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Osnovne informacije: EU v svetu / migracije 

Forum „EU v svetu / migracije“ razpravlja o vlogi EU v svetu, vključno s cilji in strategijami 

za varnost EU, obrambo, trgovinsko politiko, humanitarno pomoč in razvojno sodelovanje, 
zunanjo politiko ter sosedsko politiko EU in širitvijo. Ukvarja se tudi z vprašanjem, kako naj 
EU obravnava migracije. 
 

V tem dokumentu boste našli osnovne informacije o različnih temah tega foruma. In kar je 
najpomembneje: v njem je pojasnjeno, kako EU že ukrepa na teh področjih in kaj so kot 
največje bojazni in želje za prihodnost izpostavile uporabnice in uporabniki večjezične digitalne 
platforme (https://futureu.europa.eu). V njem pa so navedene tudi povezave, prek katerih se 
je z mnogimi izmed tem mogoče seznaniti podrobneje. 

 

Vaša naloga 

V okviru tega foruma vas vabimo k razpravi in oblikovanju priporočil, ki naj bi jih institucije 
Unije upoštevale v kontekstu prihodnosti Evrope pri vprašanjih EU v svetu in migracij. V 
priporočilu je lahko navedena splošnejša usmeritev ali pa konkretnejša rešitev za določen 
problem. 

Na treh sejah boste neposredno razpravljali in sodelovali z drugimi državljani in državljankami 
iz vse Evrope, s katerimi boste skupaj pripravili priporočila. Na tretji, zadnji seji boste skupaj 
glasovali o priporočilih, ki bodo predstavljena in obravnavana na plenarni skupščini. 

 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/
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EU v svetu: Okrepitev odgovorne vodilne vloge v svetu 

Koronavirusna pandemija bridko opominja, da Evropa svetovne izzive lahko premaguje le s 

sodelovanjem na svetovni ravni. Skupaj lahko rešujemo odločilna vprašanja, kakršna so mir 

in varnost, podnebne spremembe, trajnostni razvoj in okrevanje v svetovnem merilu. 

 

Kako EU že ukrepa? 

EU je glasna zagovornica multilateralizma in na pravilih temelječega svetovnega reda. 

Prizadeva si za usklajen pristop k zunanjemu delovanju – od trgovine in mednarodnih 

partnerstev do zunanje varnostne in obrambne politike – da bi bil glas Evrope v svetu močnejši 

in enotnejši. Delujemo tudi v tesnem sodelovanju s sosednjimi državami, kar se kaže v 

oblikovanju celovite strategije za naše odnose z Afriko in nadaljnjem podpiranju evropske 

perspektive zahodnobalkanskih držav. Odgovorno nastopanje v svetu pomeni tudi, da EU 

vlaga v partnerstva in zavezništva s tretjimi državami, večstranske in regionalne organizacije, 

zlasti tiste, ki zastopajo enake vrednote kot mi, pa tudi z vsemi tistimi, s katerimi nas družijo 

svetovni cilji, kot so skupni svetovni odziv na pandemijo COVID in svetovne podnebne 

ambicije. 

 

 

Kaj izrisuje dosedanja razprava na večjezični digitalni platformi? 

Zamisli, objavljene v okviru teme „EU v svetu“, zajemajo različne vsebinske sklope, povezane 

z zunanjo politiko, od trgovine do uporabe mehke moči in obrambe. Prispevajoči se na splošno 

zavzemajo za to, da bi imela EU vidnejšo vlogo na svetovnem političnem prizorišču: ko gre za 

njeno sosedsko politiko ter v odnosih z drugimi državami, na primer afriškimi in 

latinskoameriškimi. Prispevajoči na platformi menijo, da bi morala biti EU drznejša pri uporabi 

mehke in trde moči. Od vzpostavitve platforme je bilo na to temo skupaj zbranih 1 756 

prispevkov: 541 zamisli, 1 083 komentarjev in 119 dogodkov. Različne zamisli je mogoče 

razvrstiti v naslednje vsebinske sklope: 

 

 Splošni cilji zunanje politike EU 

 Trgovinske politike 

 Obramba 

 Odločanje 

 Širitev 

 Sosedska politika in odnosi z drugimi 

 

Splošni cilji zunanje politike EU 

Prispevajoči menijo, da se z naraščajočo zaskrbljenostjo zaradi podnebne krize, 

spremembami v ravnovesju gospodarske in geopolitične moči, velikimi izzivi multilateralizmu 

in svetovnim bojem proti COVID-19 spreminja vloga EU (glej primer dogodka, glej primer 

zamisli). Zato je več prispevajočih menilo, da bi morala biti EU pri uporabi mehke in trde moči 

drznejša (glej primer zamisli in zamisli). 

Številne zamisli v zvezi z zunanjo politiko EU se nanašajo na vprašanje, kakšna bi morala biti 

vloga EU pri vprašanju človekovih pravic in demokratičnih vrednot po vsem svetu. Pozivajo k 

odločnejšemu stališču in ukrepanju proti tistim državam, ki vedno znova kršijo mednarodne 

konvencije in/ali pogodbe o človekovih pravicah (glej primer zamisli). Tako na primer 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533
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spodbujajo EU, naj prevzame vodilno vlogo v mirovnem procesu med Izraelom in Palestino 

(glej primer zamisli). S tem je povezan poziv k skupnemu evropskemu sistemu izvoza orožja, 

za katerega bi veljala stroga pravila, ki bi zagotavljala, da se z orožjem, izdelanim v EU, ne bi 

razpihovali konflikti po svetu in kršile človekove pravice (glej zamisel). 

 

Trgovinske politike 

Iz skupine prispevkov k temi EU v svetu izhaja poziv, da je treba trgovinske politike izboljšati 

in trgovinske sporazume reformirati v skladu z vrednotami EU, kot sta spoštovanje človekovih 

pravic ali okoljskih standardov (glej primer zamisli). Široko odobravanje je požela zamisel o 

reformi trgovinske in naložbene politike EU ter ponovni oživitvi svetovnega multilateralizma, 

pri čemer so v ospredju ustvarjanje dostojnih delovnih mest ter varstvo temeljnih in človekovih 

pravic, vključno z delavskimi in sindikalnimi pravicami (glej primer zamisli). 

 

Obramba 

V zvezi s krepitvijo trde moči EU – ki se prav tako omenja kot izjemno pomembna (glej primer 

dogodka) – se prispevajoči zavzemajo za ustanovitev skupne evropske vojske (glej primer 

zamisli). Predlagajo tudi ustanovitev bolj specializiranih sil ali institucij na ravni EU, na primer 

evropske vojaške akademije (glej primer zamisli). 

 

Odločanje 

Prispevajoči menijo, da bi morala EU na mednarodnem političnem prizorišču nujno nastopati 

kot stabilen in enoten subjekt, da bi ohranila in še okrepila svojo vlogo. V več prispevkih je 

obravnavana potreba po skupni zunanji politiki. V eni od zamisli, ki je v okviru te teme požela 

največ odobravanja, je poudarjena potreba po skupni zunanji in varnostni politiki, da se 

zagotovi varnost Evropejcev in Evropejk ter hkrati spodbujajo demokracija, človekove pravice, 

pravna država in varstvo okolja v sosedstvu in na svetovni ravni (glej zamisel). 

Drugi vsebinski sklop se nanaša na poziv k tesnejšemu sodelovanju med državami članicami. 

Prispevajoči poudarjajo, da si države članice zaradi ohranitve verodostojnosti na mednarodni 

ravni ne bi smele konkurirati. Zato predlagajo, da veleposlaništva držav članic EU nadomesti 

enotno veleposlaništvo EU, ki bi zastopalo in združevalo vse države članice EU. To bi lahko 

tudi pomenilo, da bi imela EU v vseh mednarodnih institucijah, kot je NATO, enotno članstvo 

(glej primer zamisli). Po drugi zamisli naj bi se za vse evropske državljane uvedli skupni potni 

list EU (glej primer zamisli). 

Ideja mnogih prispevkov v vsebinskem sklopu odločanje je, da je treba ponovno razmisliti o 

pravilu o soglasju. Glede na stališče, izraženo v mnogih zamislih, lahko v sedanji ureditvi, 

utemeljeni na pravilu o soglasju, posamezne države članice blokirajo skupno zunanjo politiko 

(glej primer zamisli in dogodka). To velja za problematično, saj EU – kot je bilo poudarjeno že 

v prejšnjem vsebinskem sklopu – zaradi tega nima verodostojne, stabilne in vplivne vloge v 

svetu. Zato bi si morala EU v skladu z navedenimi zamislimi prizadevati za sistem glasovanja 

z „absolutno“ večino. V eni od zamisli, ki so v tem vsebinskem sklopu požele največ 

odobravanja, je podroben opis sistema glasovanja z absolutno večino za države članice ob 

podpori navadne večine poslancev Evropskega parlamenta, da bi lahko imela EU tudi izvršno 

oblast ter bi oblikovala resnično in verodostojno zunanjo politiko (glej zamisel). Podobno kot 

pri razpravah na temo Evropska demokracija se kot alternativa sedanjemu pravilu o soglasju 

navaja tudi možnost kvalificirane večine (glej primer zamisli). 

V zadnjem vsebinskem podsklopu se obravnavajo pristojnosti Evropskega parlamenta. 

Prispevajoči menijo, da ima Evropski parlament kljub temu, da že od začetka podpira koncept 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?commentId=1188&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281?locale=en&order=random&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
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skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) in si prizadeva razširiti njeno področje uporabe, 

še vedno zgolj obrobno vlogo pri oblikovanju zunanje politike EU. Zato je po mnenju 

prispevajočih bistveno, da se Evropskemu parlamentu dodeli več pristojnosti na področju 

zunanje politike (glej primer zamisli). 

 

Širitev 

Skupina prispevkov se nanaša na potrebo po širitvi in vključitvi vzhodnih sosednjih držav kot 

načina za zaščito demokracije v teh državah (glej primer zamisli), pa tudi za zagotovitev 

gospodarske stabilnosti v EU (glej primer zamisli). Enako sporočilo vsebuje tudi ena od 

zamisli, ki so v okviru te teme požele največ odobravanja, saj poziva k nadaljnji širitvi EU z 

vključitvijo držav Zahodnega Balkana zaradi zagotavljanja miru in stabilnosti v regiji (glej 

zamisel). S tem je povezan tudi poziv, naj vse države priznajo neodvisnost Kosova (glej primer 

zamisli). 

 

Sosedska politika in odnosi z drugimi 

Med temi zamislimi se en vsebinski podsklop nanaša na diplomatsko predstavništvo EU, 

prispevajoči pa na splošno pozivajo institucije EU, naj bolje zastopajo in ščitijo svoje interese 

v svetu (glej primer zamisli). 

Pri večini zamisli obstaja težnja k enotnejši in bolj povezani EU, da bi se okrepila vloga EU kot 

svetovne sile, ki se zavzema za zakone in pravico, ki bi bila odprta za sodelovanje z različnimi 

multilateralnimi institucijami na svetovni in regionalni ravni (glej primer zamisli in zamisli), 

medtem ko bi se morala EU po mnenju drugih skladno s svojim prvotnim namenom 

osredotočati na vlogo gospodarskega akterja. V tem smislu menijo, da EU ne bi smela 

prevzemati vloge geopolitičnega akterja in da bi morala njena osnovna naloga še naprej 

zagotavljanje skupnega gospodarskega trga. Po mnenju udeležencev EU ne more imeti 

politične vloge globalnega akterja, saj ni suverena država (glej primer zamisli). 

Prispevki v tem vsebinskem sklopu se nanašajo zlasti na politične odnose EU z Rusijo in 

Kitajsko (glej primer dogodka). Prispevajoči se zavzemajo za temeljit premislek o 

zunanjepolitičnem pristopu EU ter ponovno preučitev in pospešitev njegove reforme, pri čemer 

naj bi bil pristop – v skladu z razpravami v prejšnjih vsebinskih sklopih – odločnejši. Na 

platformi se v zvezi s Kitajsko razpravlja o vprašanju, ali bi morala EU – glede na zelo različne 

sisteme vrednot – poleg oblikovanja enotnejšega in odločnejšega stališča pri diplomatskih 

odnosih oblikovati tudi strategijo Evropske unije za naložbe v tujini, s katero bi se zoperstavila 

vplivu, ki ga ima Kitajska na svetovni ravni in zlasti v državah v razvoju (glej zamisel). 

Glede odnosov EU z afriškimi in latinskoameriškimi državami so prispevajoči menili, da bi bilo 

potrebno okrepljeno partnerstvo in da je treba preoblikovati trgovinske odnose (glej primer 

dogodka). Večina prispevajočih je pozvala k tesnejšemu partnerstvu med EU in Afriško unijo, 

da bi se okrepil regionalni multilateralizem (glej primer zamisli). Drugi državljani so pozvali k 

tesnejšim dvostranskim partnerstvom med posameznimi državami članicami in afriškimi 

državami, da bi se obravnavale migracije in druge varnostne grožnje Evropski uniji. Vendar 

bo to lahko delovalo le, če pri odnosih ne bo šlo več za ohranjanje gospodarske in politične 

dediščine nekdanjih kolonialnih sistemov (glej zamisel). Enako velja za odnose z Latinsko 

Ameriko (glej primer zamisli). 

 

Več informacij: 

 Močnejša Evropa v svetu 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554?=&order=most_commented&page=3&per_page=100&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=recent&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726?component_id=16&=&participatory_process_slug=EUInTheWorld&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553?locale=en&order=recent&page=6&per_page=50
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world_en


SL 

5 
 

 Skupen odziv EU na koronavirus 
 Zunanji odnosi EU  
 Kako EU zagotavlja pomoč? Civilna zaščita EU 
 Globalna Evropa: vrednost svobodne in pravične trgovine  

https://europa.eu/european-union/coronavirus-response_en
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/chapter/213/the-eu-s-external-relations
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/civil-protection/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/civil-protection/
https://www.consilium.europa.eu/en/eu-free-trade/
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 Odprta, trajnostna in odločna trgovinska politika EU 
 Evropska služba za zunanje delovanje 
 Služba za instrumente zunanje politike 

 

 

Migracije: Upravljanje migracij s predvidljivim, uravnoteženim in zanesljivim 

sistemom 

Za reševanje vprašanja migracij potrebujemo sodoben sistem Evropske unije za azil in 

migracije, upravljanje meja, sodelovanje s partnerskimi državami ter boj proti tihotapljenju 

migrantov in migrantk. To pomeni tudi, da je treba zaščititi ljudi, ki bežijo pred nasiljem, in 

novodošle osebe integrirati v našo družbo. 

 

Kako EU že ukrepa? 

Da bi EU na področju migracij lahko zagotovila skupne rešitve, je potreben uravnotežen in 
vključujoč pristop. 

Komisija je v okviru „novega pakta o migracijah in azilu“ predlagala več zakonodajnih 
predlogov, kar je del celovitega pristopa k obravnavanju migracij. Njegov namen je izboljšati 
sodelovanje z državami izvora in tranzita ter zagotoviti učinkovite postopke, varne zakonite 
poti, uspešno integracijo migrantov in migrantk, ki jim je dovoljeno ostati v EU, in vračanje 
oseb, ki jim to ni dovoljeno. EU se posebej posveča tudi krepitvi zunanjih meja, izboljšanju 
upravljanja meja, vključno z uvedbo novih informacijskih sistemov, ter boju proti tihotapljenju 
migrantov in migrantk. 

Kaj se izrisuje iz dosedanje razprave na večjezični digitalni platformi? 

 

Od vzpostavitve platforme je bilo na temo migracij skupaj zbranih 1 157 prispevkov, med 

drugim 306 zamisli, 827 komentarjev in 24 dogodkov. Prispevki v okviru te teme razkrivajo tri 

splošne trende. V eni skupini interakcij se zavzemajo za več ukrepov za nadzor in 

zmanjšanje migracij, v drugih prispevkih pa se poziva k večji solidarnosti in boljšim 

integracijskim postopkom. Skupina sodelujočih, katerih stališča so nekje vmes, želi 

spodbujati mednarodno mobilnost, vendar le med gospodarsko razvitimi demokracijami. V 

skladu s tem so analizirani naslednji vsebinski sklopi: 

 

 Nezakonite migracije iz tretjih držav kot grožnja 

 Humanistični odnos do migracij 

 Zakonite migracije 

 Odpravljanje glavnih vzrokov za migracije 

 Nadzor na mejah 

 Integracija 

 Pomoč in podpora pri pridobivanju državljanstva EU 

 

 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2243
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
https://ec.europa.eu/fpi/index_en
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Nezakonite migracije iz tretjih držav kot grožnja 

Avtorji in avtorice komentarjev so odkriti v svojih zamislih in prispevkih na temo migracij. 
Eden od vsebinskih sklopov zadeva občutek, da migracije iz tretjih držav ogrožajo 
civilizacijo, identiteto, vrednote in kulturo EU (glej primer zamisli). V prispevkih so izražena 
mnenja in stališča, da migracije iz tretjih držav prispevajo k terorizmu ter ustvarjanju getov in 
„prepovedanih“ območij (no-go zones) v EU (glej zamisel). Ti avtorji in avtorice prispevkov 
pozivajo k omejitvi migracij iz tretjih držav, ostrejši politiki vračanja in strategijam za 
oteževanje mobilnosti migrantov in migrantk, kot je strožji nadzor na mejah (glej primer 
zamisli). 
 

Humanistični odnos do migracij 

Prispevajoči z nasprotnim stališčem se zavzemajo za reševanje vprašanja nezakonitih 
migracij in politike priseljevanja v EU z lažjimi in dostopnejšimi azilnimi postopki v državah 
izvora, zakonitimi in varnimi migracijskimi potmi ter zatiranjem trgovine z ljudmi, da bi preprečili 
umiranje beguncev na mejah EU (glej primer zamisli). Nekateri prispevajoči pa se zavzemajo 
za pravni okvir, s katerim bi ustavili deportacije integriranih oseb in družin v nevarne izvorne 
države (glej zamisel). 

 

Zakonite migracije 

V okviru tega vsebinskega sklopa tisti, ki se zavzemajo za strožje migracijske politike, pozivajo 
k skupni politiki EU o selektivnih migracijah s kvotami, strožjimi izbirnimi postopki in strogimi 
postopki sprejema (glej primer zamisli). Nekateri menijo, da za učinkovito upravljanje 
migracijskih tokov potrebujemo evropski sistem priseljevanja, ki bi temeljil na točkovanju (glej 
zamisel). 

V prispevkih, ki so bolj naklonjeni migracijam, se poziva k enotnemu in učinkovitejšemu 
pristopu, ki pa bi bil bolj usklajen s človekovimi pravicami in evropskimi (socialnimi) 
vrednotami. V prispevkih se na primer konkretno obravnava enoten in učinkovit azilni postopek 
EU (glej zamisel), opozarja pa se tudi na potrebo po reformi Dublinske konvencije, da bi 
preprečili neenakomerno porazdelitev prosilcev in prosilk za azil ter migrantov in migrantk (glej 
primer zamisli). Državljani in državljanke se zavzemajo tudi za politiko EU na področju migracij 
delovne sile ali strategije EU za zaposlovanje študentov in študentk ter kvalificiranih delavcev 
in delavk iz tretjih držav. Eden od njih v zvezi s tem poudarja, da je treba povečati pristojnosti 
EU na področju migracij, da bo lahko zagotovila upravljanje migracij v skladu z svojimi načeli 
in vrednotami (glej zamisel). 

Skupina prispevajočih je predstavila zamisel o spodbujanju selektivne vrste priseljevanja. 
Zanje običajno velja, da migracije zaradi gospodarskih prednosti, ki jih prinašajo, vidijo v 
pozitivni luči. Predlagajo, da bi se ciljno usmerili na posamezne države, da bi privabili njihove 
talente (glej zamisel), ali sprostili merila za mobilnost med gospodarsko naprednimi 
demokracijami, tako na Zahodu kot v Aziji, zlasti v okviru prostotrgovinskih sporazumov (glej 
zamisel). 

Nekateri prispevki obravnavajo tudi vprašanja neenakosti, ki vplivajo na obstoječi postopek 
iskanja azila. Opozarjajo na primer, da je med prosilci za azil bistveno večji delež moških kot 
pa žensk in družin (glej zamisel). Drugi poročajo o težavah prosilcev in prosilk za azil iz vrst 
LGBTI ter pozivajo k večji zaščiti te skupine in boljši prevajalski podpori zanjo (glej zamisel). 

Odpravljanje glavnih vzrokov za migracije 

Prispevajoči, ki razmišljajo o prihodnosti Evrope, poudarjajo, da je treba za reševanje 
migracijskih vprašanj, s katerimi se trenutno sooča EU, odpraviti temeljne vzroke migracij. 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245?locale=en&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751?locale=fr
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Predlogi v zvezi s tem segajo od vzpostavitve enakopravnih trgovinskih odnosov, vlaganje v 
več načrtov razvojne pomoči in akademsko usposabljanje ter poklicni razvoj ljudi, ki živijo v 
tretjih državah (glej zamisel). 

V posebni skupini prispevkov se opozarja na odgovornost EU glede na njeno vlogo pri 
destabilizaciji regije, na primer z evropskim vojaškim posredovanjem ali destabilizacijskim 
subvencioniranjem izvoza kmetijskih proizvodov v države v razvoju (glej zamisel). 

 

Nadzor na mejah 

Tudi pri tem vsebinskem sklopu si stališča o migracijah nasprotujejo. 

Na splošno se v zvezi z nadzorom na mejah podpirajo bolj organizirana in usklajena 
prizadevanja, pri čemer se poziva k celovitejšemu nadzoru na mejah, vključno s pooblastili za 
zavračanje (glej primer zamisli), večjo podporo za Frontex, z boljšo opredelitvijo vloge te 
agencije (glej zamisel), ter pravno zavezujoči pristop k prizadevanjem za iskanje in reševanje 
v Sredozemlju (glej zamisel). 

Drugi prispevki pozivajo k večji solidarnosti in spoštovanju človekovih pravic. Med 
obravnavanimi zamislimi so na primer centralizirani porazdelitveni sistem EU, ki bi temeljil na 
solidarnosti, financiranje za izboljšanje sprejemne infrastrukture na mejah (nastanitve in 
hrane) ali nadnacionalna agencija za upravljanje evropskih begunskih taborišč, ki bi jo skupaj 
upravljale različne države in bi se financirala iz sredstev EU (glej primer zamisli). 

Integracija 

Naslednji vsebinski sklop na temo migracij zadeva zamisli v zvezi z integracijo; to vključuje 
pozive k nadzorovanemu spremljanju poti migrantov in migrantk, da bi zagotovili njihovo 
popolno integracijo v določeni državi članice EU. Avtorica ene od zamisli vidi velik potencial v 
priznavanju, da imajo migranti in migrantke ter posamezniki in posameznice iz skupnosti, ki 
jih sprejmejo, vlogo nosilcev sprememb, ter nadaljnjem spodbujanju te vloge (glej zamisel). 
Izobraževanje je ključnega pomena za integracijo, pri čemer imajo osrednjo vlogo jezik in 
evropske vrednote. V zvezi s tem sodelujoči menijo, da so potrebni ustrezno financirani 
programi za podporo vključevanju šoloobveznih otrok migrantov v javni izobraževalni sistem 
(glej zamisel). Prispevajoči menijo, da je geografska porazdelitev migrantov in migrantk 
ključna za integracijo (glej primer zamisli) in preprečevanje nastajanja getov (glej zamisel). 
Pozivajo k informacijskim kampanjam in programom za ozaveščanje državljanov EU za boj 
proti rasizmu, tako da bi prešli v resnično vključujočo družbo. V zvezi z mnenji o rasizmu in 
izključenosti s trga dela se poziva k enaki in pravični obravnavi državljanov tretjih držav, ki 
zakonito prebivajo v EU (glej zamisel). 
 

Pomoč in podpora pri pridobivanju državljanstva EU 

Nekateri obžalujejo, da osebe s stalnim prebivališčem nimajo pravic. Ugotavljajo, da Unija 
osebam s stalnim prebivališčem, ki že dolgo živijo v EU, ne priznava volilne pravice ali 
drugih prednosti, zaradi katerih bi bila možnost, da zaprosijo za državljanstvo EU, zanje 
privlačnejša (glej zamisel). 
 
Nekateri prispevajoči menijo, da je to vprašanje še posebno pereče za državljane in 

državljanke Združenega kraljestva, ki so v EU prebivali že pred brexitom. Ena od zamisli, ki 

je sprožila polemiko, je, da bi za britanske državljane in državljanke, ki so v EU prebivali že 

pred brexitom, uvedli hitri postopek za pridobitev pravic na ravni celotne EU (glej  zamisel). 

 

Več informacij: 

 Novi pakt o migracijah in azilu 
 Migracije  

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210?locale=fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/migration
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 Azil in migracije: dejstva in podatki 
 Azil in migracije: migracijska politika EU  
 Krepitev zunanjih meja  
 Sistemi IT za podporo azilni in migracijski politiki  

Več o vseh politikah in dejavnostih EU: 

 Spletišče Evropskega parlamenta 
 Spletišče Sveta EU 
 Spletišče Evropske komisije 

 

Ta dokument je pripravil skupni sekretariat Konference o prihodnosti Evrope.  

Če želite več informacij in vas zanimajo prispevki drugih državljank in državljanov, 
ki so že objavili svoje zamisli in razmišljanja, spremljajte digitalno platformo 
Konference o prihodnosti Evrope (www.futureu.europa.eu). Več o doslej 
objavljenih zamislih boste našli tudi v prvem vmesnem poročilu o platformi.

  

 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/migration/20170629STO78630/asylum-and-migration-in-the-eu-facts-and-figures
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/strengthening-external-borders/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/it-systems-in-the-area-of-freedom-security-and-justice/
https://www.europarl.europa.eu/portal/en
https://www.consilium.europa.eu/en/
https://ec.europa.eu/info/index_en
http://www.futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/pages/reporting

