineri, 15.10.2021

Sesiune plenară

Obiectiv: întâmpinarea cetățenilor; explicarea rațiunilor conferinței și a celor trei

„concepte de bază” ale conferinței (platformă, grup de dezbatere, plen);

prezentarea ordinii de zi pentru weekend

Discursul copreședintei, dna Dubravka Šuica, vicepreședinta Comisiei

Activitatea la nivel de subgrup

Obiectiv: cetățenii au ocazia de a se cunoaște și de a împărtăși ce înseamnă în

prezent UE pentru ei și modul în care se raportează la aceasta în viața lor de zi cu

zi

Sâmbătă, 16.10.2021

Activitatea la nivel de subgrup - 1

Obiectiv: cetățenii s-au transpus în viitor și au elaborat viziuni pentru viitorul UE

Sesiune plenară - partea 1

Obiectiv: experții au împărtășit contribuții cu privire la blocul tematic 1: UE în

lume. Au fost descrise principalele contribuții de pe platforma digitală multilingvă,

iar experții au formulat observații cu privire la hărțile conceptuale relevante

cuprinse în primul raport intermediar referitor la platforma digitală multilingvă.

Sesiune plenară - partea a 2-a

Obiectiv: experții au împărtășit contribuții cu privire la blocul tematic 2: migrație.

Au fost descrise principalele contribuții de pe platforma digitală multilingvă, iar

experții au formulat observații cu privire la hărțile conceptuale relevante cuprinse în

primul raport intermediar referitor la platforma digitală multilingvă.
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Activitatea la nivel de subgrup - 2

Obiectiv: cetățenii au adus în discuție subiecte care li se par relevante atunci când
se gândesc la blocul tematic mai larg pe care îl tratează subgrupul lor. Fiecare
subgrup a ales cinci teme prioritare și a discutat provocările și întrebările care pot
apărea în jurul acestor cinci teme atunci când le vor trata mai în detaliu în cursul
sesiunii 2.

Duminică, 17.10.2021

Sesiune plenară - partea 1

Obiectiv: echipa de facilitare a explicat procesul de grupare a subiectelor în

direcții de lucru și a prezentat cele cinci direcții de lucru propuse.

Activitatea la nivel de subgrup

Obiectiv: echipa de facilitare a colectat feedback din partea cetățenilor cu privire

la direcțiile de lucru; cetățenii au preluat controlul asupra direcțiilor de lucru și au

formulat sugestii de modificări.

Sesiune plenară - partea a 2-a

Obiectivul 1: echipa de facilitare a propus modificări la direcțiile de lucru; cetățenii

au aprobat împreună modificările și cele cinci direcții de lucru definitive; echipa de

facilitare a explicat etapele următoare.

Obiectivul 2: sunt trași la sorți reprezentanți ai grupului de dezbatere din rândul

persoanelor care s-au oferit să reprezinte grupul de dezbatere în plenul conferinței.

Au fost prezentate 70 de candidaturi, dintre care s-au selectat 20 de reprezentanți.
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Anexa II

Cum sunt generate direcțiile de lucru?

„Generarea direcțiilor de lucru” urmărește să identifice direcții de lucru din diferitele
subiecte abordate de participanții la dezbatere, pentru a raționaliza și a împărți
activitatea între subgrupurile din cadrul grupurilor de dezbatere pentru următoarele
sesiuni ale grupurilor. Acesta este un proces iterativ desfășurat de echipa editorială
î n șase etape, începând de la discutarea diferitelor teme și până la adoptarea
direcțiilor de lucru definitive, cetățenii fiind cei care aprobă direcțiile de lucru
definitive. Echipa editorială este alcătuită din membri ai consorțiului de prestatori de
servicii externi contractați de Comisie pentru organizarea grupurilor de dezbatere.
Secretariatul comun al conferinței a supravegheat conceperea și organizarea
procesului.

1. În timpul „discuției temelor”, în cadrul subgrupurilor participanții au propus
subiecte, care au fost înregistrate de către moderatori. Fiecare cetățean a
avut posibilitatea de a menționa teme care i se par importante (în limitele
blocurilor tematice generale ale grupului de dezbatere). Toate temele au fost
traduse automat în limba engleză, iar facilitatorul a verificat dacă traducerea
respectă sensul temei menționate de către cetățean.

2. După ce au fost consolidate, în următoarea sesiune a subgrupului temele au
primit o ordine de prioritate. Fiecare cetățean a dispus de maximum 15 puncte
care au putut fi distribuite în ordinea preferințelor. Temei preferate i s-au
acordat cinci puncte, celei de a doua teme în ordinea preferințelor i s-au
acordat patru puncte și așa mai departe. În acest scop, cetățenii au utilizat
fișe de stabilire a priorităților (ca buletine de vot anonime).

3. Facilitatorul a calculat punctajele tuturor subiectelor și le-a clasificat în ordinea
„punctajului obținut”, împreună cu cetățenii. Clasamentul final a fost afișat pe
ecran și transmis echipei editoriale.
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4. Temele de pe primele cinci locuri pentru fiecare subgrup (sau mai multe în
cazul în care mai multe teme s-au clasat pe locul cinci) au fost apoi utilizate
pentru procesul de grupare. În cadrul tuturor subgrupurilor, echipa editorială a
analizat și a identificat temele similare sau cu legături între ele. Temele
similare și conexe au constituit grupuri care au fost marcate cu o culoare
și/sau au primit o etichetă provizorie.

5. Următorul pas a fost alocarea tuturor acestor grupuri în diverse (nu mai mult
de cinci) direcții de lucru coerente. Fiecărei direcții de lucru i s-a pus o
denumire/etichetă în funcție de principalele grupuri și teme care i-au fost
alocate. Scopul a fost de a utiliza cuvinte deja aduse în discuție de cetățeni și,
prin urmare, de a propune titluri care sunt mai puțin tehnice, dar care au mai
multă semnificație pentru participanți.

6. Direcțiile de lucru au fost apoi prezentate sub formă de propunere de echipa
editorială în plen și în subgrupuri. Cetățenii au avut posibilitatea de a verifica
dacă temele lor din subgrupuri au fost luate în considerare în mod
corespunzător și de a putea solicita modificări în ceea ce privește etichetarea
lor, gruparea lor și eventuale adăugiri. Dacă au fost aprobate în cadrul
subgrupurilor, aceste modificări au fost apoi integrate în direcțiile de lucru
propuse. Într-o etapă finală, distribuția pe direcții de lucru a fost prezentată din
nou în plen și aprobată prin aclamare. Înainte ca validarea finală să aibă loc,
cetățenii din plen au avut încă o dată ocazia de a efectua ajustări minore
(care urmează să fie, de asemenea, aprobate în plen).
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Anexa III

Lista detaliată a direcțiilor de lucru, a subtemelor și a 
contribuțiilor, pe baza clasamentului stabilit de cetățeni 
în subgrupuri2

Direcția 1: Autonomie și stabilitate

1.1 Autonomia UE
- Autonomia Europei în ceea ce privește bunurile și materiile prime importante: 

producția și disponibilitatea acestor bunuri. (grupul 10, locul 3)
- Autonomia strategică a UE în producția de bunuri și servicii importante (grupul

5, locul 1)
- Politica financiară internă a Uniunii Europene ca mijloc de evitare a 

dependenței de puterile externe (grupul 6, locul 3)
- Dependența de marile puteri ale lumii – reducerea dependenței de resursele 

altor țări (de exemplu, combustibili fosili în Orientul Mijlociu, producția 
tehnologică a Chinei, Rusia) (grupul 14, locul 2)

- Consolidarea Uniunii Europene ca putere mondială prin consolidarea pieței 
forței de muncă, a drepturilor omului, a economiei și prin promovarea 
acordurilor comerciale. (grupul 12, locul 1)

- Politica comercială: cum pot fi protejate resursele în sine și cum se poate 
pune capăt dependenței comerciale de țările terțe (grupul 11, locul 1)

- Îmbunătățirea oportunităților de muncă și de ocupare a forței de muncă în UE 
prin intermediul unei platforme (grupul 4, locul 5)

1.2 Frontiere
- Siguranța frontierelor externe ale UE: protecția frontierelor împotriva imigrației

nereglementate/ilegale (grupul 2, locul 4)
- Rolul Frontex la frontierele externe ale UE (grupul 2, locul 5)
- Controlul legalității navelor de salvare ale ONG-urilor în Marea Mediterană, de

exemplu de către autorități independente (grupul 2, locul 3)

Direcția 2: UE ca partener internațional

2.1 Comerț și relații într-o perspectivă etică
- Dezvoltarea unor relații comerciale mai bune cu China și cu SUA (grupul 4, 

locul 3)
- Norme uniforme de taxare pentru țările terțe (grupul 5, locul 3)
- Luarea în considerare a drepturilor omului în relațiile comerciale europene 

(grupul 5, locul 5)
- Rolul UE în comerțul mondial și poziția sa ca partener comercial (grupul 13, 

locul 3)
- Colaborarea cu marile puteri ale lumii – Crearea unor politici comerciale și 

2 � Textele din prezenta anexă au fost obținute inițial prin traducere automată către limba
engleză.
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economice clare ale UE în raportul cu China și SUA (grupul 14, locul 5)
- Consolidarea relațiilor cu țările în curs de dezvoltare (de exemplu, Africa) 

(grupul 14, locul 5)
- Combinarea politicii comerciale cu diseminarea valorilor etice ale Uniunii 

Europene și cu politica europeană în domeniul mediului și al climei. (grupul 
10, locul 1)

- Modul de interacțiune cu China și relația pe care o dorim cu aceasta: de 
exemplu în domeniul politicii economice, externe și de securitate. (grupul 10, 
locul 5)

2.2 Combaterea schimbărilor climatice la nivel internațional
- UE ar trebui să fie lider în lupta împotriva încălzirii globale (grupul 4, locul 1)
- Protecția mediului (grupul 10, locul 2)
- Politica UE în domeniul climei (grupul 5, locul 2)
- Rolul UE în asigurarea respectării legislației în domeniul climei și în 

stimularea celorlalte state să adere la norme (grupul 13, locul 1)
- Cooperarea internațională în domeniul climei (grupul 9, locul 1)

2.3 Promovarea valorilor europene
- UE ca model și garant al democrației la nivel mondial (grupul 4, locul 2)
- UE ar trebui să se bazeze pe egalitatea de șanse, dezvoltarea 

socioeconomică și condiții de viață echitabile în comparație cu țările din sudul 
global (grupul 4, locul 4)

- UE ca ambasador pentru apărarea drepturilor omului. La frontiere mor oameni
(grupul 13, locul 5)

- Corupția – Crearea unei strategii de combatere a corupției la nivelul UE 
(grupul 14, locul 4)

- UE ca superputere comercială [care își utilizează puterea pentru promovarea 
valorilor sale (temă clarificată de cetățeni)] (grupul 9, locul 4)

- Creșterea impozitării în UE pentru întreprinderile care recurg la externalizare 
sau care dețin monopol – inclusiv externalizarea către țări terțe și posibilitatea
de a aplica sancțiuni atunci când drepturile lucrătorilor sunt încălcate, de 
exemplu prin munca forțată și munca copiilor (grupul 9, locul 5)

- Revizuirea instrumentelor tradiționale de politică externă cu scopul de a 
promova pacea (grupul 6, locul 5)

- Promovarea valorilor europene comune în interiorul și în afara Uniunii 
Europene și extinderea structurilor europene. (grupul 12, locul 2)

Direcția 3: O UE puternică într-o lume pașnică

3.1. Securitate și apărare
- Crearea unei armate europene comune (grupul 6, locul 4)
- Avem nevoie de o armată europeană? (grupul 10, locul 5)
- Apărare – Crearea unei strategii comune în materie de apărare la nivelul UE 

(grupul 14, locul 1)
- Gestionarea eficientă a capabilităților forțelor armate comune în UE (grupul 5, 

locul 4)
- Investiții într-o armată europeană comună – un mecanism comun de apărare 

(grupul 9, locul 3)
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- Securitate și apărare: este posibil să dispunem de o forță militară comună la 
nivel european? (grupul 11, locul 4)

- Reglementarea securității cibernetice (grupul 14, locul 3)
- Protecția frontierelor externe și apărarea (g13, l2)
- Acțiuni diplomatice în întreaga lume în ceea ce privește conflictele și 

războaiele. (g12, l4)
3.2 Procesul decizional și politica externă a UE

- Revizuirea modului de luare a deciziilor prin unanimitate în cadrul Consiliului 
UE (grupul 6, locul 1)

- Revizuirea rolului Parlamentului European în procesul decizional al UE 
(grupul 6, locul 2)

- Unanimitate – Sancțiuni în UE în cazul în care țările nu respectă ce s-a 
convenit (grupul 9, locul 2)

- Politica externă: țările UE au nevoie de o politică unificată atunci când 
participă la lucrările organizațiilor internaționale (grupul 11, locul 5)

- Unanimitatea statelor membre. Interesele fiecărei țări pe locul al doilea. 
(grupul 12, locul 5)

- Revizuirea regulii unanimității (grupul 13, locul 4)
3.3 Țările învecinate și extinderea

- Extinderea UE: cum poate fi gestionat veto-ul pentru noii membri (grupul 11, 
locul 2)

- Justiție: cum putem reglementa legile care afectează chestiuni comune cu 
țările vecine (grupul 11, locul 3)

Direcția 4: Migrația din perspectivă umană

4.1 Remedierea cauzelor migrației
- Ajutor pentru a rămâne în țara de plecare (și controlul acestor ajutoare)(grupul

7, locul 2)
- Combaterea cauzelor migrației; Sprijin pentru îmbunătățirea nivelului de trai în

țările de origine; formarea țintită a migranților voluntari în Europa, sprijin 
pentru formare și educație în țările de origine (grupul 3, locul 2)

- Cauzele și originile migrației (grupul 8, locul 4)
- Sprijin pentru țările de origine (grupul 15, locul 4)
- Remedierea cauzelor migrației; climă, radicalizare (grupul 1, locul 5)

4.2. Considerații umane
- Traficul de persoane (grupul 7, locul 2)
- Gestionarea taberelor de refugiați din UE (grupul 15, locul 3)
- Respectarea drepturilor omului și standarde umanitare uniforme în ceea ce 

privește gestionarea migranților (grupul 3, locul 5)
4.3 Integrare

- Adaptarea nou-veniților (administrativ, cultural, dialog)/Profesionalizarea 
integrării (grupul 7, locul 5)

- Destigmatizarea migrației/recunoașterea migrației ca fapt (grupul 15, locul 5)
- Procesul de integrare culturală a migranților la sosire (grupul 8, locul 5)
- Condițiile de acces la cetățenia europeană și monitorizarea (grupul 8, locul 1)
- Integrarea: drepturi și obligații (grupul 1, locul 3)
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Direcția 5: Responsabilitate și solidaritate în întreaga UE

5.1 Repartizarea migrației
- Politica de repartizare a migranților originari din afara Europei (grupul 8, locul 

2)
- Procedurile de repartizare în Europa; reforma sistemului Dublin (grupul 3, 

locul 4)
- Cum poate acționa UE pentru o repartizare echitabilă a migranților între țările 

UE (grupul 1, locul 2)
- Repartizarea sosirilor în UE (grupul 7, locul 4)
- Repartizarea echitabilă a refugiaților: cote, sprijin financiar pentru țările UE & 

pentru Turcia, respectarea drepturilor omului (grupul 2, locul 2)
- Un sistem flexibil și sustenabil, rezistent la stres, pentru primirea migranților, 

care să fie pregătit pentru situații de presiune ridicată și situații de urgență 
(grupul 1, locul 4)

- Cum se poate îmbunătăți comunicarea UE pe teme legate de migrație. 
Diferențiere între termenii folosiți și cauzele migrației (de exemplu, refugiați de
război, refugiați economici) (grupul 2, locul 5)

- Politica în ceea ce privește o societate în curs de îmbătrânire în UE: un 
sistem de pensii unificat. (grupul 12, locul 3)

5.2 O abordare comună în materie de azil
- Gestionarea migranților minori (grupul 3, locul 3)
- Standardizarea și simplificarea normelor naționale (grupul 7, locul 3)
- Definirea unei politici privind migrația între Europa și statele membre (grupul 

8, locul 3)
- Conceperea conținutului procedurilor de azil (învățarea limbii, educația 

școlară etc.) (grupul 15, locul 2)
- Criterii ale politicii în domeniul azilului: când are o persoană drept de azil? Pot

exista o reglementare europeană comună și standarde comune? (grupul 3, 
locul 1)

- Elaborarea unui sistem european uniform de azil și sporirea competențelor în 
materie de migrație de la nivel european (grupul 15, locul 1)

- Procedura de azil: punerea în aplicare independentă, standardizarea și durata
procedurilor de azil (grupul 2, locul 1)

- Îmbunătățirea cooperării între statele UE cu privire la migrație: de exemplu, 
printr-o reformă a regulamentului Dublin. (grupul 10, locul 4)

Tratarea echivalentă a cazurilor de azil în UE; claritate și rapiditate (grupul 1, locul 1)
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Anexa IV

Lista completă a contribuțiilor din partea subgrupurilor în limba originală a procesului-
verbal

N.B.: Notițele facilitatorilor în care aceștia descriu temele. Fiecare facilitator a luat notițe în limba sa maternă.

Blocul tematic I: „UE în lume”

Limba originală

Grupul 4
(germană)

1. EU sollte führend sein im Kampf gegen die Klimaerwärmung
2. EU als Rollenmodell und Garant für Demokratie weltweit
3. Bessere Handelsbeziehungen mit China und USA entwickeln
4. EU sollte eintreten für Chancengleichheit, sozio-ökonomische Entwicklung und gerechte Lebensbedingungen gegenüber den 
Ländern des globalen Südens
5. Die Arbeits-und Beschäftigungsmöglichkeiten in der EU über eine Plattform verbessern
6. Die EU sollte sich dazu verpflichten die Vielfalt der Nationen aufrecht zu erhalten und auf internationaler Ebene zu verbreiten
7. (Sprachliche und kulturelle) Verbindungen der EU mit Afrika und Mittel-und Lateinamerika intensivieren, um den (kulturellen) 
Austausch zu fördern und unabhängig zu werden
8. Kooperation der EU für Außeneinsätze und/oder eine Europäische Armee
9. Die EU entscheidungs- und handlungsfähiger machen
10. Weiterentwicklung der EU Governance das jeder EU Mitgliedsstaat (große und kleine) eine Stimme haben und angemessen 
berücksichtigt werden

Grupul 5
(germană)

1. Strategische Autonomie der EU bei der Herstellung wichtiger Güter und Dienstleistungen
2. Klimapolitik der EU
3. Einheitliche Steuerregeln für Drittstaaten
4. Effizientes Fähigkeitsmanagement gemeinsamer Streitkräfte in der EU
5. Die Berücksichtigung von Menschenrechten in den europäischen Handelsbeziehungen
6. EU Politik zu Menschenrechten und Geschlechteridentität in und außerhalb der EU
7. Der Einsatz der EU für internationale Kinderrechte in der Welt
8. Kommunikation und Aufklärung der EU-Bürger zur außenpolitischer Strategie der EU
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9. Handel der EU mit autoritären Staaten (China und Russland)
10. Engagement für Bildung und Vermittlung von Werten der EU in der Welt
11. Die Integration der osteuropäischen Staaten
12. Gemeinsame Sicherung der Außengrenzen der EU

Grupul 6
(portughez

ă)

1. Rever a decisão por uninimidade do Conselho Europeu.
2. Rever o papel do Parlamento Europeu no processo de decisão da UE.
3. Política financeira interna da União Europeia como meio de evitar dependências de potências externas.
4. Criação de um exército comum europeu?
5. Rever os instrumentos tradicionais de política externa com o objectivo de fomentar a paz.
6. Rever as relações comerciais com países externos.
7. Equilíbrio entre sanções e cooperação, baseado nos valores europeus, nas relações com potências externas.
8. Política comercial da União Europeia como veículo transmissor dos princípios e das normas fundamentais da União.
9. Rever a política financeira externa da União Europeia.

Grupul 9
(daneză)

1. Internationalt samarbejde om klima
2. Enstemmighed - EU sanktionerer, når lande ikke lever op til aftaler
3. Opbygge en fælles europæisk hær - en fælles forsvarsmekanisme
4. EU som handelsmagt der bruger sine økonomiske midler til at fremme vores værdier.
5. EU sanktionerer virksomheder der outsourcer og ikke overholder EUs love og arbejdstagerrettigheder både indenfor og udenfor 
EU
6. EU støtte stabillitet og vækst i tredjelande
7. Sikre EUs uafhængighed af eksterne lande og råstoffer - samtidig bibeholde internationale relationer
8. Arbejdstageres rettigheder indenfor EU, f.eks. fælles standarder for aflønning af talent
9. samle landene internt i EU, inden yderligere udvidelse af unionen
10. officiel repræsentant for europa og dermed en fælles repræsentation internationalt
11. Lissabontraktat og våbenhandel

Grupul 10
(germană)

1. Die Handelspolitik verbinden mit der Verbreitung der ethischen Werte der Europäischen Union und der Europäischen Umwelt- 
und Klimapolitik.
2. Umweltschutz
3. Autonomie von Europa in Bezug auf wichtige Güter und Rohstoffe: Produktion und Verfügbarkeit dieser Güter
4. Verbesserung der Zusammenarbeit der Staaten der EU beim Thema Migration: zum Beispiel durch eine Reform des Dublin-
Vertrages
5. Brauchen wir eine Europäische Armee?
6. Der Umgang mit und das angestrebte Verhältnis zu China: zum Beispiel in den Bereichen Wirtschafts-, Außen- und 
Sicherheitspolitik.
7. EU-Erweiterung
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8. Kontrolle von Investitionen aus Drittstaaten in Europa
9. Die Emanzipation der EU in der Welt.
10. Gemeinsame Entwicklungspolitik für die Welt außerhalb der Europäischen Union.
11. DIe Verbreitung der Werte der Europäischen Union in der Welt: Mit welchen Mitteln soll das passieren?
12. Eine Eigenständige Versorgung der EU mit Impfstoffen zur Prävention von weiteren Pandemien.

Grupul 11
(spaniolă)

1. Política comercial: cómo proteger los propios recursos y frenar la dependencia comercial de terceros países
2. Ampliación de la UE: cómo gestionar el veto a nuevos miembros
3. Justicia: cómo podemos regular las leyes que afectan a las cuestiones comunes con países vecinos
4. Seguridad y defensa: ¿es posible contar con una fuerza militar conjunta a nivel europeo?
5. Política exterior: los países de la UE necesitan una política unificada cuando participan en organismos internacionales
6. Ampliación de la UE: consolidar la UE-27 para evitar otro Brexit antes de seguir ampliando la Unión Europea
7. Ayuda humanitaria: cuál es la capacidad de respuesta de la UE en terceros países
8. Política exterior: qué papel debe jugar la UE en la OTAN
9. Imagen de la UE: ¿cómo nos ven? ¿Tenemos una identidad común de cara al exterior?

Grupul 12
(poloneză)

1. Wzmocnienie Unii Europejskiej jako potęgi światowej poprzez umocnienie rynku pracy, praw człowieka, gospodarki i promowanie
umów handlowych
2. Promowanie wspólnych wartości europejskich wewnątrz i na zewnątrz Unii Europejskiej i rozszerzenie struktur europejskich
3. Polityka wobec starzejącego się społeczeństwa UE. Ujednolicony system emerytalny
4. Działania dyplomatyczne na całym świecie odnośnie konfliktów i wojen
5. Jednogłośność państw członkowskich. Interesy własne każdego kraju na drugim miejscu
6. Usunięcie prawa veto
7. Ambasady Unii Europejskiej, a nie tylko delegacje. Jedna ambasada reprezentująca wszystkie kraje członkowskie w krajach 
poza Unią
8. Przybliżenie tematów dotyczących Unii Europejskiej w świecie jej obywatelom. Tak, żeby to nie były odległe tematy, żeby było 
widać powiązania z życiem codziennym
9. Unia Europejska jako patron rozwiązywania problemów systemu zdrowia
10. Porozumienie z Chinami
11. Unia Europejska jako lider niesienia pomocy humanitarnej
12. Jak najszybsze rozszerzenie Unii Europejskiej
13. Jeden głos wszystkich państw członkowskich w odniesieniu do organizacji międzynarodowych

Grupul 13
(olandeză)

1. Rol van de EU in klimaathandhaving en stimuleren van de andere staten om zich aan de regels te houden
2. Defensie en bescherming van de buitengrenzen
3. Rol van de EU in de wereldhandel en de positie als handelspartner
4. Herziening van de unanimiteitsregel
5. EU als ambassadeur om de mensenrechten te verdedigen vb. mensen sterven aan de grenzen
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6. Gemeenschappelijk energiebeleid van de EU
7. Het bieden van ontwikkelingshulp
8. Unanimiteit in Europa, vb Europese ambassade
9. Regels rond migratie
10. Rol van EU als promotor van de democratie
11. Gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU in het kader van het behoud van vrede
12. Uitbreiden van de lidstaten ja of nee? en hoe?
13. Rol van de EU in de wereldgezondheid

Grupul 14
(română)

1. Aparare- Crearea unei strategii de aparare comune la nivel UE
2. Fonduri- Crearea unui mecanism pentru mai multa transparenta in alocarea fondurilor Europene
3. Dependența de Marile Puteri ale lumii- Reducerea dependentei de resursele altor tari (ex: combustibili fosili din Orientul Mijlociu, 
productia tehnologica din China, Rusia)
4. Reglementarea securitatii cibernetice
5. Anti-drog- Crearea unei divizii speciale pentru lupta contra drogurilor la nivelul UE
6. Transparenta- Verificarea proceselor de insitutii apolitice noi care sa verifice procesele
7. Coruptie- Crearea unei strategii de combatere a coruptiei la nivelul UE
8. Unificarea vocii UE la nivel global (politica, acorduri, comert)
9. Colaborare cu Marile Puteri ale lumii - Crearea unor politici de comert si economice clare la nivel UE in raportul cu China si SUA
10. Intarirea relatiilor cu tarile in curs de dezvoltare (ex: Africa)

Blocul tematic II: „Migrație”

Limba originală

Grupul 1
(suedeză)

1. Likvärdig handläggning i asylärenden i EU; tydlighet och snabbhet
2. Hur kan Eu arbeta för en rättvis fördelning av migranter mellan EU-länder
3. Integration: rättigheter och skyldigheter
4. Ett hållbart flexibelt stresståligt system för mottagande av migranter med beredskap för hög belastning och nödsituationer
5. Åtgärda orsaker till migration; klimat, radikalisering
6. Vad har fungerat ; Studier av andra generationers migranter
7. Hur kan EU se över hur rädslor och stereotyper påverkar mottagande och integration i mottagarländer
8. Hur kan Eu arbeta för trauma behandling för migranter
9. Hur kan EU följa upp efterlevnad av sina egna regler på området
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10. kan EU upprätta en institution för säkra villkor för medborgare och nyanlända migranter
11. Hur kan Eu arbeta med politikers ensidiga negativa bild migranter som hot

Grupul 2
(germană)

1. Asyl-Verfahren: Unabhängige Durchführung, Vereinheitlichung und Länge der Asylverfahren
2. Gerechte Verteilung der Flüchtlinge: Quota, finanzielle Unterstützung für EU-Länder & für die Türkei, Einhaltung der 
Menschenrechte
3. Kontrolle der Legalität der NGO-Rettungsschiffe im Mittelmeer z.B. durch unabhängige Authoritäten
4. Sicherheit der EU-Außengrenzen: Grenzschutz vor irregulärer/illegaler Immigration
5. Wie Kommunikation der EU über Migrationsthemen verbessern. Differenzierung der Migrations-Begriffe und Ursachen (z.B. 
Kriegsflüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge)
5. Rolle der Frontex an den EU-Außengrenzen
6. Wie Integration und Inklusion erfolgreich gestalten und "Ghettos" vermeiden.
7. Bekämpfen von Ursachen von Migration: z.B. durch Stärkung von Handel, Landwirtschaft, bessere Kommunikation über das 
Leben in der EU
8. Förderung von Produktionsstätten in Ländern mit niedrigen Löhnen - mit Fokus auf Migranten
9. Irreguläre Einwanderung als Bedrohung: Realität oder Wahrnehmung?
10. Konflikte mit anderen Großmächten, wenn sich die EU in Ländern einmischt, in denen Krieg herrscht
11. Unterschiedliche Sozial- und Lebensstandards von Ländern der EU: ihr Einfluss auf die Auswahl von Migrations-Destinationen
12. Positive und negative Auswirkungen der Migration von Fachkräften
13. Lebensqualität in Flüchtlingslagern

Grupul 3
(germană)

1. Kriterien der Asylpolitik: wann hat jemand ein Recht auf Asyl? Kann es dafür eine gemeinsame europäische Regelung und 
gemeinsame Standards geben?
2. Bekämpfung von Gründen der Migration; Beihilfen zur Verbesserung der Lebensstandards in den Ursprüngsländern; gezielte 
Qualifikation von freiwilligen Migranten in Europa, Unterstützung von Qualifikation und Ausbildung in den Ursprungsländern
3. Umgang mit minderjährigen Migranten
4. Verteilungsverfahren innerhalb Europas; Reform des Dublin Systems
5. Einhaltung von Menschenrechten und einheitliche humanitären Standards im Umgang mit Migranten
6. Unterstützung von Integrationsmaßnahmen für Migranten: gemeinsame Programme und finanzielle Unterstützung
7. Europaweite Aufklärungsarbeit und Bildungsprogramme zum Abbau von Vorurteilen und Ängsten gegenüber Migranten
8. Umgang mit Flüchtlingen im Mittelmeer
9. Einhaltung von Menschenrechten und einheitliche humanitären Standards im Umgang mit Migranten
10. Internationale Abkommen mit außer-europäischen Ländern zum Umgang mit Migration und zur Verteilung von Migranten
11. Politische Grundlagen, Standards und Massnahmen zur Rückführung von Migranten: wie gehen wir mit Migranten um, die keinen
Aufenthaltsstatus in Europa bekommen?
12. Einheitliche Kriterien zur Anerkennung von Asylanten und freiwilligen Migranten sowie zu Verfahren und zur Behandlung von 
Migranten bei der Ankunft in der EU, wie können diese Kriterien europaweit durchgesetzt werden
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13. Interne Migration innerhalb Europas

Grupul 7
(franceză)

1. Aide pour rester dans le pays de départ (et contrôle de ces aides)
2. Traite d'êtres humains
3. Uniformisation et simplification des règles nationales
4. Répartition des arrivées dans l'UE
5. "Adaptation aux nouveaux arrivants (administratif, culturel, dialogue)
6. / Professionalisation de l'intégration"
7. Emploi et formation / Protection des travailleurs immigrés
8. Collaboration avec les pays d'origine
9. Géopolitique des réfugiés (ex. Turquie, Russie)
10. Migration intra-européenne / Liberté de circulation
11. Gestion des demandes de séjours refusées (conditions et conséquences)
12. Définition du droit d'asile et des critères
13. Migrations climatiques
14. Anticipation des besoins de migration (vieillissement)
15. Lutte contre la ségrégation (qui conduit parfois à la criminalité et la radicalisation)
16. Contrôle de l'immigration humain
17. Migrations liées aux crises économiques (liées au COVID)
18. Migration économique qualifiée (stratégie et obstacles)
19. Visas européens (séjour et tourisme)

Grupul 8
(franceză)

1. Conditions d'accès à la citoyenneté européenne et suivi
2. Politique de répartition des migrants non européens
3. Définition d'une politique migratoire entre l'Europe et les Etats membres
4. Les causes et les origines de la migration
5. Processus d'intégration culturelle des migrants à leur arrivée
6. La migration des citoyens européens au sein de l'UE dans le but de trouver un emploi
7. Les politiques extérieures de l'UE en relation avec les principaux pays d'origine de migration
8. La migration issue des territoires frontaliers de l'Est
9. Harmonisation des aides sociales evers les migrants arrivants en UE
10. La gestion migratoire des enfants arrivés illégalement en amont et en aval
11. Les politiques d'accueil des migrants dans les zones frontalières
12. La législation autour de l'interventionnisme militaire des pays membres

Grupul 15
(germană)

1. Herstellung eines einheitlichen europäischen Asylsystems und mehr Kompetenz in Migrationsfragen auf europäischer Ebene
2. Inhaltliche Ausgestaltung der Asylverfahren (Spracherwerb, schulische Bildung, etc.)
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3. Umgang mit EU-Flüchtlingslagern
4. Unterstützung von Herkunftsländern
5. De-Stigmatisierung von Migration / Anerkennung von Migration als Tatsache
6. Unterscheidung von Asyl und Migration
7. Integration von Migrantinnen und Migranten
8. Migration und Integration als Bildungsaufgabe
9. Bewertung der aktuellen Asylverfahren in europäischen Mitgliedsstaaten
10. Migration als kontrollierter Prozess
11. Verlängerung des EU-Türkei-Abkommens
12. Kompetenzbasierte Migration verstärken
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