


Konferencia o budúcnosti Európy

Správa: Panelová diskusia 4: EÚ vo svete/Migrácia, 1. 
zasadnutie

Európska panelová diskusia občanov 4: EÚ vo     svete/Migrácia

1. zasadnutie: 15. – 17. októbra 2021, Štrasburg

Európske panelové diskusie občanov organizuje Európsky parlament, Rada EÚ
a Európska komisia v rámci Konferencie o budúcnosti Európy.

Tento dokument1 vypracovala poradná skupina, ktorú tvoria organizácie Missions
Publiques, Danish Board of Technology, Deliberativa, Ifok a Kantar, ktoré sú
zodpovedné za metodiku a rozbehnutie panelových diskusií. Prvé zasadnutie
panelovej diskusie 4: EÚ vo svete/Migrácia viedla Danish Board of Technology spolu
s Ifok.
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Prvé zasadnutie štvrtej európskej panelovej diskusie občanov v rámci Konferencie
o budúcnosti Európy sa uskutočnilo 15. až 17. októbra 2021 v Európskom
parlamente v Štrasburgu. Účastníkov panelovej diskusie privítala podpredsedníčka
Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová, ktorá patrí
medzi troch spolupredsedov výkonného výboru konferencie. Panelová diskusia sa
venovala témam EÚ vo     svete/Migrácia. Panelová diskusia sa zamerala najmä
na úlohu EÚ vo svete vrátane cieľov a stratégií v oblasti bezpečnosti, obrany,
obchodnej politiky, humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce, zahraničnej politiky

1� Upozornenie: Za túto správu zodpovedajú výlučne jej autori a neodrážajú sa v nej názory inštitúcií EÚ.

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=sk
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=sk
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=sk


a susedskej politiky EÚ, ako aj politiky EÚ v oblasti rozširovania. Zamerala sa aj
na to, ako by EÚ mala riešiť migráciu.

1. Metodika

Počas 1. zasadnutia prebiehali diskusie a spoločná práca v dvoch formátoch:

● V podskupinách zložených z dvanástich až štrnástich občanov. V každej
podskupine sa hovorilo štyrmi až piatimi jazykmi, pričom každý občan mohol
hovoriť vo vlastnom jazyku. Prácu podskupín viedli profesionálni moderátori,
ktorých vybralo konzorcium externých poskytovateľov služieb.

● V pléne so všetkými účastníkmi. Plenárne zasadnutia viedli dvaja hlavní
moderátori.

Úplný prehľad fáz a kľúčových momentov 1. zasadnutia sa uvádza v prílohe I 
k tomuto dokumentu.

2. Kontext 1. zasadnutia v rámci procesu európskej panelovej diskusie
občanov

Európske panelové diskusie občanov sú kľúčovým prvkom Konferencie o budúcnosti
Európy. Organizujú sa štyri európske panelové diskusie občanov, ktorých cieľom je
umožniť občanom spoločne sa zamyslieť nad tým, akú budúcnosť chcú pre
Európsku úniu.

● Na každej zo 4 panelových diskusií sa zúčastní 200 náhodne vybraných 
európskych občanov z 27 členských štátov

● Zloženie účastníkov odzrkadľuje rozmanitosť EÚ: geografický pôvod (štátna 
príslušnosť a pôvod z mesta/vidieka), pohlavie, vek, sociálno-ekonomické 
zázemie a úroveň vzdelania.

● Každej panelovej diskusie sa za každý členský štát zúčastní najmenej jedna 
žena a jeden muž

● Tretinu účastníkov každej panelovej diskusie tvoria mladí ľudia (vo veku 16 – 
25 rokov). Vytvorilo sa osobitné prepojenie medzi touto skupinou mladých ľudí
a Európskym podujatím pre mládež.

Panelová diskusia 1: Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť 
a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/Digitálna transformácia
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Panelová diskusia 2: Európska demokracia/Hodnoty a práva, právny štát, 
bezpečnosť

Panelová diskusia 3: Zmena klímy, životné prostredie/Zdravie

Panelová diskusia 4: EÚ vo svete/Migrácia

Na plenárnom zasadnutí konferencie sa zúčastňuje 20 zástupcov každej európskej
panelovej diskusie občanov, z ktorých najmenej tretina má menej ako 25 rokov.
Prezentujú výsledky svojich diskusií a diskutujú o odporúčaniach s ďalšími
účastníkmi. Panelové diskusie sa venujú príspevkom zozbieraným v rámci
konferencie na viacjazyčnej digitálnej platforme a poskytujú podklady plenárnemu
zasadnutiu konferencie formuláciou odporúčaní, na ktoré by Únia mala nadviazať.

3. Panelová diskusia 4: EÚ vo svete/Migrácia, 1. zasadnutie: Príspevky 
odborníkov a príspevky z viacjazyčnej digitálnej platformy

Na prvé zasadnutie tejto panelovej diskusie pozval spoločný sekretariát v mene
spolupredsedov výkonnej rady konferencie osem uznávaných odborníkov, aby
prispeli k diskusii a spoločnej práci. Odborníci zrekapitulovali najdôležitejšie aspekty
týkajúce sa prierezovej témy a predstavili hlavné súčasné a budúce výzvy pre EÚ,
pokiaľ ide o dva tematické bloky panelovej diskusie: EÚ vo svete a Migrácia.
Účastníci panelovej diskusie mali z viacjazyčnej digitálnej platformy k dispozícii aj
príslušné časti a myšlienkové mapy uvedené v prvej priebežnej správe.

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf


Foto © Európska únia 2021 - zdroj: EC/Elyxandro Cegarra

Odborníci na 1. tematický blok: EÚ vo svete
● Federica Mogherini, rektorka College of Europe
● Elmar Brok, osobitný poradca, Mníchovská bezpečnostná konferencia, 

bývalý poslanec Európskeho parlamentu
● Federiga Bindi, držiteľka katedry Jean Monnet, University of Rome Tor 

Vergata
● Elvira Fabry, vedúca výskumná pracovníčka, Inštitút Jacquesa Delorsa
● Julian Voje, vedúci pre politiku (Head of Policy), Mníchovská bezpečnostná 

konferencia

Odborníci na 2. tematický blok: Migrácia

● Rainer Münz, osobitný poradca, Európske centrum politickej stratégie
● Florian Trauner, profesor, Inštitút európskych štúdií na Vrije Universiteit 

Brusel
● Lyra Jakulevičienė, profesorka, Mykolas Romeris University

Videozáznamy z plenárnych zasadnutí:

● Plenárne zasadnutie   15.   októbra 2021   s   uvítacím prejavom 
spolupredsedníčky a podpredsedníčky Komisie Dubravky Šuicovej

● Plenárne zasadnutie     16.   októbra 2021 s príspevkami odborníkov na tému EÚ 
vo svete

● Plenárne zasadnutie  16.   októbra 2021     s príspevkami odborníkov na tému
Migrácia
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https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/fabry-elvire/
https://economia.uniroma2.it/ba/globalgovernance/teaching-staff/34-140/bindi-
https://securityconference.org/ueber-uns/vorsitz-team/
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● Plenárne zasadnutie   17.   októbra 2021   s     prvým oznámením okruhov
● Plenárne zasadnutie   17.   októbra 2021   s     konečným schválením okruhov 

a     vyžrebovaním 20 zástupcov

© Európska únia 2021 - zdroj: EP/Brigitte Hesse

4. Hlavný výsledok zasadnutia

Občania v rámci tejto panelovej diskusie navrhli v súvislosti s jej hlavnou témou EÚ
vo svete/Migrácia viaceré čiastkové témy, ktoré prediskutovali a zoradili podľa
priority, a na tomto základe na konci prvého zasadnutia schválili päť pracovných
okruhov. V tejto tabuľke sa uvádza daných päť okruhov a príslušné tematické
zoskupenia (klastre) v rámci každého z nich:

Sebestačnosť
a stabilita

EÚ ako
medzinárodný

partner

Silná EÚ
v mierovom

svete

Migrácia
z ľudskej

perspektívy

Zodpovednosť
a solidarita
v celej EÚ

● Autonómia EÚ
● Hranice

● Obchod 
a vzťahy 
z etickej 
perspektívy

● Medzinárodné
opatrenia 
v oblasti klímy

● Podpora 
európskych 
hodnôt

● Bezpečnosť 
a obrana

● Rozhodovanie 
a zahraničná 
politika EÚ

● Susedné 
krajiny 
a rozširovanie

● Náprava 
príčin 
migrácie

● Ľudské 
aspekty

● Integrácia

● Distribúcia 
migrácie

● Spoločný 
prístup k azylu

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211170
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211170
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211170
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211169
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211169
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211169
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Prílohy

Príloha I

Prehľad 1. zasadnutia

1. zasadnutie: postup

Prvé zasadnutie každej zo štyroch európskych panelových diskusií občanov
pozostáva z týchto fáz:

· Krok 1: Diskusia o tom, čo Európska únia znamená pre občanov, a rozvíjanie 
vízií pre budúcnosť EÚ

Občania začali diskusiou o tom, čo Európska únia v súčasnosti znamená pre ich
každodenný život a aký k nej majú vzťah; potom hovorili o tom, ako si oni osobne
predstavujú budúcnosť EÚ do roku 2050.

· Druhý krok: Navrhnutie tém v súvislosti s hlavnou témou panelovej diskusie 
a stanovenie priorít

Na základe vlastných skúseností a poznatkov, ako aj príspevkov odborníkov občania
určili témy súvisiace s hlavnou témou panelovej diskusie a stanovili spomedzi nich
priority.



© Európska únia 2021 - zdroj: EP/Brigitte Hesse
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Piatok 15. 10. 2021

Plenárne zasadnutie

Cieľ: privítať občanov; vysvetliť dôvody konania konferencie a fungovanie jej troch

„p“ (platforma, panelová diskusia, plenárne zasadnutie); predstaviť víkendový

program

Prejav spolupredsedníčky Komisie Dubravky Šuicovej

Práca v podskupinách

Cieľ: zoznámenie sa občanov a ich diskusia o tom, čo pre nich EÚ súčasnosti

znamená a ako ju vnímajú v každodennom živote

Sobota 16. 10. 2021

Práca v 1. podskupine

Cieľ: občania sami navrhli a rozvíjali vízie budúcnosti EÚ

1. plenárne zasadnutie

Cieľ: odborníci predniesli príspevky k tematickému bloku 1: EÚ vo svete.

Prezentovali sa hlavné príspevky z viacjazyčnej digitálnej platformy a odborníci

komentovali príslušné myšlienkové mapy uvedené v prvej priebežnej správe

na viacjazyčnej digitálnej platforme.

2. plenárne zasadnutie

Cieľ: odborníci predniesli príspevky k tematickému bloku 2: Migrácia. Prezentovali

sa hlavné príspevky z viacjazyčnej digitálnej platformy a odborníci komentovali

príslušné myšlienkové mapy uvedené v prvej priebežnej správe na viacjazyčnej

digitálnej platforme.



Práca v 2. podskupine

Cieľ: občania navrhli témy, ktoré im napadli v súvislosti so širším tematickým
blokom, ktorým sa zaoberá ich podskupina. Každá podskupina si určila päť tém
a diskutovala o výzvach a otázkach, ktoré môžu z týchto piatich tém vyplynúť
v rámci podrobnejšej práce počas druhého zasadnutia.

Nedeľa 17. 10. 2021

1. plenárne zasadnutie

Cieľ: tím moderátorov vysvetlil proces klastrovania tematických okruhov

a predstavil päť navrhovaných okruhov

Práca v podskupinách

Cieľ: tím moderátorov zozbieral spätnú väzbu od občanov v súvislosti s okruhmi;

občania sa ujali svojich okruhov a sformulovali návrhy na zmenu.

2. plenárne zasadnutie

Cieľ č. 1: tím moderátorov predstavil navrhované zmeny okruhov; občania

spoločne schválili zmeny a päť konečných okruhov; moderátorský tím vysvetlil

ďalšie kroky.

Cieľ č. 2: Spomedzi dobrovoľníkov sa vyžrebovali zástupcovia panelovej diskusie

na plenárne zasadnutie konferencie. Spomedzi 70 kandidátov sa vyžrebovalo 20.
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PRÍLOHA II

Ako sa generujú okruhy?

Účelom „generovania okruhov“ je identifikovať pracovné okruhy spomedzi rozličných
tém, ktoré navrhli účastníci panelových diskusií, s cieľom zjednodušiť a rozdeliť
prácu na nasledujúcich zasadnutiach medzi podskupiny panelových diskusií. Ide
o opakujúci sa proces, ktorý sa začína navrhnutím rôznych tém a končí prijatím
konečných pracovných okruhov, ktorý redakčný tím realizoval v šiestich krokoch,
pričom konečné pracovné okruhy schválili občania. Redakčný tím pozostáva
z členov konzorcia externých poskytovateľov služieb, s ktorými Komisia uzavrela
zmluvu na organizáciu panelových diskusií. Na návrh a organizáciu procesu
dohliadal spoločný sekretariát konferencie.

1. Témy predniesli účastníci panelovej diskusie počas „diskusie o témach“
v rámci podskupín a moderátori diskusie ich zapísali. Každý občan a každá
občianka mali možnosť navrhnúť témy, ktoré sú pre nich dôležité (v rámci
celkových tematických blokov panelovej diskusie). Všetky témy boli
automaticky preložené do angličtiny, pričom moderátor diskusie overil, že
preklad vystihuje zmysel témy, ktorú občania navrhli.

2. Po zhrnutí tém sa stanovili priority počas nasledujúceho zasadnutia
podskupiny. Každý občan mal k dispozícii maximálne 15 bodov, ktoré mohol
prideliť podľa svojich preferencií. Najviac preferovanej téme sa pridelilo päť
bodov, druhej najpreferovanejšej 4 body atď. Na tento účel občania použili
tabuľky s prioritami (ako anonymné hlasovacie lístky).

3. Moderátor spočítal skóre všetkých tém a spolu s občanmi ich podľa neho
zoradil. Konečné poradie sa ukázalo na obrazovke a zaslalo redakčnému
tímu.



4. Päť najlepších tém za každú podskupinu (alebo viac tém v prípade
„spoločného 5. miesta“) sa potom použilo na proces klastrovania. Redakčný
tím prezeral témy zo všetkých podskupín a zisťoval, ktoré sú podobné alebo
navzájom prepojené. Podobné a súvisiace témy vytvorili klastre, ktoré sa
farebne označili a/alebo dostali predbežný názov.

5. Ďalším krokom bolo rozdeliť všetky tieto klastre do rôznych ale súvislých
pracovných okruhov, ktorých je najviac päť. Každý okruh dostal názov podľa
hlavných klastrov a tém, ktoré mu boli pridelené. Cieľom bolo využiť slová,
ktoré použili samotní občania, a teda navrhnúť názvy, ktoré sú menej
technické, ale pre účastníkov panelovej diskusie o to zrozumiteľnejšie.

6. Okruhy sa následne na plenárnom zasadnutí a v rámci podskupín predstavili
ako návrhy redakčného tímu. Občania si mohli overiť, či sa riadne zohľadnili
témy ich podskupín, a mohli požiadať o zmeny týkajúce sa označovania
a klastrovania a prípadné doplnenia. Ak sa zmeny v podskupinách schválili,
zapracovali sa do navrhovaných okruhov. Na záver sa rozdelenie okruhov
opäť prezentovalo na plenárnom zasadnutí a schválilo aklamáciou. Pred
týmto konečným potvrdením mali občania na plenárnom zasadnutí stále
možnosť vykonať menšie úpravy (ktoré  mali tiež schváliť na plenárnom
zasadnutí).
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PRÍLOHA III

Podrobný zoznam okruhov, podtém a príspevkov 
na základe poradia, ktoré im v podskupinách pridelili 
občania2

Okruh č. 1: Sebestačnosť a stabilita

1.1 Autonómia EÚ
- Autonómia Európy, pokiaľ ide o dôležitý tovar a suroviny: výroba a dostupnosť

takéhoto tovaru (skupina č. 10, 3. miesto v poradí)
- Strategická autonómia EÚ pri výrobe dôležitého tovaru a poskytovaní 

významných služieb (skupina č. 5, 1. miesto v poradí)
- Vnútorná finančná politika Európskej únie ako prostriedok, vďaka ktorému sa 

možno vyhnúť závislosti od vonkajších mocností (skupina č. 6, 3. miesto 
v poradí)

- Závislosť od svetových veľmocí – zníženie závislosti od zdrojov iných krajín 
(napr. fosílnych palív na Blízkom východe, technologickej výroby v Číne, 
Ruska) (skupina č. 14, 2. miesto v poradí)

- Posilnenie Európskej únie ako globálnej mocnosti rozvíjaním trhu práce, 
ľudských práv, hospodárstva a presadzovaním obchodných dohôd (skupina 
č. 12, 1. miesto v poradí)

- Obchodná politika: ako chrániť zdroje a zastaviť obchodnú závislosť od tretích
krajín (skupina č. 11, 1. miesto v poradí)

- Zlepšiť príležitosti na prácu a zamestnanie v EÚ prostredníctvom platformy 
(skupina č. 4, 5. miesto v poradí)

1.2 Hranice
- Bezpečnosť vonkajších hraníc EÚ: ochrana hraníc pred 

neregulárnym/nelegálnym prisťahovalectvom (skupina č. 2, 4. miesto 
v poradí)

- Úloha agentúry Frontex na vonkajších hraniciach EÚ (skupina č. 2, 5. miesto 
v poradí)

- Kontrola zákonnosti záchranných lodí mimovládnych organizácií 
v Stredozemí, napr. nezávislými orgánmi (skupina č. 2, 3. miesto v poradí)

Okruh č. 2: EÚ ako medzinárodný partner

2.1 Obchod a     vzťahy z     etickej perspektívy
- Rozvíjať lepšie obchodné vzťahy s Čínou a USA (skupina č. 4, 3. miesto 

v poradí)
- Jednotné daňové pravidlá pre tretie krajiny (skupina č. 5, 3. miesto v poradí)
- Zohľadnenie ľudských práv v európskych obchodných vzťahoch (skupina č. 5,

5. miesto v poradí)
- Úloha EÚ vo svetovom obchode a jej pozícia obchodného partnera (skupina 

2� Toto je preklad textov, ktoré vznikli s pomocou strojového prekladu do angličtiny.
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č. 13, 3. miesto v poradí)
- Spolupráca so svetovými veľmocami – vytvorenie jasných obchodných 

a hospodárskych politík EÚ vo vzťahu k Číne a USA (skupina č. 14, 5. miesto 
v poradí)

- Posilnenie vzťahov s rozvojovými krajinami (napr. Afrika) (skupina č. 14, 5. 
miesto v poradí)

- Spájať obchodnú politiku so šírením etických hodnôt Európskej únie 
a presadzovaním európskej politiky v oblasti životného prostredia a klímy 
(skupina č. 10, 1. miesto v poradí)

- Obchodovanie s Čínou a vzťahy, ktoré by sme chceli dosiahnuť: napríklad 
v oblasti hospodárskej, zahraničnej a bezpečnostnej politiky (skupina č. 10, 5.
miesto v poradí)

2.2 Medzinárodné opatrenia v     oblasti klímy
- EÚ by mala byť lídrom v boji proti globálnemu otepľovaniu (skupina č. 4, 1. 

miesto v poradí)
- Ochrana životného prostredia (skupina č. 10, 2. miesto v poradí)
- Politika EÚ v oblasti klímy (skupina č. 5, 2. miesto v poradí)
- Úloha EÚ pri presadzovaní opatrení v oblasti klímy a podnecovaní ostatných 

štátov, aby dodržiavali pravidlá (skupina č. 13, 1. miesto v poradí)
- Medzinárodná spolupráca v oblasti klímy (skupina č. 9, 1. miesto v poradí)

2.3 Podpora európskych hodnôt
- EÚ ako vzor a garant demokracie na celom svete (skupina č. 4, 2. miesto 

v poradí)
- EÚ by sa mala zasadzovať za rovnaké príležitosti, sociálno-ekonomický 

rozvoj a spravodlivé životné podmienky vo vzťahu ku krajinám globálneho 
Juhu (skupina č. 4, 4. miesto v poradí)

- EÚ ako zástanca ochrany ľudských práv; ľudia umierajú na hraniciach 
(skupina č. 13, 5. miesto v poradí)

- Korupcia – vytvorenie antikorupčnej stratégie na úrovni EÚ (skupina č. 14, 4. 
miesto v poradí)

- EÚ ako finančná veľmoc [, ktorá využíva svoj vplyv na podporu hodnôt 
(objasnenie zo strany občanov)] (skupina č. 9, 4. miesto v poradí)

- Zaviesť v EÚ vyššie dane pre spoločnosti, ktoré využívajú outsourcing alebo 
majú monopol vrátane outsourcingu do tretích krajín, a možnosť sankcií 
v prípade porušenia práv pracovníkov, napr. nútenej a detskej práce (skupina 
č. 9, 5. miesto v poradí)

- Preskúmať tradičné nástroje zahraničnej politiky s cieľom podporiť mier 
(skupina č. 6, 5. miesto v poradí)

- Presadzovať spoločné európske hodnoty v Európskej únii i za jej hranicami 
a rozširovanie európskych štruktúr (skupina č. 12, 2. miesto v poradí)

Okruh č. 3: Silná EÚ v mierovom svete

3.1. Bezpečnosť a     obrana
- Vytvorenie spoločnej európskej armády (skupina č. 6, 4. miesto v poradí)
- Potrebujeme európsku armádu? (skupina č. 10, 5. miesto v poradí)
- Obrana – vytvorenie spoločnej obrannej stratégie na úrovni EÚ (skupina 



č. 14, 1. miesto v poradí)
- Efektívne riadenie spôsobilostí spoločných ozbrojených síl v EÚ (skupina č. 5,

4. miesto v poradí)
- Investovať do spoločnej európskej armády – spoločný obranný mechanizmus 

(skupina č. 9, 3. miesto v poradí)
- Bezpečnosť a obrana: je možné mať spoločné vojenské sily na európskej 

úrovni? (skupina č. 11, 4. miesto v poradí)
- Regulácia kybernetickej bezpečnosti (skupina č. 14, 3. miesto v poradí)
- Obrana a ochrana vonkajších hraníc (skupina č. 13, 2. miesto v poradí)
- Diplomatické kroky na celom svete v súvislosti s konfliktmi a vojnami (skupina

č. 12, 4. miesto v poradí)
3.2 Rozhodovanie a     zahraničná politika EÚ

- Revízia zásady jednomyseľnosti pri rozhodovaní Rady EÚ (skupina č. 6, 1. 
miesto v poradí)

- Preskúmať úlohu Európskeho parlamentu v rozhodovacom procese EÚ 
(skupina č. 6, 2. miesto v poradí)

- Jednomyseľnosť – sankcie v rámci EÚ v prípade, že krajiny nedodržiavajú 
dohody (skupina č. 9, 2. miesto v poradí)

- Zahraničná politika: krajiny EÚ potrebujú jednotnú politiku, keď sa zúčastňujú 
na činnosti medzinárodných organizácií (skupina č. 11, 5. miesto v poradí)

- Jednomyseľnosť členských štátov. Vlastné záujmy krajín až na druhom 
mieste. (skupina č. 12, 5. miesto v poradí)

- Preskúmanie pravidla jednomyseľnosti (skupina č. 13, 4. miesto v poradí)
3.3 Susedné krajiny a     rozširovanie

- Rozširovanie EÚ: ako riešiť vetovanie nových členov (skupina č. 11, 2. miesto
v poradí)

- Spravodlivosť: ako môžeme regulovať právne predpisy týkajúce sa otázok, 
ktoré máme spoločné so susednými krajinami (skupina č. 11, 3. miesto 
v poradí)

Okruh č. 4: Migrácia z ľudského hľadiska

4.1 Riešenie príčin migrácie
- Pomoc, aby ľudia ostávali v krajinách, z ktorých odchádzajú (a kontrola tejto 

pomoci) (skupina č. 7, 2. miesto v poradí)
- Boj proti príčinám migrácie; pomoc na zlepšenie životnej úrovne v krajinách 

pôvodu; cielené vzdelávanie dobrovoľných migrantov v Európe, podpora 
kvalifikácie a vzdelávania v krajinách pôvodu (skupina č. 3, 2. miesto 
v poradí)

- Príčiny a pôvod migrácie (skupina č. 8, 4. miesto v poradí)
- Podpora krajín pôvodu (skupina č. 15, 4. miesto v poradí)
- Riešenie príčin migrácie; klíma, radikalizácia (skupina č. 1, 5. miesto v poradí)

4.2 Ľudské aspekty
- Obchodovanie s ľuďmi (skupina č. 7, 2. miesto v poradí)
- Zaobchádzanie s utečeneckými tábormi EÚ (skupina č. 15, 3. miesto 

v poradí)
- Dodržiavanie ľudských práv a jednotných humanitárnych noriem pri 

zaobchádzaní s migrantmi (skupina č. 3, 5. miesto v poradí)
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4.3 Integrácia
- Adaptácia novoprichádzajúcich migrantov (administratívna, kultúrna, 

dialóg)/profesionalizácia integrácie (skupina č. 7, 5. miesto v poradí)
- Destigmatizácia migrácie/uznanie migrácie ako faktu (skupina č. 15, 5. miesto

v poradí)
- Proces kultúrnej integrácie migrantov po príchode (skupina č. 8, 5. miesto 

v poradí)
- Podmienky prístupu k európskemu občianstvu a následné opatrenia (skupina 

č. 8, 1. miesto v poradí)
- Integrácia: práva a povinnosti (skupina č. 1, 3. miesto v poradí)

Okruh č. 5: Zodpovednosť a solidarita v celej EÚ

5.1 Distribúcia migrácie
- Politika distribúcie migrantov, ktorí nepochádzajú z Európy (skupina č. 8, 2. 

miesto v poradí)
- Distribučné postupy v rámci Európy; reforma dublinského systému (skupina 

č. 3, 4. miesto v poradí)
- Ako môže EÚ pracovať na spravodlivom rozdelení migrantov medzi krajiny 

EÚ (skupina č. 1, 2. miesto v poradí)
- Rozdelenie prichádzajúcich migrantov v EÚ (skupina č. 7, 4. miesto v poradí)
- Spravodlivé rozdelenie utečencov: kvóty, finančná podpora pre krajiny EÚ 

a Turecko, dodržiavanie ľudských práv (skupina č. 2, 2. miesto v poradí)
- Udržateľný, odolný a flexibilný systém na prijímanie migrantov pripravený 

na vysokú záťaž a núdzové situácie (skupina č. 1, 4. miesto v poradí)
- Ako zlepšiť komunikáciu EÚ, pokiaľ ide o migráciu. Diferenciácia pojmov 

v oblasti migrácie a jej príčin (napr. vojnoví utečenci, ekonomickí utečenci) 
(skupina č. 2, 5. miesto v poradí)

- Politika zameraná na starnúcu spoločnosť v EÚ: jednotný dôchodkový 
systém. (skupina č. 12, 3. miesto v poradí)

5.2 Spoločný prístup k     azylu
- Zaobchádzanie s maloletými migrantmi (skupina č. 3, 3. miesto v poradí)
- Zjednotenie a zjednodušenie vnútroštátnych pravidiel (skupina č. 7, 3. miesto 

v poradí)
- Vymedzenie migračnej politiky medzi Európou a členskými štátmi (skupina 

č. 8, 3. miesto v poradí)
- Obsahová náplň konania o azyle (získanie jazykových znalostí, vzdelávanie 

v školách atď.) (skupina č. 15, 2. miesto v poradí)
- Kritériá azylovej politiky: kedy vzniká právo na azyl? Možno ho regulovať 

na európskej úrovni a zaviesť spoločné normy? (skupina č. 3, 1. miesto 
v poradí)

- Vytvorenie jednotného európskeho azylového systému a väčšia právomoc 
v otázkach migrácie na európskej úrovni (skupina č. 15, 1. miesto v poradí)

- Konanie o azyle: nezávislé vykonávanie, zjednotenie a dĺžka konaní o azyle 
(skupina č. 2, 1. miesto v poradí)

- Zlepšenie spolupráce medzi štátmi EÚ v oblasti migrácie: napríklad 
prostredníctvom reformy dublinského dohovoru (skupina č. 10, 4. miesto 
v poradí)



Rovnaké zaobchádzanie so žiadosťami o azyl v EÚ; zrozumiteľnosť a rýchlosť 
(skupina č. 1, 1. miesto v poradí)
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PRÍLOHA IV

Úplný zoznam príspevkov podskupín v pôvodnom jazyku, v ktorom boli zaznamenané

Poznámka: Poznámky moderátorov s opisom témy. Každý moderátor si robil poznámky vo svojom jazyku.

I. tematický blok: EÚ vo svete

Pôvodné znenie

4. skupina
(nemčina)

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

5. skupina
(nemčina)

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 
9. Handel der EU mit autoritären Staaten (China und Russland)
10. Engagement für Bildung und Vermittlung von Werten der EU in der Welt 
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11. Die Integration der osteuropäischen Staaten
12. Gemeinsame Sicherung der Außengrenzen der EU

6. skupina
(portugalčin

a)

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.

9. skupina
(dánčina)

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

10. skupina
(nemčina)

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
8. Kontrolle von Investitionen aus Drittstaaten in Europa
9. Die Emanzipation der EU in der Welt.
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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.

11. skupina
(španielčina)

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?

12. skupina
(poľština)

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

13. skupina
(holandčina)

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
6. Gemeenschappelijk energiebeleid van de EU
7. Het bieden van ontwikkelingshulp
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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

Skupina 14
(rumunčina)

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)

II. tematický blok: Migrácia:

Pôvodné znenie

1. skupina
(švédčina)

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
10. kan EU upprätta en institution för säkra villkor för medborgare och nyanlända migranter
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11. Hur kan Eu arbeta med politikers ensidiga negativa bild migranter som hot

2. skupina
(nemčina)

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

3. skupina
(nemčina)

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
13. Interne Migration innerhalb Europas
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7. skupina
(francúzštin

a)

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)

8. skupina
(francúzštin

a)

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

15. skupina
(nemčina)

1. Herstellung eines einheitlichen europäischen Asylsystems und mehr Kompetenz in Migrationsfragen auf europäischer Ebene
2. Inhaltliche Ausgestaltung der Asylverfahren (Spracherwerb, schulische Bildung, etc.)
3. Umgang mit EU-Flüchtlingslagern
4. Unterstützung von Herkunftsländern
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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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