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Sesiunea 2: 26-28 noiembrie 2021, online 

Grupurile de lucru ale cetățenilor europeni sunt organizate de Parlamentul European, Consiliul UE și 

Comisia Europeană, în contextul Conferinței privind Viitorul Europei. 

Acest document1 a fost pregătit de grupul de deliberare, care este compus din Danish Board of 

Technology, ifok, Missions Publices, Deliberativa și Kantar și sunt responsabili cu metodologia și 

desfășurarea grupurilor de lucru. Sesiunea a doua a grupului de lucru 4: „UE în lume / Migrație” a fost 

condusă de Danish Board of Technology (Consiliul Danez pentru Tehnologie) și susținută de ifok . 

 

Cuprins 

1. Rezumatul sesiunii 2 

2. Contextul sesiunii 2 în cadrul procesului grupului de lucru al cetățenilor europeni 

3. Rezultatul principal al sesiunii: probleme și idei orientative 

 

● Anexa I : Cum au fost generate ideile orientative? 

● Anexa II: Contribuțiile experților și verificarea faptelor 

● Anexa III: Aspecte detaliate, idei orientative și justificări 

● Anexa IV : Feedback din Plenul Conferinței 

 

  

 
1Observație: acest raport este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu reflectă punctele de vedere 
ale instituțiilor UE. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
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1. Rezumatul sesiunii 2 

În perioada 16-28 noiembrie 2021, aproximativ 200 de cetățeni europeni din toate categoriile sociale 

și din întreaga UE au participat online la cea de-a doua sesiune, discutând subiectele „UE în lume / 

Migrație” , pe baza muncii depuse în prima sesiune. În timpul primei sesiuni din octombrie de la 

Strasbourg, cetățenii au abordat aproximativ 75 de teme în legătură cu subiectele grupului lor de lucru, 

organizate în 5 fluxuri de lucru compuse din mai multe subfluxuri [ a se vedea raportul sesiunii 1 ]. 

 

● Fluxul 1: încredere în sine și stabilitate 

● Fluxul 2: UE ca partener internațional 

● Fluxul 3: O UE puternică într-o lume pașnică 

● Fluxul 4: Migrația din punct de vedere uman 

● Fluxul 5: Responsabilitate și solidaritate în întreaga UE 

 

Temele identificate de participanți la prima lor sesiune au servit drept punct de plecare pentru munca 

cetățenilor în cadrul sesiunii 2. În cadrul celei de-a doua sesiuni, aceștia au elaborat „idei orientative” 

pentru a pregăti recomandări concrete (în a treia sesiune) pentru fiecare dintre cele cinci fluxuri pe 

care le identificaseră în timpul primei sesiuni. 

 

Cu sprijinul experților, contribuțiile lor pe aceste teme, propriile cunoștințe și experiențe, și prin 

deliberările din timpul sesiunii 2, cetățenii au identificat și discutat probleme legate de temele care le-

au fost alocate. Problemele au fost definite ca aspecte ce necesită soluții sau situații ce trebuie 

schimbate (exemplu de problemă din grupul de lucru 4: „Europa este prea dependentă de importurile 

de energie”). 

 

Cetăţenii au abordat apoi aceste probleme prin elaborarea de idei orientative. Ideile orientativele 

reprezintă primul pas către producerea de recomandări, care va fi obiectivul Sesiunii 3 (exemplu de 

idee orientativă din grupul de lucru 4: „Producția de energie în Europa ar trebui extinsă și trebuie să 

ne folosim mai bine resursele interne”). 

 

În plus, cetățenilor li s-a cerut să formuleze justificări pentru ideile orientative pentru a explica de ce 

consideră că acestea pot soluționa problemele în mod corespunzător (exemplu de justificare din 

grupul de lucru 4: „Astfel, am reduce dependența de țările care exercită presiune politică asupra 

noastră. O pondere mai mare a energiilor regenerabile regionale ar contribui, de asemenea, la 

îndeplinirea obiectivelor climatice. O independență sporită față de combustibilii fosili ar contribui la 

bugetele naționale și ar întări euro.”). 

 

Discuțiile și munca în ecihpă s-au desfășurat în trei formate: 

● În subgrupuri. Fiecare dintre cele 15 subgrupuri a fost compus din doisprezece până la 

paisprezece cetățeni. În fiecare subgrup au fost folosite patru până la cinci limbi pentru a 

permite cetățenilor să se exprime în propria limbă sau într-o limbă în care se simt confortabil. 

Fiecare subgrup a inclus un profesionist din consorțiul furnizorilor de servicii externi pentru a 

facilita discuția. 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/x9w2a9hfbzydphi25tzewse661dg?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Panel%25204%2520session%25201%2520Report_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211126%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211126T151123Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=641346676319717edd643a7f65189d03d6a288449783081b301314f96e230593
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● În plenuri specifice fluxurilor. Plenurile specifice fluxurilor au reunit cele trei subgrupuri care 

lucrează în cadrul aceluiași flux. Cele cinci ședințe plenare au fost moderate de facilitatori 

profesioniști. 

● În plen, cu toți cetățenii participanți. Sesiunile plenare au fost conduse de doi moderatori 

principali din consorțiu. 

 

Înregistrările video ale ședințelor plenare pot fi găsite aici: 

● Sesiune plenară din 26 noiembrie 2021 

● Sesiune plenară din 28 noiembrie 2021 

 

2. Contextul sesiunii 2 în cadrul procesului grupul de lucru al cetățenilor 

europeni 

Grupurile de  lucru ale cetățenilor europeni sunt o caracteristică cheie a Conferinței privind Viitorul 

Europei. Sunt organizate patru grupuri de lucru ale cetățenilor europeni pentru a le permite să se 

gândească în comun la viitorul pe care și-l doresc pentru Uniunea Europeană. 

● 4 grupuri formate din 200 de cetățeni europeni, fiecare aleși prin selecție aleatorie, din cele 

27 de state membre; 

● Reflectând diversitatea UE: origine geografică (naționalitate și urban/rural), sex, vârstă, 

mediul socioeconomic și nivelul de educație; 

● Cel puțin o femeie și un bărbat pentru fiecare stat membru fac parte din fiecare grup; 

● O treime din fiecare grup de lucru este compus din tineri (16 – 25 de ani). A fost creată o 

legătură specială între acest grup de tineri și Evenimentul European pentru Tineret . 

Fiecare grup de lucru se întrunește de trei ori între septembrie 2021 și februarie 2022. Sesiunea 1 a 

avut loc la Strasbourg, în incinta Parlamentului European. Sesiunea 2 a avut loc online. Cetățenii, 

moderatorii, facilitatorii și experții au folosit Interactio, un instrument online care permite întâlniri 

multilingve cu interpretare simultană în 24 de limbi. 

În timp ce sesiunea 1 a fost o sesiune introductivă care vizează construirea viziunii , stabilirea agendei 

și prioritizarea problemelor asupra cărora cetățenii doresc să se concentreze, sesiunea 2 a avut ca scop 

aprofundarea temelor și producerea de idei orientative. În cadrul plenului de deschidere a sesiunii 2, 

cei 20 de reprezentanți ai grupurilor de lucru au fost invitați să ia cuvântul și să ofere feedback 

concetățenilor cu privire la prima conferință plenară la care au participat în perioada 22-23 octombrie 

2021 [a se vedea Anexa IV pentru mai multe informații despre plenul conferinței]. Prezentările lor au 

fost urmate de întrebări și răspunsuri. 

 

 

 

 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panel-4-session-2-the-eu-in-world-migration_20211126-1700-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panel-4-session-2-the-eu-in-world-migration_20211128-1615-SPECIAL-OTHER_vd
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1. Rezultatul principal al sesiunii: probleme și idei orientative 

La sfârșitul sesiunii 2, cetățenii din grupul de lucru 4 au elaborat probleme și idei orientative 2. 

15 grupuri de lucru au acoperit un total de cinci fluxuri și 13 subfluxuri în felul următor: 

Cameră Curent Subflux Ziua 1 Subflux ziua 2 

1 

Încredere în sine și 

stabilitate 

 

Autonomia UE Frontiere 

6 Frontiere 

15 Autonomia UE 

2 

UE ca partener 

internațional 

 

Promovarea valorilor europene 

7 Acțiune internațională pentru climă 

8 Comerț și relații dintr-o perspectivă etică 

3 

O UE puternică într-

o lume pașnică 

 

Securitate și apărare 

11 Luarea deciziilor și politica externă a UE 

12 Țările învecinate și extinderea 

4 

Migrația din punct 

de vedere uman 

Integrare 

13 Considerații umane 

14 Remedierea cauzelor migrației 

5 
Responsabilitate și 

solidaritate în 

întreaga UE 

 

Abordarea comună a azilului Distribuirea migrației 

9 Abordarea comună a azilului 

10 Distribuirea migrației 

 

Rezultatele următoare sunt numerotată în felul următor:  

Flux.Subflux.Problemă.Idee-orientativă/Justificare (ex. 1.1.1.1): 

 

 

  

 
2Tradus cu ajutorul traducerii automatizate 
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Fluxul 1: încredere în sine și stabilitate 

1.1. Autonomia UE 

Problema 1.1.1 

Euro nu este suficient de puternic ca principală monedă internațională în comparație cu dolarul (sau în viitor 
noile criptomonede) 

1.1.1.1 O: În prezent, nu toate statele membre UE folosesc euro. Cu cât mai multe state se alătură monedei 
comune, cu atât este mai mare volumul comerțului care se desfășoară în moneda europeană. Pe 
termen mediu, toate statele membre UE ar trebui să folosească euro. Cu toate acestea, trebuie 
îndeplinite criterii solide de aderare, astfel încât euro să rămână puternic. 
 
J: Acest lucru ar crește puterea de piață a euro față de alte valute. 

1.1.1.2 O: Profiturile din speculații în piața criptomonedelor ar trebui impozitate; monedele cripto nu 
trebuie recunoscute ca mijloace oficiale de plată 
 
J: Acest lucru ar diminua abuzul de criptomonede și ar întări utilizarea euro 

Problema 1.1.2 

Costurile de producție în Europa sunt mari și nu ne putem aștepta ca toți oamenii să cumpere produse 
scumpe doar pentru că sunt produse în Europa 

1.1.2.1 O: Ar trebui să existe stimulente pentru producție în Europa, iar muncitorii europeni ar trebui 
sprijiniți. 
 
J: Produsele europene ar deveni mai competitive, iar obstacolele care stau în calea cumpărării 
produselor europene ar fi reduse. Automatizarea continuă a proceselor de producție poate ajuta la 
reducerea costurilor ridicate ale forței de muncă pentru unele activități de producție în Europa. Dacă 
în Europa sunt fabricate mai multe produse , costurile de transport mai mici vor contribui și la 
scăderea costului total al produsului. 

1.1.2.2 O: Alimentele din surse locale ar trebui promovate și sprijinite financiar . 
 
J: Dependența de importurile de alimente va fi redusă, susținând în același timp dietele sănătoase. 

Problema 1.1.3 

China și alte țări nu respectă acordurile internaționale ale OMC 

1.1.3.1 O: UE ar trebui să lanseze și să sprijine inițiative pentru conformitatea cu standardele OMC care să 
fie certificate și sancționate de organizații independente. 
 
J: Acestea ar putea include standarde ecologice, condiții de muncă etc. 
Concurența internațională ar deveni mai echitabilă și am avea mai mult control asupra importurilor. 
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Problema 1.1.4 

Stilul nostru de viață este prea orientat spre consum și produsele nu sunt suficient de durabile pentru a 
reduce dependența de importurile din alte țări 

1.1.4.1 O: Companiile ar trebui să fie obligate să reprimească toate produsele la sfârșitul ciclului de viață 
sau, dacă clientul dorește, să poată fi înlocuite. 
 
J: Acest lucru ar face mai dificil pentru companii să își proiecteze produsele într-un mod astfel încât 
acestea să nu mai fie funcționale după o perioadă scurtă de timp. 

1.1.4.2 O: Companiile ar trebui să fie obligate să ofere garanție pentru produsele lor timp de 10 ani și 
disponibilitatea pieselor de schimb timp de 20 de ani. 
 
J: Acest lucru ar face mai dificil pentru companii să proiecteze produse  într-un mod ce permite 
acestora să nu mai fie funcționale după o perioadă scurtă de timp. 

1.1.4.3 O: Produsele ar trebui să primească un cod QR în lanțul de producție și aprovizionare. 
J: Astfel, sustenabilitatea produsului (materii prime folosite, producție etc.) ar putea fi mai bine 
evaluată . 

Problema 1.1.5 

Nu luăm în considerare suficient sustenabilitatea și drepturile omului în țările din care achiziționăm materii 
prime și produse și, prin urmare, nu ne alegem partenerii comerciali conform standardelor noastre 

1.1.5.1 O: Sustenabilitatea și criteriile etice ar trebui să fie întotdeauna luate în considerare în acordurile 
comerciale internaționale. 
 
J: Acest aspect ar face criteriile să fie un standard în comparație cu ziua de azi, iar obiectivele privind 
clima și sustenabilitatea în Europa ar putea fi atinse mai bine. 

1.1.5.2 O: Ar trebui să existe mai multe sancțiuni și tarife la importurile din țări care încalcă standardele. 
 
J: Acest lucru ar reduce încălcarea standardelor europene. 

Problema 1.1.6 

Avem nevoie de mai mulți parteneri strategici în lume 

1.1.6.1 O: Ar trebui să existe mai multe parteneriate tehnologice, de cercetare și dezvoltare cu țări sau 

grupuri de țări care nu sunt deja unul dintre marii parteneri (de exemplu, Taiwan, Africa, America 

Latină). 

J: Acest lucru ar reduce dependența unilaterală de câteva țări. 
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1.1.6.2 O: Ar trebui să menținem și să sprijinim mai multe școli internaționale în afara Europei ; valorile etice 

europene ar trebui predate în clasă. 

J: În acest mod se poate promova ideea de sustenabilitate și nu doar cea de consum. 

Problema 1.1.7 

UE este prea dependentă de importurile de energie 

1.1.7.1 O: Producția de energie în UE ar trebui extinsă și trebuie să folosim mai bine resursele noastre 
interne. 
 
J: Am reduce astfel dependența de țările care exercită presiune politică asupra noastră. O cotă mai 
mare de energie regenerabilă produsă în UE ar contribui, de asemenea, la atingerea obiectivelor 
Uniunii în materie de climă. O independență sporită față de combustibilii fosili ar contribui la 
bugetele naționale și ar întări euro. 

1.1.7.2 O: Prin extinderea transportului public, dependența de mașină ar trebui redusă . 
 
J: Acest lucru ar putea reduce dependența de petrol și pământuri rare. 

1.1.7.3 O: Statele membre ar trebui să își recicleze mai bine deșeurile și să utilizeze deșeurile pentru 
generarea de energie. Acest lucru ar putea fi stimulat și susținut de Uniunea Europeană . 
 
J: O mai bună reciclare și utilizare a deșeurilor ar reduce dependența energetică și, în același timp, ar 
rezolva problema gunoiului 

 

Problema 1.1.8 

Unele materii prime sunt exportate pentru a fi prelucrate în afara Uniunii din cauza costului ridicat al 
producției din UE 

1.1.8.1 O: Propunem un fel de subvenții care să fie oferite producătorilor ce lucrează în zonele cele mai 
predispuse la această tendință. 
 
J: Acest lucru este important pentru că face ca activitatea din UE să fie mai atractivă pentru firmele 
private ce se ocupă cu producția de materii prime care sunt supuse acestei tendințe și astfel nu ar 
mai părăsi Uniunea. 

1.1.8.2 O: Propunem ca materialele/produsele/mărfurile care sunt exportate din UE și apoi reimportate în 
UE să fie percepute cu taxe foarte mari pentru descurajarea fabricării de bunuri care utilizează 
materiale Uniunii în afara UE. 
 
J: Acest lucru ar contribui la încurajarea producției în UE și a creării de locuri de muncă, evitând 
totodată eforturile excesive de transport, care devin astfel inutile, aspect care ar aduce beneficii și 
mediului înconjurător. 
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1.1.8.3 O: Propunem impozitarea ridicată a materialelor care ies din Uniunea Europeană pentru utilizare în 
alte țări. 
 
J: Acest lucru este important pentru a opri interesele financiare 

1.1.8.4 O: În urma Feedback-ului primit de la grupul de lucru 1, credem că o posibilă soluție ar fi impozitarea 
emisiilor de CO2 ale companiilor de transport. 
J: Acest lucru ar descuraja transportul excesiv/inutil/abuziv. 

Problema 1.1.9 

Unele materii prime sunt exportate în afara UE, deși sunt necesare în Uniune 

1.1.9.1 O: Propunem ca activitățile de producție desfășurate de anumite companii să revină în țările de 
origine, astfel încât, implicit, o mare parte din producție să revină în UE (acest lucru ar putea fi 
încurajat printr-un sistem de stimulare pentru aceste companii care revin). 
 
J : Credem că producția locală ar trebui încurajată prin sprijinul acordat producătorilor locali. 

1.1.9.2 O: Conform feedback-ului grupul de lucru 1, considerăm că reducerea exporturilor de materii prime 
critice este o soluție bună, limitând această acțiune doar la acestea, nu la toate categoriile de 
materiale în general. 
 
J: Chiar dacă UE are materii prime a căror prelucrare se face la un preț mai mare în Uniune decât în 
afara UE, prelucrarea acestora ar trebui să rămână în Uniune. Nu trebuie exportate materii prime 
critice pentru a fi prelucrate . 

Problema 1.1.10 

Lipsa unor standarde riguroase de calitate pentru produsele importate în Uniune determină prezența în piață 
a unor produse mai ieftine, dar de proastă calitate, în concurență cu produsele UE 

1.1.10.1 O: Crearea unui sistem de valori/standarde care să fie folosit de toate mărfurile importate în UE 
pentru a ne asigura că numai produse de înaltă calitate sunt importate în UE, eliminând astfel 
concurența neloială pe care o fac produsele importate mai ieftin, dar de calitate scăzută, 
bunurilor/produselor mai scumpe, dar de înaltă calitate produse în UE. 
 
J: Acest lucru este important pentru ca toate bunurile importate să fie de calitate. 

1.1.10.2 O: Conform feedback-ului grupului de lucru 1, credem că 10 ani de garanție / 20 de ani de 
disponibilitate a pieselor de schimb ar putea ajuta. 
 
J: Acest lucru ar putea ajuta deoarece materialele ar fi realizate într-un mod care să asigure calitatea 

Problema 1.1.11 

Prea puține investiții în cadrul Uniunii Europene care să provină de la statele membre în comparație cu 
investițiile care provin de la puteri/țări din exteriorul Uniunii 
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1.1.11.1 O: Propunem ca statele membre UE și, implicit, investitorii care provin din ele, să aibă condiții de 
contractare mai favorabile decât investitorii din afara Uniunii care încearcă să investească în Uniune. 
 
J: Credem că în acest fel Uniunea și-ar consolida autonomia financiară. 

Problema 1.1.12 

Prețul produselor sau activelor nu poate fi controlat la nivelul UE atunci când importăm bunuri și servicii de la 
actori care au monopol pe piață / puteri externe 

1.1.12.1 O: Propunem acțiuni unitare la nivelul UE în ceea ce privește negocierile pentru import sau export. 
 
 
J: Credem că acest lucru ar face ca relațiile economice ale Uniunii cu țările terțe să fie mai rapide și 
mai echilibrate, contribuind la atingerea unei poziții de negociere mai puternice între UE și un alt 
actor, nu doar între o țară și un alt actor. 

Problema 1.1.13 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului și principiile din aceasta nu sunt respectate de toate statele 
membre în ceea ce privește drepturile promovate odată cu progresul social 

1.1.13.1 O: Legat de acest temă, credem că, pentru a demonstra unitate, legislația europeană pe subiectele 
cheie care au început să fie din ce în ce mai discutate în statele membre în ultimii ani (avort, drepturi 
LGBTQ etc.) ar trebui să aibă prioritate față de legislația națională. 
 
J: Acest lucru ar putea determina unitate din punct de vedere al abordării și legislației pe aceste 
subiecte. 

Problema 1.1.14 

Este o problemă că UE face comerț în/cu țări în care drepturile omului, piața muncii și directivele de mediu nu 
sunt respectate 

1.1.14.1 O: UE ar trebui să aibă un program de responsabilizare pentru companii care să încurajeze 
respectarea legislației privind lanțul de aprovizionare și să le descurajeze să externalizeze servicii în 
țări care exploatează angajații sau care nu folosesc un model de lucru sustenabil. 
 
J : Credem că un program de responsabilizare ar fi o soluție bună, deoarece sancțiunile nu ar mai fi 
necesare dacă toate standardele și regulile privind drepturile omului, piața muncii și obiectivele de 
mediu ar fi respectate încă de la început. 

Problema 1.1.15 
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Țările în curs de dezvoltare nu au propriile lor industrii, fiind doar o piață de muncă ieftină 

1.1.15.1 O: Credem că aceste țări ar trebui ajutate prin programele de intervenție ale UE pentru a-și dezvolta 
capacitatea de producție. 
 
J: Este important ca acestor țări să li se acorde un punct de plecare pentru a deveni independente, la 
un moment dat/acest lucru poate duce și la îmbunătățirea situației migrației în timp. 

Problema 1.1.16 

Migrația tinerilor în interiorul UE - tinerii au probleme în a găsi un loc de muncă în țările lor și pleacă în alte 
țări ale UE pentru a găsi ceva mai bun 

1.1.16.1 O: Credem că ar trebui creată o platformă accesibilă tuturor cu oportunități de angajare la nivelul UE. 
 
J: Platforma îi poate ajuta foarte mult pe tinerii care abia așteaptă să-și părăsească țările după 
finalizarea studiilor / oportunitățiel mai bune pot fi popularizate mai ușor. 

 

1.2 Frontiere 

Problema 1.2.1 

Imigrația regulată și neregulată ar trebui să fie clar definită la nivelul total al UE 

1.2.1.1 - Fără idee orientativă 

Problema 1.2.2 

Cererea de migrare legală poate fi făcută numai în interiorul UE, ceea ce înseamnă că legea azilului este 
adesea abuzată 

1.2.2.1 - Fără idee orientativă 

Problema 1.2.3 

Frontex nu are suficienți angajați, resurse și responsabilități pentru a sprijini în mod adecvat toate țările 
europene 

1.2.3.1 O: Frontex ar trebui să-și asume o responsabilitate mai mare pentru protecția frontierelor externe, 
iar responsabilitatea nu ar trebui să revină în primul rând statelor membre. Angajații Frontex ar 
putea fi instruiți împreună cu polițiștii de frontieră din statele membre. De asemenea, Frontex ar 
putea coopera strâns cu Europol. 
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J: Situația de la frontierele externe ale UE ar putea fi gestionată mai eficient și mai echitabil, 
emigranții/ imigranții ilegali ar putea fi mai bine detectați . 
 

Problema 1.2.4 

Prea mulți refugiați se confruntă cu situații în care standardele umanitare nu sunt îndeplinite 

1.2.4.1 O: Procedurile de procesare a cererilor de migrare ar trebui accelerate . 
 
J: Persoanele care nu au încă o decizie finală cu privire la cererea lor nu ar trebui să rămână în 
taberele de refugiați datorită unei accelerări a procedurilor. 
 

Problema 1.2.5 

Cum pot fi prevenite activitățile traficanților de persoane care sunt ilegale și încalcă drepturile omului? 

1.2.5.1 O: Ar trebui să existe o comunicare mai bună și mai intensă cu migranții în țările lor de origine și în 
țările pe care le tranzitează în care sunt activi traficanții de persoane. 
 
J: Potențialii migranți ar avea o imagine mai bună a situației cu care vor trebui să se confrunte în 
Europa și ar putea să nu accepte oferta traficanților. Riscurile de-a lungul rutelor de migrație ar 
trebui, de asemenea, comunicate mai clar. 
 

Problema 1.2.6 

Sistemul Dublin împiedică o distribuție echitabilă a migranților în UE 

1.2.6.1 O: Sistemul Dublin ar trebui reformat , iar migranții ar trebui să fie repartizați mai egal între statele 
membre ale UE, în funcție de capacitatea și performanța economică a țărilor de primire. 
 
J: Capacitatea culturală, economică și socială de primire a acelor țări în care sosesc mulți migranți nu 
ar fi depășită. 

Problema 1.2.7 

Nu există suficiente modalități de a solicita legal un permis de muncă în UE. 

1.2.7.1 O: Ar trebui să existe un sistem de migrație a forței de muncă care să se bazeze pe nevoile reale din 
UE; sistemul din Canada ar trebui să fie un model. Ar trebui să existe, de asemenea, oferte pentru 
calificarea profesională, precum și oferte de integrare culturală și lingvistică pentru migranți în UE. 
 
J: UE ar umple golurile de angajare și ar controla mai eficient migrația. 
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1.2.7.2 O: Sectorul privat ar trebui să primească mai multe stimulente pentru a menține producția în UE și , 
astfel, să ofere și locuri de muncă pentru migranți. 
 
J: Acest lucru ar oferi o bază îmbunătățită pentru migrația controlată și ar sprijini, de asemenea, 
autonomia UE. 

Problema 1.2.8 

Nu există o imagine realistă a consecințelor încercărilor de migrare către UE în țările de origine 

1.2.8.1 O: Ar trebui să existe o mai bună educație și comunicare cu potențialii migranți în țările de origine. 
Ar trebui utilizată o gamă largă de canale de comunicare, de la pliante la televiziune și rețelele 
sociale. 
 
J: Potențialii refugiați ar avea atunci o imagine mai bună și mai realistă a situației cu care vor trebui 
să se confrunte de-a lungul rutei de migrație în Europa și ar putea lua o decizie mai informată în 
legătură cu dorința de a veni în UE. 

 

 

Problema 1.2.9 

Problemele de securitate apar la frontierele naționale din cauza problemelor de reglementare și a lipsei de 
informații oferite migranților (atât în țara lor de origine înainte de plecare, precum și atunci când ajung la 
granița țării pe care doresc să o traverseze). De asemenea, persoanele care ajung la graniță în zilele noastre 
nu sunt întotdeauna tratați într-un mod uman 

1.2.9.1 O: UE ar trebui să informeze migranții economici care caută o viață mai bună (nu refugiații de război) 
în țara de origine despre realitatea noii țări (gestionarea așteptărilor). UE ar trebui să investească, de 
asemenea, în infrastructura din țara de plecare și în calitatea vieții persoanelor care doresc să plece. 
 
J: Prin construirea de școli și spitale și oferirea de asistență în agricultură (oferirea de apă potabilă 
curată, ajutor la plantarea copacilor...) țara de origine devine mai interesantă. Acest lucru va duce la 
mai puține persoane care vin la granițe și, prin urmare, la o scădere a conflictelor privind siguranța. 

1.2.9.2 O: În special pentru migranții economici, UE ar trebui să organizeze în țara de plecare posibilitatea 
de a verifica cetățenii (pe competențe, antecedente etc.) pentru a determina cine este eligibil să 
vină să lucreze în UE. Aceste criterii de screening trebuie să fie publice și să poată fi consultate de 
toată lumea. Acest lucru poate fi realizat prin crearea unei Agenții Europene pentru Imigrație 
(online). 
J: În acest fel, oamenii nu trebuie să treacă ilegal frontiera. Ar exista un flux controlat de persoane 
care intră în UE, ceea ce are ca rezultat o scădere a presiunii la frontiere. De asemenea , această 
Agenție Europeană pentru Imigrări ar putea ține cont de țara preferată în care ar dori să meargă 
refugiatul (în măsura în care este posibil). 

Problema 1.2.10 
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Există puține căi legale sau umane prin care refugiații de război să intre în UE, deși au dreptul la acest lucru 

1.2.10.1 O: UE trebuie să se asigure că politica de primire la fiecare frontieră este aceeași, respectând 
drepturile omului și garantând siguranța și sănătatea tuturor refugiaților (de exemplu, femeile 
însărcinate și copiii). Eventual în colaborare cu Frontex. Dacă țara nu este la înălțimea acestui lucru, 
UE ar trebui să pedepsească țara sau chiar să preia temporar o parte a țării, astfel încât refugiații să 
poată călători în siguranță prin țară (un fel de „zonă de tranzit albă” pentru ca refugiații să 
călătorească, nu pentru a rămâne) . 
J: Pentru a preveni inegalitățile în gestionarea frontierei așa cum se întâmplă în prezent și încălcarea 
drepturilor omului . 

Problema 1.2.11 

Astăzi, statele membre au prea multă putere, ceea ce împiedică uneori Frontex să-și facă treaba în mod 
corespunzător. De exemplu, Frontex nu poate oferi ajutor umanitar atunci când statul membru nu acceptă 

sau nu îl solicită 

1.2.11.1 O: UE trebuie să-și extindă legislația și să atribuie Frontex mai multă putere și independență. Cu 
toate acestea, UE ar trebui, de asemenea, să impună mai multe controale și să solicite transparență 
deplină în funcționarea Frontex pentru a evita abuzurile. 
J: Acest lucru este important pentru a ne asigura că drepturile omului sunt respectate la granițe, 
indiferent de partidele aflate la putere (de exemplu țările conduse de partide de extremă dreapta). 
Frontex trebuie, de asemenea, să fie controlat și verificat pentru a preveni corupția sau alte abuzuri 
în cadrul organizației. 

Problema 1.2.12 

Într-un fel (și neintenționat) munca navelor de salvare ale ONG -urilor are ca rezultat transmiterea unui mesaj 
confuz refugiaților și chiar le dă speranțe false. Pentru că, pe de o parte, ei salvează migranții, dar pe de altă 

parte acești migranți ar putea fi arestați la sosire. De asemenea , acționând pe cont propriu, ONG-urile 
demonstrează o lipsă de unitate în viziune și politică. 

1.2.12.1 O: UE ar trebui să facă ONG-urile superflue, împiedicându-le să acționeze pe cont propriu. UE însăși 
are datoria de a salva vieți și trebuie să acționeze într-un mod umanitar. ONG-urile trebuie să 
funcționeze la comanda UE și nu pe cont propriu. 
J: Acest lucru este important pentru a crea un echilibru adecvat pentru migranți între ajutorul 
umanitar și o viziune realistă asupra lucrurilor la care se pot aștepta în mod concret. 
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Fluxul 2: UE ca partener internațional 

2.1 Comerț și relații dintr-o perspectivă etică 

Problema 2.1.1 

Practicile curente implică riscul unor achiziții neetice, inclusiv materii prime (de exemplu, condiții proaste de 
muncă și munca copiilor) 

2.1.1.1 O: Cooperarea cu sectorul privat și furnizorii din țările în cauză, astfel încât problema să fie rezolvată la 
sursă. 
 
J: Nicio justificare 

2.1.1.2 O: Asigurarea condițiilor sociale pentru copii, inclusiv școlarizarea, de exemplu prin școlarizare gratuită, 
în țările în care copiii sunt exploatați. 
 
J: Îmbunătățirea condițiile sociale ale copiilor. 

Problema 2.1.2 

Consumatorii din UE nu sunt conștienți de impactul negativ al consumului lor de bunuri importate din țări 
terțe (de exemplu, consecințele asupra mediului și condițiile de muncă) 

2.1.2.1 O: Scheme de certificare care pot informa consumatorii asupra mediului și condițiilor de muncă (de 
exemplu metodele etice de producție / scorul eco). 
 
J: Certificările facilitează observarea informațiilor de către consumatori atunci când sunt simple și 
vizibile. 

2.1.2.2 O: Monitorizați schimburile comerciale între țări și asigurați-vă că valorile etice sunt respectate. 
 
J: Nicio justificare 

Problema 2.1.3 

Posibilitatea UE de negociere a acordurilor comerciale este în scădere 

2.1.3.1 O: Dezvoltați relații mai puternice atât cu economiile în curs de dezvoltare, cât și cu alte țări. 
 
J: Dezvoltați pe termen lung cooperarea comercială relaționând direct cu țările. 

2.1.3.2 O : Efectuarea de acorduri comerciale cu China în baza acordurilor și tratatelor internaționale. 
 
J: Nicio justificare 

Problema 2.1.4 

Asigurarea aprovizionării cu produse (în perioadele de penurie) 
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2.1.4.1 O: De exemplu, prin implementarea unei cote pentru produse atunci când există deficit. 
 
J:- 

2.1.4.2 O: De exemplu, securizați electronicele și produsele esențiale pentru sănătate / vaccinuri. 
 
J:- 

2.1.4.3 O: Asigurarea producției proprii în UE de produse esențiale în perioadele de penurie. 
 
J:- 

Problema 2.1.5 

Risc crescut atunci când UE negociază cu țări din afara UE în care există corupție 

2.1.5.1 O: Asigurați controale, taxe și penalități împotriva corupției. 
 
J:- 

2.1.5.2 O: Atunci când efectuați tranzacții cu țări în care există corupție, este esențial ca toate părțile să aibă o 
înțelegere aprofundată a cadrului acordului. 
 
J:- 

2.1.5.3 O: Acordurile comerciale trebuie respectate atunci când se face comerț cu țări în care există corupție, 
astfel încât banii să fie distribuiti în baza acordului. 
 
J:- 

Problema 2.1.6 

UE face comerț activ cu țări care nu respectă acordurile de mediu 

2.1.6.1 O: Impozitare mai mare pentru țările care nu respectă standardele de mediu. 
J:- 

2.1.6.2 O: Asigurați-vă că acordurile de mediu sunt respectate de către țările în curs de dezvoltare și că atât 
acordurile, cât și țările în curs de dezvoltare sunt sprijinite de UE. 
 
J:- 

2.1.6.3 O: Conștientizați consumatorii din UE. 
 
J:- 
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2.2. Acțiune internațională pentru climă 

Problema 2.2.1 

Cetățenii și organizațiile nu știu ce face UE în materie de climă 

2.2.1.1 O: Crearea și consolidarea legăturilor între UE și instituțiile locale. 
 
J: Pentru a face acțiunea europeană mai concretă și a permite actorilor locali să utilizeze mai bine 
finanțarea europeană. 

2.2.1.2 O: Comunicați mai direct cu cetățenii europeni prin intermediul unui canal dedicat (de exemplu, prin 
rapoarte, diverse mass-media) pentru a populariza politica UE în domeniul climei, proiectele și 
inițiativele concrete desfășurate. 
 
J: Să se asigure că cetățenii au o viziune clară asupra rolului și acțiunii UE, în special în ceea ce privește 
clima. 

2.2.1.3 O: Publicați mai multe statistici privind emisiile din diferite sectoare ale UE și faceți-le mai vizibile (de 
exemplu, prin canalul menționat mai sus). 
 
J: Pentru a putea lua decizii mai informate. 

Problema 2.2.2 

Deșeurile sunt exportate în cele mai sărace regiuni ale UE și în afara acesteia 

2.2.2.1 O: Măsuri și controale mai stricte pentru limitarea acestor exporturi, colaborarea sporită între forțele 
naționale de supraveghere pentru combaterea abuzurilor de mediu. 
 
J: Evitarea eliberării deșeurilor în natură deoarece afectează mediul și în special poluarea de coastă. 

2.2.2.2 O: Încurajați o mai bună reutilizare a deșeurilor, inclusiv crearea de energie (biogaz). 
 
J: Mai puține deșeuri, mai multă energie curată. 

2.2.2.3 O: Mai multă reciclare. 
 
J: Reducere a cantității de materii prime necesare producerii bunurilor. 

2.2.2.4 O: Reduceți ambalajele și ajutați întreprinderile mici să creeze ambalaje și produse mai ecologice. 
 
J: Întreprinderile mici au mai multe dificultăți decât alte întreprinderi în a se adapta. 

Problema 2.2.3 

Există multe inovații în UE, dar nu sunt suficient popularizate, replicate și dispersate 

2.2.3.1 O: Creați un spațiu unic pentru companiile europene care să le permită să promoveze produse și 
servicii eco-responsabile și să facă schimb de cunoștințe. 
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J: Pentru a putea avansa mai eficient către aceleași obiective și pentru a reproduce ceea ce 
funcționează. 

2.2.3.2 O: Creați un consorțiu academic european care se ocupă în mod specific de inovațiile ecologice. 
 
J: Pentru a putea împărtăși inovațiile mai eficient și mai deschis. 

2.2.3.3 O: Dezvoltarea Consiliului European pentru Inovare. 
 
J: Pentru a activa sinergiile și pentru a consolida colaborarea. 

2.2.3.4 O: Facilitarea transferului și schimbului de tehnologii verzi către țările în curs de dezvoltare (în cadrul 
acordurilor comerciale sau diplomatice). 
 
J: Nicio justificare 

Problema 2.2.4 

Companiile se mută în țările în care producția este cea mai ieftină, chiar și atunci când standardele de mediu 
sunt mai puțin respectate 

2.2.4.1 O: Impozit proporțional cu condițiile (legea mediului și a muncii) de producție. 
 
J: Pentru a compensa economiile realizate prin relocare și creșterea competitivității produselor locale. 

2.2.4.2 O: Creați reguli mai stricte pentru a penaliza companiile care folosesc aceste practici. 
 
J: Pentru a descuraja companiile. 

Problema 2.2.5 

Faptul că UE importă multe produse și materii prime are un impact puternic asupra mediului 

2.2.5.1 O: Creșterea ponderii minereurilor și a materiilor prime extrase în UE. 
 
J: Pentru a reduce dependența UE de țări mai puțin verzi și mai puțin etice. 

2.2.5.2 O: Încurajarea dezvoltării unor metode de extracție mai ecologice. 
 
J: Pentru a reduce impactul acestor extrageri, în UE sau în afara acesteia. 

2.2.5.3 O: Consolidarea colaborării cu țările exportatoare pentru a se asigura că acestea îndeplinesc 
standardele de mediu, etice și că produsele lor sunt conforme cu standardele europene de siguranță 
(eticheta CE, creați un nou standard mai flexibil și mai respectat). 
 
J: Pentru a limita cantitatea de produse care nu respectă niciun standard. 

Problema 2.2.6 

Consumul din Europa creează emisii importante în străinătate 
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2.2.6.1 O: Lansați un moratoriu pentru consumul de energie al serviciilor digitale și reglementarea utilizărilor 
deosebit de vorace și necritice, cum ar fi cripto-monedele și jetoanele nefungibile (NFT). 
 
J: Ponderea emisiilor la nivelul UE datorate serviciilor digitale este în creștere, mai ales că serverele 
sunt uneori alimentate cu energie electrică neregenerabilă. 

2.2.6.2 O: Consolidarea mecanismelor de impozitare și a subvențiilor pentru a promova o diminuare a 
consumului. 
 
J: Pentru a accelera trecerea la un consum mai ecologic, protejând în același timp clasele populare. 

Problema 2.2.7 

Importăm o mare parte a energiei (în special fosilă) din afara UE 

2.2.7.1 O: Dezvoltarea în continuare a energiei electrice regenerabile (solare, eoliană, hidroelectrică , biogaz 
produs din deșeuri) în cadrul UE. 
 
J: Energia regenerabilă poate fi adesea produsă la fața locului, cu un impact mai mic. 

2.2.7.2 O: Lansați o dezbatere europeană privind energia nucleară. 
 
J: Energia nucleară este o energie cu emisii scăzute de carbon și sigură, dar care are probleme în ceea 
ce privește deșeurile. 

2.2.7.3 O: Creați un lider european în domeniul producerii de electricitate verde (green electricity Airbus). 
 
J: Pentru ca Europa să fie în fruntea inovației în domeniu, astfel încât Uniunea să exporte tehnologii 
curate și energie electrică. 

2.2.7.4 O: Permite un transfer mai bun de energie în cadrul Uniunii Europene (gazoduct și altele). 
 
J: Pentru a reduce dependența UE de importurile de energie. 

 

2.3. Promovarea Valorilor Europene 

Problema 2.3.1 

Votul cu majoritate calificată are ca rezultat forțarea țărilor din minoritate să susțină decizia majorității 

2.3.1.1 O: Revizuiți valorile și normele pentru a asigura coproprietatea ideii în toate statele membre. 
 
J: Dacă toată lumea se simte parte a Uniunii Europene , ei vor fi, de asemenea, dispuși să-și joace 
rolul. 

Problema 2.3.2 
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Lipsa de cunoștințe și concepții greșite cu privire la ceea ce presupune aderarea la UE. 
Autorităților naționale nu le pasă suficient de mult astfel încât să facă UE mai vizibilă pentru propriii cetățeni 

2.3.2.1 O: Implementați acest tip de procese (Conferința pentru Viitorul Europei, la care participăm) mai des 
la nivelul UE. 
 
J: Acest tip de proces de democrație contracarează știrile negative despre UE. 
 De asemenea, îi împiedică pe cetățeni să simtă că politicienii nu cred că este important ca cetățenii să 
știe ce se întâmplă. 

2.3.2.2 O: Recomandăm ca UE să comunice direct cu cetățenii europeni prin intermediul unui canal sau 
departament de comunicare dedicat. Informații despre proiecte și inițiative concrete derulate. 
 
J: Pentru ca cetățenii să aibă o imagine clară a ceea ce face UE, aceștia au nevoie de informații ușor de 
accesat. 

Problema 2.3.3 

Valorile UE ca garant al drepturilor omului sunt lipsite de credibilitate atunci când UE nu rezolvă problemele în 
cadrul UE 

2.3.3.1 O: Noi, în calitate de cetățeni, recomandăm UE să creeze un „catalog de amenzi și restricții privind 
privilegiile de membru” pentru a face față încălcărilor de valori sau de alte acorduri comune. 
 
J: Există probleme cu democrația în unele state membre. Acestea trebuie rezolvate înainte ca UE să 
poată promova democrația în țări din afara UE. Statele membre trebuie să respecte principiile 
democratice obligatorii pe care le promovează UE. 

2.3.3.2 O: Noi, în calitate de cetățeni, recomandăm UE să pună în aplicare sancțiuni împotriva statelor 
membre care încalcă drepturile omului. Statele membre ar trebui să fie unite cu privire la sancțiune. 
J: 

Problema 2.3.4 

Valorile pe care UE le promovează și acțiunile UE la frontierele externe nu se potrivesc 

2.3.4.1 O: UE ar trebui să asigure securitate comună la frontierele UE, în conformitate cu principiile și valorile 
UE. Adică să respecte drepturile omului indiferent de ceea ce se întâmplă de-a lungul frontierelor 
externe. 

2.3.4.2 O: UE ar trebui să promoveze cooperarea între armatele naționale ale diferitelor țări UE și personalul 
Uniunii Europene. 
 

2.3.4.3 O: Recomandăm ca UE să securizeze granițele, protejând în același timp migrația reglementată. 
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Fluxul 3: O UE puternică într-o lume pașnică  

3.1. Securitate și Apărare 

Problema 3.1.1 

Situația politică globală în schimbare necesită o politică de securitate diferită 

3.1.1.1 O: Recomandăm formarea unei Armate Europene ca supliment la strategiile și structurile NATO 
existente. 
 
J: UE va fi împuternicită să urmărească interese specifice (europene) privind politica de securitate, 
independent de NATO. 

Problema 3.1.2 

Forțele armate europene nu sunt formate și înființate printr-un proces clar definit și coordonat 

3.1.2.1 O: Recomandăm restructurarea actualei arhitecturi de securitate (europene) și transferul resurselor 
financiare existente către formațiuni militare mai eficiente. 
J: Resursele disponibile pentru proiectele militare ar trebui utilizate eficient - și pentru a putea oferi 
mai multe resurse financiare pentru sarcini civile. 

Problema 3.1.3 

Forțele armate europene există într-o relație de parteneriat cu structurile NATO și lucrează împreună cu 
acestea 

3.1.3.1 O: Recomandăm dezvoltarea și construirea viitoarelor forțe armate europene în coordonare cu 
NATO. 
J: De asemenea , în viitor, cooperarea strânsă cu NATO și țările NATO non-europene este de mare 
importanță. Acest lucru se bazează atât pe motive practice, cât şi pe baza unei valori comune. 

Problema 3.1.4 

Crearea forțelor armate europene servește apărării statelor membre ale UE 

3.1.4.1 O: Recomandăm ca forțele armate europene să poată fi utilizate numai în scopuri de apărare și să fie 
exclus comportamentul militar agresiv. 
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J: Uniunea Europeană va fi împuternicită să reacționeze eficient la amenințările externe de diferite 
tipuri. 

 

3.2. Luarea deciziilor și politica externă a UE 

Problema 3.2.1 

Sunt prea multe decizii luate în unanimitate și acest lucru împiedică progresul și eficacitatea Uniunii 

Europene 

3.2.1.1 O: Recomandăm ca Uniunea Europeană să nu mai folosească unanimitatea pentru atât de multe 
decizii și să o folosească doar pentru unele, puține, care sunt aspecte esențiale și neurgente. 
 
J: Căutarea unui numitor comun minim poate afecta eficacitatea deciziilor luate și le poate întârzia 
sau chiar bloca. 

3.2.1.2 O: În plus, recomandăm, pentru a implementa ideea orientativă 1, ca UE să-și consolideze structurile 
democratice, cum ar fi rolul Parlamentului European în aceste procese. 
 
J: Unanimitatea provoacă situații în care statele membre individuale pot bloca procesul decizional 
pentru a obține beneficii individuale sau pentru a continua relațiile bilaterale. 

Problema 3.2.2 

Unele state membre nu respectă tratatele și legile Uniunii Europene, prevenind astfel dezvoltarea acesteia și 
erodându-i principiile 

3.2.2.1 O: Recomandăm ca Uniunea Europeană să-și consolideze capacitatea de a sancționa statele membre 
sau statele terțe și să se asigure că aceste sancțiuni sunt puse în aplicare. 
 
J: UE are principii și valori și acorduri bine definite care stau la baza sa și care, dacă nu sunt 
respectate, îi vor afecta natura. 

 

3.3. Țările învecinate și extinderea 

Problema 3.3.1 

Luarea deciziilor în unanimitate în cadrul UE reprezintă procese decizionale lungi și adesea dificile, care sunt 
lipsite de eficiență și blochează aproape sistematic integrarea noilor state în UE. 

3.3.1.1 O: Propunem ca modul de decizie în cadrul UE să fie modificat astfel încât toate deciziile să fie luate cu 
majoritate calificată de voturi. Odată efectuată această modificare, UE va putea studia cererile de 
aderare la UE ale noilor țări și le va supune votului cu majoritate calificată. 
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J: Această propunere va eficientiza cu siguranță deciziile de extindere a UE prin obținerea unui consens 
mai rapid folosind votul majorității calificate ce reprezintă opinia celui mai mare număr de state 
membre. 

3.3.1.2 O: Propunem ca statele membre să definească în mod clar împreună o viziune comună asupra 
viitorului Europei în ceea ce privește extinderea UE către alte țări vecine. 
 
J: Această propunere este importantă deoarece ar spori legitimitatea și credibilitatea UE și ar contribui 
la armonizarea opiniilor diferitelor state membre cu privire la cererile de integrare în UE. 

Problema 3.3.2 

Funcționarea UE (lege de veto, reguli de integrare în UE) nu este suficient de transparentă, iar cetățenii au 
prea puține cunoștințe și nu sunt informați în legătură aceste subiecte, mai ales că mass-media nu vorbește 

suficient despre asta. 

3.3.2.1 O: Ne propunem instituirea unei educații civice europene în statele membre, astfel încât cetățenii să 
cunoască mai multe despre UE și funcționarea acesteia și să adopte valorile europene. Această 
educație civică europeană ar trebui propusă de instituțiile UE și apoi acceptată în diferitele state 
membre. 
 
J: Această propunere este importantă pentru că ar face posibilă dezvoltarea unui sentiment european 
real de apartenență la UE și ar face organizația mai concretă. 

3.3.2.2 O: Ne propunem să dezvoltăm prezența UE pe rețelele de socializare, în special pentru a ajunge la un 
public mai tânăr și pentru a evita dezinformarea în mass-media. 
 
J: Această propunere este importantă deoarece ar îmbunătăți vizibilitatea și transparența UE și 
funcționarea acesteia. 

Problema 3.3.3 

Unele state membre sunt uneori supuse unor amenințări hibride (presiuni politice, economice, sociale) din 
partea țărilor vecine, iar lipsa unei reacții unificate face ca întreaga UE să fie mai vulnerabilă 

3.3.3.1 O: Propunem ca UE să folosească mai mult ponderea sa comercială în relațiile diplomatice cu țările 
vecine pentru a împiedica anumite state membre să sufere presiuni bilaterale din partea acestora. 
 
J: Această propunere este importantă deoarece UE trebuie să fie mai puternică, mai rapidă și mai 
susținătoare în pozițiile și deciziile sale atunci când unul dintre statele sale membre este implicat într-o 
astfel de situație. 
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Fluxul 4: Migrația din punct de vedere uman 

 

4.1 Remedierea cauzelor migrației 

Problema 4.1.1 

Țările de origine ale migranților nu au suficient sprijin pentru a face față problemelor care provoacă migrația 

4.1.1.1 O: Recomandăm UE să sprijine financiar țările de origine pentru a-și spori dezvoltarea economică și 
politică, dar întotdeauna analizând fiecare caz individual și ținând cont de specificul fiecărei țări. 
Experții ar trebui să identifice țările în care aceste acțiuni ar putea fi realizate și să gestioneze acțiunile 
care vor fi efectuate în practică, pe teren. De asemenea, ar trebui să existe o cooperare cu ONG-urile 
care lucrează pe teren pentru a facilita canalizarea ajutorului, deoarece acestea cunosc bine situația și 
cetățenii . 
 
J: Majoritatea migrației economice are loc deoarece cetățenii dintr-un anume loc nu au încredere în 
calitatea vieții pe care o au sau pe care o vor avea în țările de origine, așa că este necesar să se 
investească în promovarea ocupării forței de muncă pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții și a evita 
nevoia de a migra. Teoriile migrației sunt circulare și majoritatea oamenilor ar dori să se întoarcă atunci 
când situația din țările lor se stabilizează, astfel încât îmbunătățirea acestui aspect ar facilita, pe de o 
parte, ca oamenii să nu emigreze și, pe de altă parte, ca cei care au emigrat deja să se întoarcă către 
țara lor de origine. 

4.1.1.2 O: Recomandăm stabilirea unei legături între sprijinul pentru migrație în țările de origine și politicile de 
extindere a UE cu țările de frontieră. 
 
J: Pentru a obține o colaborare eficientă între țările în care există coridoare de migranți (cum ar fi Serbia 
sau țări similare), ar trebui să se  dezvolte relații puternice cu aceste țări. Acestea sunt țări prin care 
migranții trec pentru a ajunge în Uniunea Europeană din alte state și care uneori exercită măsuri 
excesiv de restrictive față de migranți. Din păcate, ele nu ating întotdeauna standardele impuse și 
apărate de Uniunea Europeană privind drepturile omului. 

4.1.1.3 O: Recomandăm să abordați, de asemenea, migrația între țările UE ca o problemă critică. 
 
J: În urma contribuției unuia dintre celelalte grupuri, suntem de acord că în unele țări există o emigrare 
continuă către alte țări. Ar trebui puse în aplicare măsuri pentru a opri acest efect atunci când este 
necesar, dar întotdeauna garantând libertatea de circulație a cetățenilor UE. În acest sens, pentru a 
avea o politică externă eficientă este important să ne asigurăm că sunt îndeplinite standarde comune 
în cele 27 de țări ale Uniunii Europene. 

Problema 4.1.2 

În prezent, migrația, care are o profundă natură circulară, nu are nicio reglementare și nici un cadru legislativ 
comun în cele 27 de state membre în ceea ce privește educația și piața muncii. 
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4.1.2.1 O: Recomandăm UE să aibă un model care să faciliteze educația și formarea migranților pentru a le 
favoriza întoarcerea în țările lor de origine, garantând întotdeauna că viața lor nu este în pericol în 
aceste țări. Este important să îi educăm pentru a spori resursele acestor țări și pentru a proteja 
refugiații sprijinindu-i în procesul de învățare a noilor abilități. 
 
J: UE se află într-o poziție de forță și nu trebuie să disprețuiască alte țări; trebuie să ofere anumite 
contribuţii. Dacă vrem să susținem și să stimulăm economia sau educația unei țări de origine, ar trebui 
să o facem în mod inteligent, astfel încât cetățenii să aibă posibilitatea de a se emancipa și țările să 
poată fi independente și să decidă dacă doresc sau nu să colaboreze în continuare cu Uniunea 
Europeană. 

4.1.2.2 O: Recomandăm Uniunii Europene să implementeze examene de nivel comun pentru toate țările din 
interiorul și din afara UE, favorizând astfel atât migranții, cât și statele înseși. 
 
J: Este important, pentru a facilita accesul pe piața muncii, să existe echivalențe în diplomele și 
certificările care dau acces la angajare. În zilele noastre, validările nu sunt un proces ușor și ar trebui 
simplificat deoarece este o pierdere de timp. Sunt necesare cursuri specifice care să servească drept 
legătură și adaptare între o țară și alta. 

4.1.2.3 O: Recomandăm să lucrați la un cadru comun de muncă pentru a asigura stabilitatea în Uniunea 
Europeană. 
 
J: Există țări în Europa care au cote de migrație foarte mari datorită migrației economice. Cu toate 
acestea, țările est-europene nu se confruntă cu această situație, așa că o soluție ar putea fi unificarea 
legislației muncii la nivel european. Aceasta include, printre altele, eliminarea decalajului salarial 
pentru locuri de muncă similare. 

4.1.2.4 O: Recomandăm Uniunii Europene să investească într-un model similar cu „EURES”, dar axat pe țări 
terțe.  
 
J: Forța de muncă ieftină, traficul de persoane în scop de muncă și precaritatea condițiilor de muncă 
sunt o problemă majoră atât în interiorul, cât și în afara Uniunii Europene; deci, căutarea unui 
mecanism transparent care să reunească interesele companiilor, statelor și cetățenilor ar contribui la 
îmbunătățirea acestei situații. 

Problema 4.1.3 

Nu există o strategie de răspuns la migrația cauzată de factorii climatici 

4.1.3.1 O: Recomandăm să lucrați la un protocol de acțiune specific pentru combaterea schimbărilor climatice 
care abordează problema din perspectiva migrației climatice. 
 
J: Țările Uniunii Europene (nu exclusiv) sunt, într-un anumit fel, responsabile de aceste catastrofe 
climatice și ar trebui să se pună în aplicare măsuri menite să reducă poluarea și schimbările climatice, 
contribuind astfel la evitarea situațiilor ireversibile care provoacă crize de migrație climatică. Rolul 
tinerilor este extrem de important în acest moment. 

4.1.3.2 O: Recomandăm Uniunii Europene să reflecteze la ceea ce reprezintă o criză migrațională și să 
definească criterii care să permită deosebirea unor crize de altele, respectiv acționarea în consecință. 
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J: Cuvântul „criză” este uneori folosit prea ușor, uneori chiar cu scopul de a provoca frică. Această 
judecată greșită este folosită și de țările terțe pentru a face presiuni asupra Uniunii Europene, folosind 
oamenii drept scuturi în beneficiul lor. 

Problema 4.1.4 

Există prejudecăți și stereotipuri față de populația migrantă care suferă de sărăcie 

4.1.4.1 O: Recomandăm să lucrați pentru a promova destigmatizarea. 
 
J: Unul dintre motivele pentru care există țări care atrag mai mulți migranți decât altele este imaginea 
migrației în fiecare dintre țări. Pentru a obține o distribuție mai omogenă, ar fi necesar să se lucreze la 
destigmatizare ca și concept. În plus, există o anumită intoleranță față de străini și nu toate țările au o 
abordare centrată pe drepturile omului. 

 

 

4.2. Considerații umane 

Problema 4.2.1 

Lipsa de solidaritate între statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește probleme de migrație 

4.2.1.1 O: Recomandăm implementarea unei politici comune de migrație în Uniunea Europeană.  
 
J: Statele membre ale Uniunii Europene au politici de migrație prea diversificate. Unii dintre ei 
folosesc problema migrației ca un instrument care provoacă frică, alte țări sunt bune la integrarea 
migranților și subliniază aspectele pozitive ale migrației. 
 
Nu există o acțiune coerentă, comună, în ceea ce privește problema refugiaților. 
 
Sunt necesare două tipuri de acțiuni: 
1. Politică proactivă: conturarea unei politici comune a UE privind migrația. Arătând aspectul pozitiv 
al mișcărilor migratorii (de exemplu în raport cu piața europeană a muncii). 
 
2. Abordare proactivă a problemei migrației: adică, rezolvarea problemei refugiaților. Țările care se 
confruntă cu această provocare nu ar trebui lăsate singure. Refugiații înșiși au nevoie de ajutor real și 
de acțiuni comune, unanime, din acest punct de  vedere începând de la locul de origine al refugiaților. 
Măsurile trebuie luate înainte ca aceștia să decidă să se mute. 
 
Inițiativa de integrare este deja necesară la granițele țărilor în care ajung refugiații. 
 
Politica de migrație este o problemă foarte complicată și de amploare, iar toate nivelurile sale ar 
trebui luate în considerare cu atenție. 
 
Există necesitatea de a reduce decalajul dintre statele membre, astfel încât migranții economici sau 
refugiații să nu aleagă doar anumite țări ca destinație finală. Toate țările ar trebui să fie la fel de 
atractive în acest sens, astfel încât să existe o distribuție uniformă a noilor veniți. 
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Opțional: votul ca metodă de luare a deciziilor. Totuși, este aceasta o soluție bună? Forțarea unui stat 
membru să ia măsuri impuse poate genera conflicte. Cum pot fi reconciliate interesele tuturor 
statelor membre? Este nevoie de un compromis. 
 
Este necesar să se ia în considerare posibilitățile de acceptare a oamenilor noi în infrastructura locală: 
școală, loc de reședință, loc de muncă. Țările ar trebui să primească sprijin adecvat pentru a putea 
desfășura astfel de activități. 

4.2.1.2 O: Recomandăm implementarea de activități în statele membre axate pe educație și creșterea 
conștientizării sociale în domeniul migrației.  
 
J: În multe state membre există o lipsă de conștientizare socială, de exemplu lipsa înțelegerii 
diferenței între un migrant și un refugiat. 
 
Oamenii nu realizează că migrația are și o latură pozitivă, cum ar fi beneficiile economice. 

Problema 4.2.2 

Contrabanda de oameni ca afacere organizată ce duce la situații care pun viața în pericol și adesea la moarte 

4.2.2.1 O: Recomandăm crearea unei politici de informare comune și coordonate în UE, adresată țărilor de 
origine a persoanelor care pot deveni victime ale contrabandiștilor.  
 
J: Sunt necesare activități de informare extinse pentru persoanele afectate de criza refugiaților - 
informare: ce îi așteaptă, unde vor merge, cum pot face față acolo și ce sprijin vor primi în țara de 
destinație. 
 
Acțiuni diplomatice. Acțiune mai proactivă a Uniunii Europene. 
 
Dialog cu țările din Africa și Orientul Mijlociu. 
 
Persoanele afectate de criza refugiaților nu știu ce le să se aștepte în timpul contrabandei. Adesea, 
refugiații ajung într-o altă țară decât cea în care doreau să meargă . 
 
Refugiații sunt forțați să rămână ilegal într-o anumită țară. Ei sunt astfel nevoiți să încalce legea. În 
același timp, aceștia sunt în pericol de a se întoarce în țara din care au fugit cu mare efort și risc. 
 

4.2.2.2 O: Recomandăm o revizuire a Convenției de la Dublin. Trebuie acționat mai mult la nivel european, 
nu la nivelul statelor membre.  
 
J: Sunt aranjamentele pe care le avem deja bine implementate? Trebuie să le actualizăm în raport cu 
situația curentă. 

4.2.2.3 O: Recomandăm crearea de drumuri și mijloace de transport legale, umanitare pentru refugiații din 
zonele de criză într-o manieră organizată. 
 
În același timp, este necesar să se creeze criterii care să permită verificarea faptului că sosirea lor în 
Uniunea Europeană este justificată. Dezvoltarea unei liste de acțiuni prioritare.  
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J: Lipsa unor astfel de coridoare legale de transport determină contrabanda. Uniunea Europeană 
trebuie să gestioneze criza pentru a reduce contrabanda. 
 

4.2.2.4 O: Recomandăm accelerarea procedurilor de azil. 
Asigurarea întoarcerii în siguranță în țara de origine dacă există o nevoie reală de a trimite persoana 
înapoi. 
Asigurarea securității în locul unde urmează să se întoarcă persoana trimisă. Este necesar să ne 
asigurăm că persoana dorește să fie trimisă înapoi, dacă este sigur pentru ea și în ce condiții se 
întoarce? Trebuie să ne asigurăm că există șanse de integrare astfel încât să nu trimitem înapoi 
persoane care nu doresc să se întoarcă în țara de origine.  
 
J: Procedurile de azil sunt prea lungi. Uneori, noi copii se nasc în astfel de familii care solicită azil în 
afara țării de origine. Oamenii sunt trimiși înapoi în locuri care nu sunt sigure pentru ei. 
 

4.2.2.5 O: Recomandăm să se pună un accent mai mare pe combaterea activă a contrabandei cu persoane. 
Este necesară consolidarea securității internaționale și a informațiilor în acest domeniu de activitate. 
Mai multă finanțare pentru instituții precum Europol și alte agenții. Nevoia de instituții dedicate care 
se ocupă de traficul ilegal de persoane dincolo de frontiere.  
 
J: Astfel de instituții ar putea controla și demonta noile coridoare de contrabandă. Acțiunile 
preventive trebuie să fie prioritizate. Sunt suficiente măsurile existente? Contrabanda de persoane 
are loc în mod constant la scară largă, noi coridoare de contrabandă sunt în mod constant create. 
Activitățile curente par ineficiente. 

Problema 4.2.3 

Taberele de refugiați reprezintă o acțiune ineficientă în raport cu nevoile persoanelor care trebuie să-și 
părăsească țara din cauza crizei 

4.2.3.1 O: Recomandăm luarea de măsuri la nivel global, nu doar la nivelul UE. Cooperare cu țări din întreaga 
lume. O rețea de centre funcționale în care oamenii au condiții bune, în care stau pentru o perioadă 
scurtă de timp și în care primesc ajutor concret pentru a se integra rapid și a începe o nouă viață.  
 
J: Procedurile de integrare mai rapide ar fi benefice dacă indivizii ar putea obține statutul oficial. 
 
Taberele de refugiați sunt locuri groaznice. 
 
Atât timp cât persoanele care fug din țările afectate de criză nu au statut oficial, ei nu se pot integra 
în mod corespunzător și nici măcar nu pot învăța limba unei anumite țări. 
 
Doar atunci când dăm o șansă pentru o adevărată integrare putem spune dacă o persoană se 
integrează sau nu și abia atunci putem decide asupra unei posibile întoarceri în țara de origine. 
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4.3. Integrare 

Problema 4.3.1 

Segregarea spațială a migranților face dificilă adaptarea de ambele părți.  
Această problemă îi afectează în special pe refugiați 

4.3.1.1 O: Sprijinul individual îndeaproape pentru migranți în timpul integrării trebuie să fie asigurat în toate 
țările. 
 
J: Acest sprijin asigură capabilitatea migranților de a contribui la societatea gazdă, în special prin 
găsirea unui loc de muncă. 

4.3.1.2 O: Migranților trebuie să li se ofere rapid cursuri de limbă. 
 
J: Competențele lingvistice sunt o condiție prealabilă pentru participarea în societate și pentru 
construirea de relații personale. 

4.3.1.3 O: Nu ar trebui să mai existe „ghetouri”; migranții ar trebui să trăiască distribuiți. Școlile în special ar 
trebui să fie mai bine mixate. Ar trebui evaluată experiența eșuată a integrării rromilor; lecțiile din 
trecut ar trebui învățate. 
 
J: Viața împreună în cartiere comune facilitează integrarea reciprocă. 

4.3.1.4 O: Refugiații ar trebui sprijiniți să se stabilească acolo unde au o oportunitate de angajare adecvată. 
În acest scop, ar trebui creată o platformă pe care să poată fi înregistrate și distribuite profilurile de 
lucrători calificați ale refugiaților în concordanță cu cererea regională de muncitori calificați. 
 
J: Migranții trăiesc mai dispersați în UE; nu sunt create ghetouri. De asemenea, beneficiază și 
comunitățile gazdă. Traficul de persoane este astfel redus. 

Problema 4.3.2 

Există prea puține oportunități de migrație regulată 

4.3.2.1 O: Procedurile pentru cererile de azil ar trebui accelerate . Cu toate acestea, calitatea procedurilor de 
examinare trebuie să rămână garantată. Prin urmare, mai mult personal ar trebui pus la dispoziția 
autorităților. UE ar trebui să învețe din procedurile eficiente de screening ale SUA. 
 
J: Solicitanții de azil părăsesc taberele mai repede. Solicitanții de azil care sunt admiși pot fi integrați 
mai rapid. 

4.3.2.2 O: Următoarele cerințe uniforme pentru migrația legală ar trebui să se aplice în UE: 
Cunoștințe lingvistice ale limbii țintă sau limba engleză la nivelul B1 sau B2 la sosire sau cursuri de 
limbă obligatorii după sosire + calificări profesionale care sunt în concordanță cu necesitățile UE 
(calificările trebuie verificate) + o declarație personală privind obiectivul și durata preconizată de 
migrație 
 
J: Condițiile formalizate realizabile duc la o scădere a migrației ilegale. Uniformitatea cerințelor 
împiedică concurența între statele membre ale UE. 
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Problema 4.3.3 

Percepția răspândită în rândul populației conform căreia păstrarea propriei culturi este văzută ca rezistență 
la cultura gazdă 

4.3.3.1 Ar trebui create oportunități pentru întâlniri personale. 
 
J: O schimbare de atitudine apare doar ca rezultat al experienței concrete. 

4.3.3.2 O: Poveștile de succes ale migranților bine integrați trebuie răspândite, în mod ideal nu prin 
campanii, ci prin evenimente în care migranții discută despre povestea lor. 
 
J: Este nevoie de o informare a oamenilor care are de asemenea efect emoțional. Aceasta este o 
condiție prealabilă pentru o schimbare de atitudine. 

4.3.3.3 O: Ar trebui evaluat modul în care se poate ajunge în mod explicit la persoanele cu atitudini negative 
față de migranți. 
J: Evenimentele pentru schimburi interculturale atrag, de obicei, doar persoane care sunt interesate 
să cunoască oameni cu un trecut migrator. Provocarea este mai degrabă de a ajunge la oamenii care 
sunt sceptici. 

Problema 4.3.4 

Migranții ilegali sunt stigmatizați 

4.3.4.1 O: Condițiile de viață și de cazare ale migranților trebuie îmbunătățite drastic. 
J: Prejudecățile se bazează în principal pe condițiile mizerabile de viață și de cazare ale migranților. 

4.3.4.2 O: Migranții ar trebui să aibă ocazia să se plângă de condițiile precare de viață și de cazare. 
J: Țările gazdă ar trebui să fie forțate să creeze condiții mai bune de viață și de cazare. 

Problema 4.3.5 

Imigrarea legală în UE este prea dificilă din cauza condițiilor diferite din fiecare țară 

4.3.5.1 Fără idei orientative 

Problema 4.3.6 

Unele țări au nevoie de migranți, dar aceștia sunt mai puțin atractivi 

4.3.6.1 Fără idei orientative 

 Problema 4.3.7 

 Pentru migranți, accesul la piața muncii din UE este prea dificil 
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4.3.7.1 Fără idei orientative 
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Fluxul 5: Responsabilitate și solidaritate în întreaga UE 

5.1. Distribuirea migrației 

 

Problema 5.1.1 

Numărul mare de refugiați reprezintă o povară (financiară) pentru țările de sosire precum Grecia. Țări 
precum Grecia au o rată mare de șomaj și oferă puține sau deloc oportunități de muncă refugiaților. Acest 

lucru ar putea duce la creșterea ratei criminalității în țările de sosire 

5.1.1.1 O: Țările în care sosesc refugiații (țările de sosire) ar trebui să primească mai mult sprijin pentru a 
putea procesa cererile de azil rapid și eficient. Țările de sosire ar trebui, de asemenea, sprijinite 
pentru a putea oferi infrastructura adecvată pentru a găzdui solicitanții de azil. 
O instituție a UE ar trebui să preia această sarcină și coordonarea acesteia, de exemplu un Minister al 
Migrației al UE (de înființat). 
 
J: Țările de sosire poartă o mare povară. Sprijinirea țărilor de sosire ar fi justă, echitabilă și ar 
corespunde principiului UE de solidaritate. 
Procesele de verificare și acordare a cererilor de azil ar trebui să se desfășoare conform acelorași 
standarde în toate țările membre UE (conform principiului parității). Procedurile inegale de azil ar 
duce la o nouă divizare a UE. 

5.1.1.2 O: Cererile de azil ar trebui depuse direct la nivelul UE, nu la nivelul țărilor membre. 
J: Deci, distribuirea inegală a refugiaților între țările de sosire ar fi evitată. 

 

Problema 5.1.2 

Refugiații doresc adesea să se mute în anumite țări din nordul/vestul Europei (de exemplu, Germania, 
Austria, Țările de Jos, Suedia). Dar aceste țări nu pot primi toți migranții. Aceste țări au primit deja mulți 

migranți 

5.1.2.1 O: Ar trebui găsită o formulă de alocare pentru distribuirea refugiaților (atât cei care au primit azil, 
cât și cei care nu) între statele membre UE - luând în considerare condițiile individuale și capacitățile 
(financiare) ale statelor membre UE. 
  
J: Avem nevoie de o distribuție echitabilă a refugiaților în UE. Distribuția ar avea un efect benefic și 
asupra țărilor de sosire, cum ar fi Grecia. 

Problema 5.1.3 

UE a adoptat deja multe reguli bune și clare, precum și mecanisme de solidaritate cu privire la politica de 
migrație în UE. Cu toate acestea, implementarea acestor reguli de către statele membre UE este inadecvată. 

Statele membre nu au voința politică de a pune în aplicare aceste reguli. Dintre toate măsurile în vigoare, 
statele membre ale UE aleg acele măsurile care le plac cel mai mult sau care corespund intereselor politice 

5.1.3.1 O: Ar trebui introduse și implementate cote, care să definească numărul de refugiați per stat membru 
UE - pe baza capacităților (financiare) ale țărilor membre. 
J: Transparență, trasabilitate și tratament egal pentru toate țările membre. A se ține cont de 
individualitatea și capacitatea țărilor. 
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5.1.3.2 O: Ar trebui impuse sancțiuni (financiare) împotriva statelor membre ale UE care nu respectă 
normele și mecanismele de solidaritate existente privind politica de migrație. 
J: Toate statele membre ar trebui să contribuie. 

Problema 5.1.4 

Statele membre înțeleg diferit/insuficient motivele pentru care este important să primească refugiați 

5.1.4.1 Fără idei orientative 

Problema 5.1.5 

Refugiații ale căror cereri de azil au fost respinse pot rămâne ilegal în UE sau pot călători ilegal în alte țări ale 
UE 

5.1.5.1 Fără idei orientative. 

 

Problema 5.1.6 

UE nu are coordonare și un sistem acceptat de statele membre pentru distribuirea echitabilă a solicitanților 
de azil și a refugiaților (= migrația neuniformă) în cadrul statelor membre. 

5.1.6.1 O: Recomandăm ca agențiile europene să se coordoneze mai bine pentru a realiza o distribuție 
echitabilă a solicitanților de azil și refugiaților (= migrație neuniformă) în statele membre ale UE. 
J: O distribuție a solicitanților de azil și a refugiaților care este considerată echitabilă de statele 
membre, precum și de cetățenii europeni, previne situațiile haotice și tensiunile sociale din 
societățile țărilor membre. O mai bună coordonare sporește eficiența activității desfășurate de 
agențiile europene. 

5.1.6.2 O: Recomandăm ca UE să opereze folosind procedurile de criză într-un mod proactiv și prospectiv, nu 
doar să reacționeze la fluxurile de refugiați care sosesc la granițele țărilor membre UE. 
J: Acest lucru ajută la evitarea situației dramatice a refugiaților blocați la granițele UE și reduce 
probabilitatea ca refugiații să ajungă într-o fundătură. 

5.1.6.3 O: Recomandăm UE să își intensifice eforturile de informare și educare a cetățenilor UE cu privire la 
migrație și să facă distincția clară în campaniile lor educaționale între diferitele categorii de migrație 
(regulată și neregulată, legală și ilegală, refugiați, solicitanți de azil, migranți). 
J: O mai bună înțelegere a cetățenilor UE în ceea ce privește migrația împiedică manipularea politică 
a aspectelor sensibile legate de migrație și imigrație . 

5.1.6.4 O: Recomandăm ca UE să își intensifice eforturile de a conduce și controla fluxurile de refugiați. De 
exemplu, UE ar trebui să încerce să îi consilieze pe refugiați în timpul evadării cu privire la șansele 
realiste de a fi acceptați, legile, regulile și procedurile relevante pentru a intra în UE, respectiv 
opțiunile alternative. 
J: Acest lucru ajută la evitarea situației dramatice a refugiaților blocați la granițele UE și reduce 
probabilitatea ca refugiații să ajungă într-o fundătură. 

Problema 5.1.7 
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Sprijinul și plățile compensatorii pentru statele membre ale UE deosebit de afectate de primirea și integrarea 
solicitanților de azil și a refugiaților (= migrația neuniformă) sunt insuficiente 

5.1.7.1 O: Recomandăm ca mai mulți bani și sprijin operațional să fie pus la dispoziția țărilor afectate în 
special de migrația ilegală. Valoarea contribuțiilor statelor membre individuale ar trebui măsurată 
prin criterii obiective (de exemplu, PIB, numărul de locuitori etc.), iar UE ar trebui să examineze 
posibilitățile de a strânge bani din  piețele financiare (piețele de capital) pentru a finanța împărțirea 
sarcinilor (și astfel să promoveze, de exemplu, proiecte de integrare, îngrijire pentru refugiați etc.). 
J: Unele state membre suportă o mai mare povară a fluxului de migranți din cauza locației lor 
geografice. 

5.1.7.2 O: Opinia cetățenilor UE ar trebui luată în considerare mai mult și trebuie depuse eforturi 
suplimentare pentru a obține acordul și acceptarea cetățenilor UE pe o temă atât de importantă 
precum migrația. 
J: Pentru a preveni tensiunile și conflictele sociale în cadrul societăților din statele membre UE. 

Problema 5.1.8 

Politica de imigrație a UE ar trebui îmbunătățită pentru a facilita lucrătorilor, membrilor familiei, studenților 
și oamenilor de știință să trăiască și să lucreze în UE (Cartea Albastră pentru armonizare) 

5.1.8.1 O: Recomandăm ca politica de migrație a statelor membre în ceea ce privește imigrația regulată să 
devină mai liberală și mai permisibilă. 

Problema 5.1.9 

Sistemul Dublin trebuie reformat 

5.1.9.1 -Fără idei orientative 

 

 

5.2. Abordarea comună a azilului 

Problema 5.2.1 

Refugiații sunt instrumentalizați în scopuri politice  
(vezi situația actuală la granița dintre Belarus/Polonia) 

5.2.1.1 O: Recomandăm sancțiuni/penalizări concrete și dure împotriva statelor membre ale UE atunci când 
acestea încalcă drepturile omului sau statul de drept pe parcursul procedurilor de azil. De exemplu, 
fondurile UE nu ar trebui plătite acelor state membre. 
 
J: Interesele politice nu ar trebui urmărite pe cheltuiala refugiaţilor. Aceasta reprezintă o încălcare a 
drepturilor omului. Aceleași reguli ar trebui să se aplice țărilor din afara UE. 
 

Problema 5.2.2 
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Actuala politică de azil este caracterizată de responsabilități neclare între statele membre ale UE. Politica de 
azil este reglementată inegal . Acest lucru duce la o gestionare inconsecventă a procedurilor de azil. Acest 

lucru creează incertitudine cu privire la cine are dreptul la azil și cine nu. Responsabilitatea și regulile nu sunt 
împărțite de toate statele membre UE în același mod 

5.2.2.1 O: Recomandăm crearea unor reguli și criterii uniforme pentru procedurile de azil în UE. 
J: Aceleași condiții și reguli ar trebui să se aplice pentru refugiați în toate țările UE. UE este o 
comunitate de valori comune și ar trebui să acționeze în consecință. 

5.2.2.2 O: Recomandăm înființarea unei instituții UE la nivel înalt care să se ocupe de problemele legate de 
azil și să se asigure că acestea sunt rezolvate în mod consecvent și fiabil din punct de vedere juridic. 
Această instituție ar trebui să definească care țări de origine pot fi considerate „sigure” și care sunt 
considerate „nesigure” 
J: Avem nevoie de reglementări și criterii uniforme privind procedurile de azil. O singură instituție ar 
trebui să poată decide asupra criteriilor și reglementărilor la nivel central. 

Problema 5.2.3 

Imigrația ilegală în UE nu este momentan împiedicată suficient de bine. Imigrația ilegală poate fi o problemă 
de securitate pentru statele membre ale UE. 

5.2.3.1 O: Refugiaților care cel mai probabil vor avea dreptul la azil în UE ar trebui să li se acorde acces 
simplificat la procedurile de azil, de exemplu direct din țările lor de origine. 
J: În acest fel, putem evita/preveni migrația ilegală, traficul ilegal de persoane și moartea refugiaților 
pe rutele ilegale pentru refugiați. 

5.2.3.2 O: Recomandăm înființarea unei instituții la nivelul UE sau, alternativ, care să consolideze Biroul 
European de Sprijin pentru Azil. O astfel de instituție la nivel înalt ar trebui să poată examina cererile 
de azil în mod uniform în întreaga UE. 
J: O evaluare uniformă și o bază de date comună ar putea, de exemplu, să prevină migrația ilegală în 
UE. 

Problema 5.2.4 

Întoarcerea în țările de origine a solicitanților de azil respinși. 

 Fără idei orientative 

 

 

 

Problema 5.2.5 

Lipsa integrării organizate sau planificate creează probleme și dificultăți inutile pentru solicitanții de azil 

5.2.5.1 O: Credem că solicitanții de azil ar trebui integrați într-un mod mai uniform și mai organizat. 
 
J: Pentru a asigura o contribuție pozitivă la societatea europeană din partea tuturor solicitanților de 
azil. 
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5.2.5.2 O: Credem că acordul de la Dublin nu mai este practic sau de folos în ceea ce privește integrarea. 
Planificările privind politicile de integrare și admitere trebuie să facă parte din orice nou pact sau 
acord. Nu mai este în concordanță cu scopul și este învechit, lăsând solicitanții de azil să-și gestioneze 
singuri sarcinile. Acordul de la Dublin nu ar trebui modificat, ci complet înlocuit. 
 
J: Acest lucru ar asigura migrația mai sigură și mai eficientă, reducând totodată oportunitățile de 
trafic și activitatea criminală; de asemenea, ar reduce decesele/tragediile inutile. 

 

Problema 5.2.6 

Integrarea are loc întâmplător? Cadrul legal actual este învechit și nu mai este în concordanță cu scopul 

5.2.6.1 O: Recomandăm stabilirea unui nou pact/cadru legal care să reflecte vremurile în care trăim. 
Problemele legate de integrare ar trebui abordate de sus în jos și adresate din timp. 
 
J: Ar asigura elaborarea de noi legi care răspund nevoilor celor care solicită azil. Un cadru juridic 
obligatoriu pentru toate statele membre ar trebui să ajute migranții în procesul de integrare. 

Problema 5.2.7 

Educația atât a cetățenilor, cât și a solicitanților de azil este necesară pentru a implementa o migrație și o 
integrare eficientă 

5.2.7.1 O: Recomandăm să existe un program la nivelul UE, de îndată ce sosesc solicitanții de azil, care să 
informeze solicitanții de azil despre locurile în care există oportunități de angajare și locuințe. 
 
J: Pentru a preveni ca solicitanții de azil să fie atrași în țări în care există o lipsă de oportunități. Un 
astfel de program ar duce probabil la o metodă mai eficientă de distribuire a competențelor și a 
realizărilor academice ale solicitanților de azil în toate statele membre. 

5.2.7.2 O: Autoritatea UE aleasă ar trebui să ofere statelor membre informații corecte pentru a educa 
cetățenii cu privire la cultura și etosul țării de origine a acelor migranți care solicită azil. Mass-media 
ar trebui folosită pentru a face acest lucru. 
 
J: Atât cetățenii UE, cât și solicitanții de azil care se integrează, ar trebui să fie educați cu privire la 
culturile celorlalți pentru a sprijini integrarea. 

Problema 5.2.8 

Acordurile existente (Dublin) nu funcționează și este necesar un nou acord sau pact viabil. Prezentul acord 
este depășit și a fost aplicabil într-o perioadă diferită cu realități socio-economice diferite. 

5.2.8.1 O: Recomandăm să existe un cadru legal solid care să permită distribuirea echitabilă și cinstită a 
solicitanților de azil și a cererilor. Ar trebui să existe un sistem mai robust, în care UE să furnizeze 
instrucțiuni statelor membre. 
 
J: Acest lucru ar duce la o integrare planificată a solicitanților de azil în întreaga UE, care respectă 
drepturile omului. UE ar trebui să fie un lider mondial în acest sens. 
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Problema 5.2.9 

Taberele de azil sunt inumane 

5.2.9.1 O: Credem că ar trebui implementate programe care să ajute solicitanții de azil, inclusiv 
subvenționarea acestora pentru a-i ajuta să se integreze. Cu accent pe locuințe cu caracterisitci 
fundamentale și educație. 
 
J: Tratamentul inuman și limitarea posibilităților solicitanților de azil duc inevitabil la criminalitate. 

Problema 5.2.10 

Ar trebui să existe un proces de evaluare/calificare pentru solicitanții de azil care intră în UE. Este foarte 
important și ar trebui pus în aplicare pentru a preveni problemele de securitate și pentru a proteja statele 

membre și UE și populația acesteia 

5.2.10.1 O: Recomandăm ca fiecare stat membru al UE să aplice procesul de evaluare/calificare în mod egal 
folosind toate resursele comune. 
 
J: Să permită migranților fără condamnări penale sau cu condamnări penale să fie evaluați în mod 
corect și amănunțit. 

Problema 5.2.11 

Credem că există multe organizații și ONG-uri etc care lucrează independent, care operează în domeniul 
imigrației pentru azil. În prezent, există o lipsă de coeziune și de gândire unitară despre imigrație și azil 

5.2.11.1 O: Recomandăm crearea unei organizații centralizate care să gestioneze toate chestiunile legate de 
imigrație în materie de azil. Ar trebui înființată o organizație umbrelă care să dispună de resurse 
suficiente. Ar trebui să existe o organizație centrală care monitorizează, coordonează și guvernează 
celelalte organizații. 
 
J: 1. Acest lucru ar asigura un standard bine definit pentru toți cei care operează în domeniu. Ar 
trebui să existe un standard bine definit și comun aplicat tuturor celor care lucrează sau operează în 
domeniu. 2. Acest lucru ar accelera, de asemenea, procesele prin care trebuie să treacă imigranții. 3. 
Un grup centralizat ar gestiona finanțarea, cheltuielile și bugetarea într-un mod mai profesionist. 4. 
O singură entitate, organizație umbrelă, ar ajuta la reglementarea proceselor, la evitarea corupției și 
la diminuarea abuzurilor. 
 

Problema 5.2.12 

Nevoile minorilor neînsoțiți trebuie satisfăcute de îndată ce ajung în UE 

5.2.12.1 Ar trebui înființat un centru sau centre dedicate pentru a răspunde nevoilor minorilor vulnerabili 
neînsoțiți și/sau orfanilor, imediat după sosirea în UE. 
 
J: Taberele sau centrele de azil sunt locații total nepotrivite pentru îngrijirea minorilor neînsoțiți, 
deoarece copiii au nevoi complet diferite. 
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5.2.12.2 O: Recomandăm ca minorilor să le fie oferite programe educaționale și de sănătate specifice de 
îndată ce este posibil. 
 
J: Pentru a ne asigura că acești copii nu sunt lăsați la cheremul taberelor și al altora. Trebuie să le 
satisfacem nevoia de apartenență. 

5.2.12.3 O: Recomandăm ca serviciile de plasament să fie înființate pentru a ajuta la îngrijirea minorilor 
neînsoțiți. Acest lucru ar trebui să se întâmple într-un mod rapid. Familiile care doresc să adopte ar 
trebui să beneficieze de sprijin. 
 
J: 1. Cu cât copiii rămân mai mult în tabere, cu atât vor deveni mai lipsiți de drepturi și mai tulburați. 
2. Sunt neputincioși și nu se pot descurca singuri. Igiena trebuie să fie o preocupare în acest mediu. 
3. Acest lucru ar preveni, de asemenea, traficul de persoane și sclavia sexuală în rândul tinerilor etc. 
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Anexa I : Cum au fost generate idei orientativele? 

A. O prezentare generală a sesiunii 2 

 

Vineri, 26.11.2021 

Plenara 1 

Obiectiv: Reconectarea ca grup de lucru și pregătirea pentru a doua sesiune 

Bine ati venit; Scena deschisă cetățenilor; Raportul ambasadorilor conferinței plenare; 

Actualizare platformă; Agenda weekendului; Introducerea metodologiei sesiunii 

Sâmbătă, 27.11.2021 

Prima rundă a fluxurilor plenare  

Obiectiv: experții au împărtășit perspective în ceea ce privește temele subfluxurilor 

Prima rundă de lucru în subgrupe 

Obiectivul 1: cetățenii au identificat probleme în cadrul unui subflux specific pe baza temelor 

din subflux, a contribuțiilor experților, a cunoștințelor proprii și a deliberării 

Sesiunea 2 Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 
 

Contribuția experților la 

subflux 
Contribuția adițională a 

experților 

Finalizarea ideilor orientative 

Identificarea problemelor 

și producerea de idei 

orientative 

Sesiune de 

subgrup 

Bun venit și agenda 

 

Contribuția cetățenilor, 

ambasadorilor și platforma 
Feedback de la subgrupuri 

 

Cuvinte de încheiere 

Flux plenar 

Plen 
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Obiectivul 2: cetățenii au produs idei orientative și justificări 3pe fiecare problemă 

 

Duminică, 28.11.2021 

Runda a doua a fluxurilor plenare  

Obiectiv: experții au împărtășit mai multe informații cu privire la temele subfluxurilor 

A doua rundă de lucru în subgrupe 

Obiectivul 1: în funcție de flux, cetățenii fie au formulat noi probleme, idei orientative și 

justificări, fie au continuat să elaboreze ideile de sâmbătă. 

Obiectivul 2: cetăţenii au finalizat ideile orientative şi justificările. 

Plenul 2  

Obiectivul 1: reprezentanții de grup au raportat despre discuțiile din subgrupuri 

Obiectivul 2: cetățenii au oferit feedback cu privire la sesiunea 2 

Obiectivul 3: moderarea principală a oferit o perspectivă asupra sesiunii 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3Indicat în anexa III privind aspecte detaliate, idei orientative și justificări 
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B. Procesul detaliat de generare a idei orientativelor 

 
● Situația inițială: în timpul sesiunii 1, fiecare grup de cetățeni europeni a abordat între 75 și 78 

de teme legate de subiectele generale ale grupul de lucru. Aceste subiecte au fost organizate 

în 5 fluxuri de lucru compuse din subfluxuri. Temele abordate de fiecare grup de lucru au servit 

drept bază pentru activitatea cetățenilor în timpul sesiunii 2. Înainte de sesiunea 2, cetățenii 

au fost repartizați unui anumit flux, precum și unui subflux la care vor lucra. 

 

● Sâmbătă dimineața, cetățenii și-au început ziua participând la o ședință plenară în funcție de 

fluxul care le-a fost atribuit. Pentru fiecare flux, există o ședință plenară de flux compusă din 

cele trei subgrupuri care lucrează în cadrul fluxului respectiv. În cadrul ședinței plenare a 

fluxului, moderatorul a prezentat subiectele subfluxurilor, iar membrii grupurilor au auzit unul 

sau doi experți oferind informații cu privire la fiecare subflux. Perspectivele experților au fost 

urmate de scurte sesiuni de întrebări și răspunsuri. La sfârșitul ședinței plenare, au fost 

dedicate 20 de minute pentru ca subgrupurile să se angajeze colectiv într-o discuție amplă 

inițială despre modul în care aceștia înțeleg legătura între teme și probleme. 

 

● În urma plenului fluxului, cetățenii au început să lucreze în subgrupuri. Obiectivul acestui prim 

subgrup a fost ca cetățenii să-și folosească propriile cunoștințe, aportul experților și subiectele 

din subfluxul lor ca bază de lucru și ghid pentru discuții pentru a formula probleme clare. O 

problemă este o situație care trebuie schimbată/contestată. Dacă una dintre teme era deja 

aproape de a fi o problemă, aceasta ar putea fi reutilizată ca bază. Dacă o temă era foarte 

vastă, era posibil să se dezvolte o problemă pelcând de la aceasta. 

 

● Cetăţenii au putut identifica cât de multe probleme au dorit în acest prim interval de 45 de 

minute. După fluxul plenar de duminică, aceștia au avut posibilitatea de a rearanja problemele 

rămase, deoarece noul aport al experților ar putea aduce o nouă perspectivă. 

 

● Cetăţenii au rămas în subgrupuri pentru tot restul zilei de sâmbătă şi au început să elaboreze 

idei orientative cu privire la problemele pe care le identificaseră. Ideile orientativele 

reprezintă primul pas către elaborarea recomandărilor, care va fi obiectivul sesiunii 3. Ideile 

orientativele produse în sesiunea 2 vor sta la baza dezvoltării recomandărilor din sesiunea 3. 

 

● La sfârșitul zilei de sâmbătă, subgrupurile au primit munca efectuată în timpul zilei de un alt 

subgrup din fluxul lor și au fost rugați să reacționeze și să ofere feedback. 

 

● Duminica a început cu o ședință plenară. Obiectivul acestei ședințe plenare a fost ca fiecare 

subgrup să prezinte ideile orientative elaborate până acum. În plus, au primit indicații de la 

noi experți cu privire la subiectele la care lucraseră deja sau la subiecte noi, în funcție de flux. 

 

● În urma ședinței plenare, cetățenii au început să lucreze în subgrupuri fie pentru a-și finaliza 

ideile orientativele de sâmbătă, integrând feedback-ul expertului, fie pentru a ridica probleme 

noi și pentru a formula noi idei orientative .
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Anexa II: Contribuțiile experților și verificarea faptelor 
 

Pentru a informa discuțiile și munca colectivă, Secretariatul Comun al Conferinței a invitat 29 de 

experți la a doua sesiune a grupului de lucru 4. 

Experții au fost alocați celor cinci fluxuri de lucru în funcție de domeniul lor de expertiză. Aceștia au 

fost invitați să ofere o scurtă privire de ansamblu asupra temelor diferitelor subfluxuri, să sublinieze 

provocările relevante cu privire la aceste teme, precum și diferitele poziții existente și propuneri de 

soluții în domeniu. Când este necesar, cetățenii pot solicita direct clarificări sau informații 

suplimentare cu privire la perspectivele experților. 

Mai mulți experți au fost, de asemenea, disponibili pentru a răspunde la întrebările adresate de 

cetățenii în subgrupuri. Experții au primit aceste întrebări prin telefon sau e-mail, iar răspunsurile au 

fost apoi transmise subgrupurilor. În plus, verificatorii de fapte au fost disponibili pentru a verifica 

întrebările astfel încât discuțiile să se poată baza pe informații concrete. 

 

Experți pentru fluxul 1: încredere în sine și stabilitate 

 

Sublux, autonomia UE 

● Ricardo Borges de Castro , director asociat și șef al programului „Europa în lume” la Centrul 

de politici Europan. 

 

● Nicole Gnesotto , profesor titular al catedrei de Uniune Europeană la CNAM și vicepreședinte 

al Institutului Jacques Delors. 

 

Subflux, granițe 

● Martijn Pluim , director ICMPD - dialoguri și cooperare în migrație. 
 

● Fabrice Leggeri , director executiv al Agenției Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă. 
 

 

Experți pentru fluxul 2: UE ca partener internațional 

 

Subflux, comerț și relații într-o perspectivă etică 

● Axel Marx, director adjunct la Centrul Leuven pentru Studii privind Guvernarea Globală, KU 
Leuven. 

 

● Bernard Hoekman , profesor și director al domeniului de cercetare „Economie globală” la 

Centrul Robert Schuman pentru Studii Avansate, European University Institute din Florența. 

 

 

https://www.epc.eu/en/management/Ricardo-Borges-de-Castro~3b0948
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/gnesotto-nicole/
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://frontex.europa.eu/about-frontex/who-we-are/executive-profiles/
https://ghum.kuleuven.be/ggs/people/00008787
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
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Subflux, acțiune internațională pentru climă 

● Christian Egenhofer , cercetător asociat senior la CEPS din Bruxelles și cercetător asociat 

senior la School of Transnational Governance, European University Institute, Florența. 

 

● Nadya Dedikova , scriitoare diplomatică, diplomația UE Green Deal. 

 

Subflux, promovarea valorilor europene 

● Rosa Balfour , director al Carnegie Europe. 

 

● Heidi Maurer , cercetător la departamentul pentru e-guvernare și administrare la Dannube 
University Krems. 

 

 

Experți pentru fluxul 3: O UE puternică într-o lume pașnică  

 

Subflux, securitate și apărare 

● Steven Blockmans , director de cercetare la Centrul pentru Studii de Politică Europeană, 
profesor de drept și guvernanță în relațiile externe ale UE la University of Amsterdam și 
redactor-șef al European Foreign Affairs Review. 

 

● Julian Voje , coordonator de politici la Munich Security Conference. 

 

Subflux, procesul decizional și politica externă a UE 

● Marie-Anne Coninsx , fost ambasador al UE pentru regiunea Arctică, în Canada și Mexic. 

 

● Julia Hammelehle , consilier politic la Munich Security Conference. 

 

● Sabina Lange , lector principal la EIPA, membru principal al Maastricht University și profesor 

asociat în relații internaționale la University of Ljubljana..  

 

Subflux, țările învecinate și extinderea  

● Béata Huszka , Profesor asistent la Eötvös Loránd University. 
 

● Giselle Bosse , profesor asociat în relații externe cu UE, coordonator Jean Monnet și prodecan 
la Facultatea de Arte și Științe Sociale, Maastricht University. 

 
● John O'Brennan , coordonator Jean Monnet pentru integrare europeană și director al 

Maynooth Centre pentru Studii Europene și Eurasiatice. 
 

● Wolfgang Koeth , lector principal la Institutul European de Administrație Publică. 
 

 

https://www.ceps.eu/ceps-staff/christian-egenhofer/
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://carnegieeurope.eu/experts/1827
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.linkedin.com/in/julian-voje-571661b/?originalSubdomain=de
https://www.s4d4c.eu/marie-anne-coninsx/
https://www.linkedin.com/in/juliahammelehle/?originalSubdomain=de
https://www.eipa.eu/speaker/dr-sabina-lange/
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/giselle.bosse
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
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Experți pentru fluxul 4: Migrația din punct de vedere uman 

 

Subflux, remedierea cauzelor migrației 

● Stefano Manservisi , profesor de relații internaționale la Sciences Po's Paris School (PSIA); 

consilier principal la Institutul European al Păcii. 

 

● Jérôme Vignon , consilier la Institutul Jacques Delors. 

 

Subflux, considerații umane 

● Milica Petrovic , director de program la programul european pentru integrare și migrație. 
 

● Mariana Gkliati , profesor asistent de drept internațional și european la Radboud University. 

Subflux, integrare 

● Rainer Bauböck , profesor cu normă parțială în programul de guvernare globală al Centrului 
Robert Schuman pentru Studii Avansate de la European University Institute. 

 
● Rainer Münz , profesor invitat la Central European University. 

 

 

Experți pentru fluxul 5: Responsabilitate și solidaritate în întreaga UE 

 

Subflux, distribuirea migrației 

● Ola Henrikson , director regional al biroului regional al OIM pentru UE, Norvegia și Elveția. 
 

● Philippe De Bruycker , profesor și coordonator Jean Monnet de drept european privind 

imigrația și azilul la European Studies of the Université Libre de Bruxelles. 

 

Subflux, abordare comună a azilului 

● Franck Düvell , cercetător senior la University Institute for Migration Research and 

Intercultural Studies (IMIS).  

● Violeta Moreno-Lax , profesor de drept la Queen Mary University of London.

https://www.eip.org/team-organisation/stefano-manservisi/
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.linkedin.com/in/milica-petrovic-mp/?originalSubdomain=be
https://rli.sas.ac.uk/about-us/research-affiliates/mariana-gkliati
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://eea.iom.int/contacts/ola-henrikson
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
https://www.imis.uni-osnabrueck.de/en/members_staff/imis_members/duevell_franck.html
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
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Anexa III: Aspecte detaliate, idei orientative și justificări 

NB: Fiecare facilitator a luat notițe în limba sa. I = problema, O = idee orientativă, J = Justificare 

 

Încredere în sine și stabilitate 

1.1 
Autonomi
a UE 

Camera 1 

Germană I. 1     Der Euro ist nicht stark genug als internationale Leitwährung im Vergleich zum Dollar (oder zukünftig neuen Kryptowährungen)      

O. 1     Möglicht alle europäischen Mitgliedsstaaten sollten am Euro teilnehmen, die Beitrittskriterien müssen aber erfüllt werden     

J.      Dadurch würde die Marktkraft des Euro erhöht werden   

O. 2:     Gewinne auf Spekulationen in Kryptowährungen sollten besteuert werden; Kryptowährungen sollten nicht als offizielle Zahlungsmittel anerkannt 
werden 

J.     Dies würde den Missbrauch von Kryptowährungen erschweren und den Gebrauch des Euros stärken 

 

I. 2    Die Produktionskosten in Europa sind hoch und wir können nicht allen Menschen zumuten, teurere Produkte zu kaufen, die in Europa produziert 
werden 

O. 1     Es sollte Anreize für die Produktion in Europa geben und europäische Arbeitnehmer sollten unterstützt werden.  

J.     Die fortschreitende Automatisierung wird helfen, einfache Tätigkeiten in Europa von den Lohnkosten zu entkoppeln. Außerdem führen wegfallende 
Transportkosten zu insgesamt geringeren Kosten. 

O. 2     Lebensmittel aus regionalem Anbau sollten gefördert und finanziell unterstützt werden. 

J.     Die Abhängigkeit von Lebensmittleimporten wird dadurch verringert und gleichzeitig gesunde Ernährung unterstützt. 
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I. 3     China und andere Länder halten sich nicht an internationale WTO Vereinbarungen 

O. 1     Die Einhaltung der WTO Standards sollte durch unabhängige Einrichtungern zertifiziert und sanktioniert werden. Dazu gehören auch ökologische 
Standards, Arbeitsbedingungen, u.ä. 

J.     Der internationale Wettbewerb würde dadurch insgesamt fairer und wir hätten mehr Kontrolle über Importe 

I. 4     Wir leben nicht genügsam genug und zu hedonistisch, und unsere Produkte sind nicht langlebig genug, um unsere Abhängigkeit von Importen aus 
anderen Ländern zu reduzieren 

O. 1     Firmen sollten verpflichtet werden, ihre Produkte immer zurückzunehmen 

J.     Dadurch würde erschwert werden, dass Unternehmen ihre Prodkte so designen, dass sie nach kurzer Zeit nicht mehr funktiionstüchtig sind 

O. 2     Firmen sollten verpflichtet werden, für ihre Produkte Garantie für 10 Jahre und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für 20 Jahre zu gewährleisten 

J.     Dadurch würde erschwert werden, dass Unternehmen ihre Prodkte so designen, dass sie nach kurzer Zeit nicht mehr funktiionstüchtig sind 

O. 3     Produkte sollten einen QR Code bekommen zur Fertigungskette 

J.     Damit kann die Nachhaltigkeit des Produkts (verwendte Rohstoffe, Produktion, etc.) besser nachvollzogen werden 

I. 5     Wir berücksichtigen Nachhaltigkeit und Menschenrechtssituation in Ländern, aus den wir Rohstoffe und Produkte beziehen, nicht ausreichend 
und wählen daher unsere Handelspartner nicht nach unseren Standards aus 

O. 1     Nachhaltigkeit und ethische Kriterien sollten bei internationale Handeslabkommen immer berücksichtigt werden 

J.     Dadurch würden diese Kriterien viel mehr Standard werden, als sie es heute schon sind, und Klima- und Nachhaltigkeitsziele in Europa könnten 
besser erreicht werden 

O. 2     Es sollte mehr Sanktionen und Zölle auf Importe aus Ländern geben, die Standards verletzen 

J.     Dies würde die Verletzung von europäischen Standards verringern 

I.     6 Wir brauchen mehr strategische Partner in der Welt 

O. 1     Es sollten mehr Technologie- und Entwicklungspartnerschaften mit Ländern geschlossen werden, die nicht bereits zu den ganz großen Partnern 
gehören (z.B. Taiwan, Afrika, Lateinamerika) 
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J.     Dies würde die einseitige Abhängigkeit von einigen wenigen Ländern verringern 

O. 2     Wir sollten mehr internationale Schulen außerhalb Europas unterhalten undunterstützen; europäische ethische Werte sollten im Unterricht 
vermittelt werden 

J.     Dies würde die Orientierung an Nachhaltigkeit statt reinem Konsum fördern 

I. 7     Europa ist zu abhängig von Energieimporten 

O. 1     Die Energieproduktion innerhalb Europas sollte ausgebaut werden und wir müssen unsere internen Ressourcen besser nutzen 

J.    Wir würden damit die Abhängigkeit von Ländern verringern, die politischen Druck auf uns ausüben. Ein größerer Anteil an regionalen erneuerbaren 
Energien würden auch zu den Klimazielen beitragen. Größere Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen würde nationale Budgets entlasten und den Euro 
stärken. 

O. 2     Durch den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sollte die Abhängigkeit vom Auto reduziert werden 

J.     Dadurch könnte die Abhängigkeit von Öl und seltenen Erden verringert werden 

O. 3     Europa sollte seinen Abfall besser recyceln und zur Energieerzeugung nutzen 

J.     Dies würde die Energie-Abhängigkeiten verringern und gleichzeitig das Müllproblem lösen 

Camera 15 

Română I. 1     Unele materii prime sunt exportate pentru a fi prelucrate in afara uniunii din cauza costului ridicat de productie din UE  

O. 1     noi propunem sa se acorde subventii producatorilor care activeaza in domeniile cele mai predispuse la aceasta tendinta. 

J.     acest lucru e important pentru ca firmele din domeniul privat care activeaza in productia legata de materiile prime care se supun acestei tendinte 
ar gasi activitatea in UE mai atractiva si nu ar mai parasi Uniunea. 

O. 2    noi propunem ca materiile/produsele/bunurile care sunt exportate din UE si apoi reimportate in UE sa fie taxate cu taxe foarte mari pentru 
descurajarea fabricarii de bunuri cu materii din Uniune, in afara UE. 

J.     acest lucru ar ajuta la incurajarea productiei in UE si la crearea de locuri de munca, evitandu-se, in acelasi timp, transportul excesiv, care devine astfel 
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nenecesar, lucru benefic si mediului 

 O. 3     noi propunem impozitare ridicata a materiilor care ies din Uniunea Europeana pentru a fi utilizate in alte tari 

J.      acest lucru este important pentru a stopa interesele financiare 

O. 4    in urma feedback-ului primit de la grupul 1, credem ca o posibila solutie ar fi si impozitarea emisiilor de CO2 ale companiilor de transport 

J.     acest lucru ar descuraja transportul excesiv/inutil/abuziv 

 

I. 2      unele materii prime sunt exportate in afara UE, desi este nevoie de ele in Uniune 

O. 1    noi propunem ca activitatile de productie desfasurate de anumite companii sa se intoarca in tarile autohtone si, implicit, o mare parte din productie 
sa se reintoarca in UE (poate incurajand acest lucru printr-un sistem de stimulente pentru companiile care se intorc) 

J.     credem ca productia locala ar trebui incurajata prin suport alocat producatorilor locali 

O. 2    conform feedback-ului de la grupul 1, consideram ca este o solutie buna sa reducem exporturile de materii prime critice, limitand aceasta actiune 
doar la acestea, nu la toate categoriile de materiale in general 

J.     chiar daca UE are materii prime a caror procesare se face la un pret mai mare in uniune decat in afara UE, procesarea lor ar trebui sa ramana in 
uniune. Nicio materie prima critica nu ar trebui sa fie exportata pentru a fi procesata. 

    

I. 3      lipsa standardelor riguroase de calitate pentru produsele importate in uniune duce la produse mai ieftine dar de proasta calitate care fac 
competitie produselor autohtone 

O. 1    noi propunem ca, in primul rand, sa se creeze un sistem de standarde inalte pentru produsele UE care sa devina etalon pentru toate bunurile 
importate 

J.     acest lucru este important pentru ca toate bunurile importate sa fie de calitate 

O. 2    conform feedback-ului de la grupul 1, credem ca 10 ani de garanție/ 20 de ani de disponibilitate a pieselor de schimb ar putea ajuta 
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J.     acest lucru ar putea ajuta deoarece materialele ar trebui sa fie facute intr-un mod care sa asigure calitatea 

 

I. 4      investitii prea putine intre statele membre comparativ cu investitiile venite de la puterile externe catre uniunea europena 

O. 1    noi propunem ca statele din UE si, implicit investitorii care vin din ele, sa aiba conditii mai favorabile de contractare fata de investitorii din afara 
Uniunii care incearca sa investeasca in uniune 

J.     Credem ca, in acest fel, uniunea si-ar solidifica autonomia financiara. 

   

I. 5      Nivelul pretului produselor sau bunurilor nu poate fi controlat la nivelul UE in momentul in care importam bunuri si servicii de la actori care au 
monopol in piata/puteri externe 

O. 1    noi propunem sa existe o actiune unitara la nivelul UE in ceea ce priveste negocierile pentru importuri sau exporturi 

J.     credem ca acest lucru ar ajuta ca raporturile economice ale uniunii cu state terte sa fie mai rapide si mai echilibrate, ajutand la o negociere mai 
puternica, intre UE si alt actor, nu doar intre o singura tara si alt actor 

 

I. 6      Declaratia drepturilor omului si principiile din ea nu sunt respectate de toate stalele membre in ceea ce priveste drepturile promovate odata cu 
progresul social 

O. 1    legat de acest subiect, credem ca pentru a demonstra unitate, legislatia europeana in domenii cheie care au inceput sa fie din ce in ce mai prezente 
in statele membre in ultimii ani (avort, drepturi lgbtq, etc) ar trebui sa fie superioara legislatiei nationale. 

J.     acest lucru ar putea ajuta pentru existenta unitatii in abordare si legislatie cu privire la aceste subiecte. 

 

I. 7      Reprezinta o problema faptul ca UE face comert cu tari in care nu se respecta drepurile omului, piata muncii si directivele de mediu. 

O. 1    UE ar trebui sa aiba Un program de responsabilizare a companiilor pentru a le incuraja sa respecte legislatia in ceea ce priveste lantul de aprovizionare 
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si a le descuraja sa mai externalizeze servicii in tari care poate exploateaza muncitorii sau nu lucreaza sustenabil 

J.     Credem ca un program de responsabilizare ar fi o solutie buna pentru ca astfel sanctiunile nu ar mai fi necesare daca toate standardele si regulile 
cu privire la drepturile omului, piata muncii si obiectivele de mediu ar fi respectate de la inceput 

      

I. 8      tarile din lumea a 3-a nu au industrii proprii, fiind doar o piata de munca ieftina 

O. 1    credem ca ar trebui ca aceste tari sa fie ajutate prin programe europene de interventie pentru a-si dezvolta capacitatile de productie. 

J.    este important ca acestor tari sa le fie oferit un punct de pornire pentru a putea deveni independente, la un moment dat/ acest lucru poate duce si 
la imbunatatirea, in timp, a situatiei migratiei. 

 

I. 9      Migratia tinerilor in interiorul UE- tinerii au probleme in gasirea unui loc de munca in tarile lor si pleaca in alte tari ale UE pentru a gasi ceva mai 
bun 

O. 1    credem ca ar trebui creata o platforma cu oportunitati de munca la nivelul UE accesibila tuturor 

J.    platforma poate ajuta foarte mult tinerii care abia asteapta sa plece din tara lor dupa ce isi termina studiile/ le poate face cunoscute oportunitati 
mai bune. 

   

 

  



 

Grupul de lucru 4 sesiunea 2 - 51 

European Citizens’ Grup 4: “UE in the world / Migration” 

Frontiere Camera 1 

Germană I. 1 Reguläre und irreguläre Einwanderung müsste klar und eindeutig definiert werden auf Gesamt-EU-Ebene      

 

I. 2 Antrag zur legalen Migration kann nur innerhab der EU Grenzen gestellt werden, was dazu führt, dass das Asylrecht oft missbraucht wird 

 

I. 3 Frontex hat nicht genügend Mitarbeiter, Ressourcen und Zuständigkeiten, um alle EU Mitgliedsländer ausreichend zu unterstützen 

O. 1 Frontex sollte eine größere Zuständigkeit für den Schutz der Außengrenzen übernehmen, die Zuständigkeit sollte nicht in erster Linie bei den 
Nationalstaaten liegen. Frontex Mitarbeiter könnten zusammen mit Grenzschützern in den Mitgliedsländern ausgebildet werden, Frontex könnte auch mit 
Europol zusammenarbeiten. 

J. Die Situation an den europäischen Außengrenzen könnte so effektiver und gerechter gemanagt werden, gleicheitig könnten illegale Migranten besser 
identifizert werden. 

 

I. 4 Zu viele Flüchtlinge kommen in Situationen, wo humanitäre Standards nicht gewahrt sind. 

O. 1Die Verfahren zur Bearbeitung von Migrationsanträgen sollten beschleunigt werden 

J. Die Menschen, die noch keinen engültigen Bescheid zu ihrem Antrag haben, müssten bei einer Beschleunigung der Verfahren nicht so lange in Auffanglagern 
bleiben 

 

I. 5 Wie  können illegale und menschrechtsverletzende Aktivitäten der Schleuser unterbunden werden? 

O. 1 Es sollte eine bessere und intensivere Kommunikation mit  Migranten geben in den Herkunfts- und Durchreiseländern, in denen die Schleuer aktiv sind. 

J. Die potentiellen Migranten hätten dann ein besseres Bild von der Situation, die sie in Europa erwartet, und würden vielleicht nicht auf jedes Angebot von 
Schleusern eingehen. Es sollten auch die Gefahren auf dem Migrationsweg besser kommuniziert werden. 
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I. 6 Das Dublin System verhindert eine gerechte Verteilung von Migranten in Europa 

O. 1 Das Dublin System sollte überarbeitet werden und Migranten sollten gerechter über die europäischen Mitgliedsländer verteilt werden je nach 
Aufnahmefähigkeit und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Aufnahmeländer 

J. Die kulturelle, wirtschaftliche und soziale Aufnahmefähigkeit einzelner Länder, in denen besonders viele Migranten ankommen, würde so nicht überfordert 
werden 

 

I. 7 Es gibt nicht ausreichend Möglichkeiiten, auf legalem Wegen eine Arbeitserlaubnis in der EU zu beantragen 

O. 1Es sollte ein System für Arbeitsmigration geben, das sich an den Bedürfnissen in Europa orientert; das System in Kanda sollte ein Vorbild sein. Es sollte in 
Europa auch berufliche Qualifizierungsangebote und kulturelle und sprachliche Integrationsangebote für Migranten geben. 

J. Europa würde so Beschäftigungslücken füllen und gleichzeitg die Migration besser steuern können 

O. 2 Der private Sektor sollte mehr Anreize bekommen, um Produktion in Europa zu halten und damit auch für Migranten vermehrt Arbeitsplätze anzubieten. 

J. Dies wäre eine Grundlage für besser gesteuerte Migration, würde aber auch die Autonomie Europas unterstützen. 

 

I. 8 Es gibt kein realistisches Bild von den Konsequenzen der versuchten Migration nach Europa in den Herkunftsländern 

O. 1 Es sollte eine bessere Kommunikation mit potentiellen Migranten geben in den Herkunftsländern, aus denen die meisten Migranten kommen. Dies 
könnte z.B. über Flugblätter oder Fernsehen passieren. 

J. Potentielle Wirtschftsmigranten hätten dann ein besseres und realistischeres Bild von der Situation, die sie auf dem Migrationsweg und in Europa erwartet, 
und könnte eine fundiertere Entscheidung treffen, ob sie den Weg nach Europa antreten wollen 

Camera 6 
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Olandeză I. 1      Aan de landsgrenzen zijn er veiligheidsconflicten door regulatieproblemen en gebrek aan informatieverstrekking aan migranten, zowel in hun 
land van herkomst als aan de grens zelf. Daarnaast worden mensen die vandaag aan een grens komen niet overal op humane wijze behandeld. 

O. 1    De EU kan burgers die op zoek zijn naar een beter leven (geen oorlogsvluchtelingen) reeds in het land van herkomst informeren over de realiteit van 
het nieuwe land. Ook zou de EU moeten investeren in infrastructuur in het land van vertrek en in de levenskwaliteit van de mensen die willen vluchten. 

J.    "Door scholen, ziekenhuizen, ... te bouwen en hulp in de landbouw (zuiver drinkwater voorzien, het planten van bomen...) te bieden wordt het eigen 
land interessanter, komen minder mensen naar de grenzen en dalen automatisch de veiligheidsconflicten." 

O. 2    Specifiek voor economische vluchtelingen: in het land van herkomst moet er voldoende mogelijkheid zijn tot screening van mensen (vaardigheden, 
achtergond enz.) om te bepalen wie in aanmerking kan komen om te komen werken in de EU. Deze criteria moeten openbaar zijn en door iedereen 
raadpleegbaar. Dit kan gebeuren door het creëren van een (online) Europees bureau voor immigratie. 

J.    Op deze manier moeten mensen niet illegaal de grens over, maar is er een gecontroleerde stroom van mensen die de EU binnenkomt en wordt de 
druk verlaagd aan de grens. Bovendien kan door dit bureau rekening gehouden worden met het wensland van de vluchteling (in de mate van het mogelijke). 

 

I. 2      Er zijn weinig legale of humane manieren voor oorlogsvluchtelingen om de EU binnen te komen, terwijl ze hierop wel recht hebben. 

O. 1    De EU moet ervoor zorgen dat het beleid aan elke landsgrens hetzelfde is met respect voor de mensenrechten en met garantie van de veiligheid en 
gezondheid van de vluchtelingen (vb. zwangere vrouwen en kinderen). Dit eventueel in samenwerking met Frontex. Als dit niet kan moet de EU het land 
straffen of een deel van het land tijdelijk innemen zodat mensen veilig kunnen doorreizen: een soort van witte zone ceëren om door te reizen (niet om te 
blijven). 

J.    Om te voorkomen dat er ongelijkheden in grensaanpak bestaan zoals nu het geval is, waarbij mensenrechten overtreden worden. 

 

I. 3      Vandaag hebben de lidstaten zelf te veel macht waardoor Frontex onvoldoende de kans krijgt om zijn werk te doen. De lidstaten verhinderen 
Frontex om op te treden. Frontex kan geen humanitaire hulp bieden wanneer de lidstaat dat niet accepteert of er niet om vraagt (vb. Polen). 

O. 1    De EU moet de wetgeving uitbreiden en Frontex meer macht en onafhankelijkheid geven, MAAR ZEKER ook meer controles opleggen en transparantie 
eisen in de werking van Frontex (om misstanden te vermijden). 

J.    Om op deze manier ervoor te zorgen dat de rechten van de mens gerespecteerd worden aan de grenzen ongeacht welke partijen aan de macht zijn 
(vb. landen met extreem rechtse partijen aan de macht). Frontex moet zelf ook gecontroleerd worden om corruptie en misstanden binnen de organisatie te 
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voorkomen. 

 

I. 4      NGO reddingsschepen geven gemengde signalen aan de vluchteling. Ze creëren valse hoop bij de migranten. Door op hun eentje op te treden, 
geven ze blijk van een gebrek aan eenheid in visie en beleid. Migranten worden gered door NGO's en dan nadien worden migranten toch nog gearresteerd. 

O. 1    De EU zou NGO's overbodig moeten maken door hen te verhinderen dat ze gaan optreden. De EU heeft zelf de plicht levens te redden en moet 
humanitair optreden. De NGO's moeten opereren vanuit de EU en niet voor eigen rekening. 

J.    Om een goede balans te hebben tussen humanitaire hulp en duidelijkheid over wat migranten concreet kunnen verwachten.    
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UE ca partener internațional 

Comerț și 
relații 
într-o 
perspectiv
ă etică 

Camera 8 

Daneză I. 1      nuværende praksis indebærer risiko for uetisk opkøb, inklusiv råstoffer (for eksempel dårlige arbejdsforhold og børnearbejde) 

O. 1    samarbejde med privat sektor, samt leverandører i de pågældende lande, så problemet løses ved kilden 

J.     

O. 2    sikre børns sociale forhold, inklusiv skolegang, for eksempel via gratis skolegang, i lande med børnearbejde 

J.    forbedre børns sociale forhold 

   

I. 2      EUs forbrugere er ikke klar over den negative virkning af deres forbrug (feks miljømæssige konsekvenser og arbejdsforhold) af 
importerede varer fra tredjelande 

O. 1    certifiseringsordninger der kan informere forbrugere om miljø og arbejdsbetingelser (etiske produktionsmetoder/ ECO score) 

J.    certifiseringer støtter forbrugerinformation når de er enkle og synlige 

O. 2    overvåge udvekslinger mellem lande og sikre at de etiske værdier bliver respekteret 

J.     

 

I. 3      EUs mulighed for forhandling i handelsaftaler er nedadgående   

O. 1    udvikle stærkere forhold med de sig udviklende økonomier, samt andre lande 

J.    På sigt udvikle samarbejde ved at handle direkte med lande 
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O. 2    basere handelsaftaler med Kina på internationale aftaler og traktater 

J.     

 

I. 4      sikre forsyning af produkter (i perioder hvor der mangler) 

O. 1    for eksempel via kvote på produkter når der er knaphed 

J.     

O. 2    for eksempel sikre essentiel elektronik og produkter indenfor sundhed / vacciner 

J.     

O. 3    sikre egen produktion i EU af essentielle produkter i tider med knaphed  

J.     

I. 5      Øget risiko når EU handler med ikke-EU lande hvor der er korruption 

O. 1    give kontroller, skatter og sanktioner mod korruption  

J.     

O. 2    når der handles med lande med korruption er det centralt at alle parter har grundig forståelse af aftalens rammer 

J.     

O. 3    handelsaftaler skal respekteres når der handles med lande med korruption, så pengene bliver fordelt i henhold til aftalen 

J.     

I. 6      EU handler aktivt med lande der ikke respekterer miljøaftaler 
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O. 1    højere beskatning på de lande som ikke overholder de miljømæssige standarder 

J.     

O. 2    sikre at miljømæssige aftaler er respekteret af udviklingslande, og at både aftalerne og landende støttes af EU 

J.     

O. 3        bevidstgøre forbrugere i EU 

J.     

 

 

Acțiune 
internațio
nală 
pentru 
climă 

Camera 7 

Franceză I. 1      Les citoyens et les organisations ne savent pas ce que l'UE fait en matière de climat 

O. 1    Créer et renforcer les intermédiaires entre l'UE et les institutions locales 

J.    Pour rendre l'action européenne plus concrète et permettre aux acteurs locaux de mieux utiliser les financements européens 

O. 2    Communiquer plus directement avec les citoyens européens au moyen d'un canal dédié (par exemple au moyen de rapports, de média 
variés) pour informer de la politique climatique de l'UE et des projets et initiatives concrets réalisés 

J.    Pour s'assurer que les citoyens ont une vision claire du rôle et de l'action de l'UE, en particulier en matière de climat 

O. 3    Publier plus de statistiques sur les émissions des différents secteurs de l'UE et les rendre plus visibles (par exemple via le canal susmentionné) 

J.    Pour pouvoir prendre des décisions plus informées 

I. 2      Les déchets sont exportés dans les régions les plus pauvres de l'UE et en dehors 
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O. 1    Des mesures et des contrôles plus strictes pour limiter ces exports, une collaboration accrue entre les forces de contrôle nationales pour 
lutter contre les atteintes à l'environnement 

J.    Pour éviter des déchets dans la nature qui nuisent à l'environnement, en particulier la pollution côtière 

O. 2    Encourager une meilleure réutilisation des déchets, notamment pour créer de l'énergie (biogaz) 

J.    Moins de déchets, plus d'énergie propre 

O. 3    Davantage de recyclage 

J.    Réduit la quantité de matières premières nécessaires pour produire des biens 

O. 4        Réduire les emballages et aider les petites entreprises à créer des emballages plus verts (électroménager) 

J.            Les petites entreprises ont plus de difficulté que les autres à s'adapter 

I. 3      Il y a beaucoup d'innovation en UE mais elle n'est pas suffisamment partagée, répliquée et pas mise à l'échelle suffisamment 

O. 1    Créer un espace unique pour les entreprises européennes pour leur permettre de promouvoir leurs produits et services éco-responsables 
et échanger des connaissances 

J.    Pour pouvoir avancer de manière plus efficace vers les mêmes objectifs et répliquer ce qui marche 

O. 2    Créer un consortium universitaire européen spécifiquement lié aux innovations vertes 

J.    Pour pouvoir partager les innovations plus efficacement et de manière ouverte 

O. 3    Développer le conseil européen de l'innovation 

J.    Pour activer les synergies et renforcer la collaboration 

O. 4    Faciliter le transfert et l'échange de technologies vertes aux pays en développement (dans le cadre d'accords commerciaux ou diplomatiques) 

J.     

I. 4      Les entreprises délocalisent dans les pays où la production est la moins chère, même quand les normes environnementales y sont moins 
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respectées 

O. 1    Taxer de manière proportionnée aux conditions (environnementales et droit du travail) de la production 

J.    Pour compenser les économies réalisées en délocalisant et rendre les produits locaux plus compétitifs 

O. 2    Créer des règles plus strictes pour pénaliser les entreprises qui recourent à ces pratiques 

J.    Pour dissuader les entreprises  

I. 5      L'importation par l'UE de nombreux produits et matières premières a un impact environnemental lourd 

O. 1    Augmenter la part de minerais (ores) et matières premières extraits dans l'UE 

J.    Pour réduire la dépendance de l'UE à des pays moins verts et moins éthiques 

O. 2    Encourager le développement de méthodes d'extraction plus respectueuses de l'environnement 

J.    Pour diminuer l'impact de cette extraction, dans l'UE ou en dehors 

O. 3    Renforcer la collaboration avec les pays exportateurs pour s'assurer qu'ils respectent les normes environnementales, éthiques, et que leurs 
produits soient conformes aux normes de sûreté européennes (label CE, en créer un nouveau plus souple et mieux respecté) 

J.    Pour limiter la quantité de produits ne respectant aucune norme 

I. 6      Notre consommation en Europe crée d'importantes émissions à l'étranger 

O. 1    Lancer un moratoire sur la consommation énergétique des services numériques et la régulation des usages particulièrement voraces et non 
critiques tels que les crypto-monnaies et NFT 

J.    Les services numériques représentent une part croissante des émissions européennes, d'autant plus que les serveurs sont parfois alimentés 
par de l'électricité non verte 

O. 2    Renforcer les mécanismes de taxation et les primes pour pousser à une consommation moins émettrice 

J.    Pour accélerer la transition vers une consommation plus verte tout en protégeant les classes populaires. 
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I. 7      Nous importons une grande partie de notre énergie (notamment fossile) de l'extérieur de l'UE 

O. 1    Développer davantage l'électricité renouvelable (solaire, éolien, hydrolien, biogaz produit à partir de déchets) au sein de l'UE 

J.    L'énergie renouvelable peut souvent être produite sur place, avec un impact moindre. 

O. 2    Lancer un débat européen sur l'énergie nucléaire 

J.    Le nucléaire est une énergie bas carbone et sûre avec néanmoins des problèmes de déchets. 

O. 3    Créer un leader européen dans le domaine de la production d'électricité verte (Airbus de l'électricité verte) 

J.    Pour que l'Europe puisse être à la pointe de l'innovation dans le domaine, exporter des technologies et de l'électricité propre 

O. 4   Permettre un meilleur transfert de l'énergie au sein de l'union européenne (gazoduc et autres) 

J.    Pour réduire la dépendance de l'UE aux importations d'énergie 
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Promovar
ea 
Valorilor 
Europene 

Camera 2 

Suedeză I. 1      Kvalificerad majoritet leder till att länder som är i minoritet tvingas stödja majoriteten                                                                                                                 

O. 1    Se över värderingar och normer och säkerhetställa att alla medlemstater känner sig som en del av idén 

J.    Om alla känner sig som en del av em enhet är de villiga att agera 

 

I. 2      (tidigare nummer 9)Bristande kunskap kring vad EU-medlemskap innebär. 

O. 1    Genomföra den här sortens processer (som konferensen om europas framtid, som vi deltar i) oftare på EU-nivå 

J.    Den här sortens demokratiprocesser motverkar medborgares upplevelser att politiker inte tycker att det är viktigt att medborgare känner 
till vad som händer. Det motverkar också negativa nyheter om EU. 

   

I. 3      EUs värderingar har bristande trovärdighet som garant för mänskliga rättighter när EU inte löser problem inom EU. 

O. 1    Vi som medborgare rekommenderar att EU skapar en "katalog av böter och restriktioner av medlemsprivilegier" för att kunna hantera 
kränkningar av värderingar eller andra gemensamma överenskommelser. 

J.    Det  finns demokratiproblem i vissa medlemstater. Dessa behöver lösas innan Eu kan verka för demokrati i länder utanför EU. 
Medlemsländerna måste efterleva de bindande demokratiska principer Eu står för. 

O. 2    Vi som medborgare rekommenderar att EU implementerar sanktioner mot medlemstater som bryter mot mänskliga rättigheter. 
Medlemstaterna ska var eniga om sanktionen. 

J.     
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I. 4      De värderingar Eu står för och Eus agerande vid externa gränser stämmer inte överens. 

O. 1    EU bör säkra gränserna och samtidigt värna reglerad migration 

J.     

O. 2    Samarbete mellan nationella arméer och frontex? 

J.     

O. 3    EU bör främja samarbete mellan olika Eu-länders nationella arméer och personal från europeiska unionen 

J.     

O. 4    Eu bör tillhandahålla gemensam säkerhet vid Eus gränser i enlighet med EUs principer och värderingar . Det vill säga att respektera mänskliga 
rättigheter oavsett vad som sker längs de yttre gränserna.’ 

J.      
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O UE puternică într-o lume pașnică 

Securitate 
și apărare 

Camera 3 

Germană I. 1      Die veränderte politische Weltlage bedingt eine veränderte Sicherheitspolitik. 

O. 1    Wir empfehlen, dass eine europäische Armee als Ergänzung zu bestehenden NATO-Strategien und Strukturen gebildet wird. 

J.    Die EU soll in die Lage versetzt werden, von der NATO unabhängige und spezifische (europäische) sicherheitspolitsche Interessen zu 
verfolgen. 

  

I. 2      Europäische Streitkräfte werden nicht in einem klar klar definierten und konzertierten Verfahren gebildet und aufgestellt.  

O. 1    Wir empfehlen, die jetzige Sicherheitsarchitektur umzustrukturieren und vorhandene finanzielle Mittel in eine effizientere militärische 
Formation zu überführen. 

J.    Die für militärische Vorhaben zur Verfügung stehenden Ressourcen sollen effizient und effektiv eingesetzt werden - auch um zugleich mehr 
finanzielle Mittel für zivile Aufgaben zur Verfügung stellen zu können. 

    

I. 3      Europäischen Streitkräfte existieren in einem partnerschaftlichen Verhältnis zu bestehenden NATO-Strukturen und arbeiten mit ihnen 
zusammen. 

O. 1    Wir empfehlen, den Aufbau zukünftiger Europäischer Streitkräfte in Abstimmung mit der NATO zu entwickeln. 

J.    Auch in Zukunft ist eine enge Zusammenarbeit mit der NATO bzw. nicht-europäischen NATO-Staaten von großer Bedeutung. Dafür sprechen 
sowohl praktische Gründe als auch eine gemeinsame Wertebasis. 

 

I. 4      Die Schaffung Europäischer Streitkräfte dient der Verteidigung der EU-Mitgliedsstaaten. 

O. 1    Wir empfehlen, dass die Europäischen Streitkräfte ausschließlich zu Verteidigungsmaßnahmen herangezogen werden können und 
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aggressives militärisches Verhalten ausgeschlossen wird. 

J.  Die Europäische Union soll in die Lage versetzt werden, auf externe Bedrohungen unterschiedlicher Art effektiv reagieren zu können. 

      

 

Luarea 
deciziilor 
și politica 
externă a 
UE 

Camera 11 

Portugheză I. 1      Há demasiadas decisões tomadas por unanimidade e isto impede o progresso e a eficácia da União Europeia. 

O. 1    Recomendamos que a União Europeia deixe de usar a unanimidade para tantas decisões, e que apenas a mantenha para alguns temas: 
poucos, essenciais e não urgentes. 

J.    A busca de um mínimo denominador comum pode prejudicar a eficácia das decisões tomadas e atrasá-las ou bloqueá-las. 

O. 2    Para implementar a primeira orientação a EU deve fortalecer as suas estruturas democráticas, como por exemplo o papel do Parlamento 
Europeu, nestes processos. 

J.    A unanimidade leva a situações em que qualquer estado-membro pode bloquear o processo de decisão para obter benefícios individuais ou 
para beneficiar relações bilaterais com países terceiros. 

 

I. 2      Alguns estados-membros não cumprem os acordos da UE, impedindo assim o seu desenvolvimento e erodindo os seus princípios. 

O. 1    Recomendamos que a UE fortaleça a sua capacidade de sancionar estados-membros ou estados terceiros, e que se assegure de que estas 
sanções são cumpridas. 

J.    A UE tem princípios e valores bem definidos e acordos que formam a sua base e que, se não forem respeitados, diluirão a sua natureza       
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Țările 
învecinat
e și 
extindere
a 

Camera 12 

Franceză I. 1      Les prises de décision à l'unanimité au sein de l'UE sont des processus de décision longs et souvent difficiles à obtenir, qui manquent 
d'efficacité et bloquent presque systématiquement l'intégration de nouveaux Etats au sein de l'UE 

O. 1    Nous proposons que le mode de décision au sein de l'UE soit modifié pour que l'ensemble des décisions soit pris par vote à la majorité 
qualifiée. Une fois ce changement effectué, l'UE pourra étudier les candidatures d'intégration de nouvaux pays et les soumettre au vote à majorité 
qualifiée. 

J.    Cette proposition permettra certainement de fluidifier les décisions d'élargissement de l'UE en obtenant davantage de consensus grâce au 
vote à la majorité qualifiée, représentant l'opinion du plus grand nombre d'Etats membres 

O. 2    Nous proposons que les Etats membres définissent clairement ensemble une vision commune de l'avenir de l'Europe en terme 
d'élargissement de l'UE à d'autres pays voisins. 

J.    Cette proposition est importante car elle permettrait non seulement de renforcer la légitimité et la crédibilité de l'UE, mais également 
d'harmoniser les avis des différents Etats membres relatifs aux demandes d'intégration à l'UE. 

 

I. 2      Le fonctionnement de l'UE (droit de veto, règles d'intégration dans l'UE) n'est pas assez transparent et les citoyens ont trop peu de 
connaissances et manquent d'informations sur ces sujets, notamment car les médias n'en parlent pas suffisamment. 

O. 1    Nous proposons d'établir une éducation civique européenne au sein des Etats membres pour que les citoyens aient davantage de 
connaissances sur l'UE et son fonctionnement, et qu'ils s'approprient les valeurs européennes. Cette éducation civique européenne devra être 
proposée par les institutions de l'UE , puis déclinée dans les différents Etats membres. 

J.    Cette proposition est importante car elle permettrait de développer un véritable sentiment européen d'appartenance à l'UE et rendrait plus 
concrète l'organisation 

O. 2    Nous proposons de développer la présence de l'UE sur les réseaux sociaux, notamment pour toucher un public plus jeune, et d'éviter la 
désinformation dans les médias 
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J.    Cette proposition est importante car elle permettrait d'améliorer la visibilité et la transparence de l'UE et son fonctionnement 

 

I. 3      Certains pays membres sont parfois soumis à des menaces hybrides (pressions politiques, économiques, sociales) venant de pays voisins, 
et l'absence de réaction unifiée rend l'ensemble de l'UE plus vulnérable 

O. 1    Nous proposons que l'UE utilise davantage son poids commercial dans les relations diplomatiques avec les pays voisins pour éviter que 
certains pays membres ne subissent des pressions bilatérales de leur part 

J.    Cette proposition est importante car l'UE doit être plus forte, plus solidaire et plus rapide dans ses prises de position et de décision lorsque 
l'un de ses Etats membres est impliqué 
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Migrația din punct de vedere uman 

Remediere
a cauzelor 
migrației 

Camera 14 

Spaniolă I. 1      Los países de origen de los migrantes no cuentan con el apoyo suficiente para hacer frente a los problemas que provocan la migración 

O. 1    Recomendamos a la Unión Europea apoyar financieramente a los países de origen para potenciar su desarrrollo económico y político, pero 
siempre analizando cada caso de manera individual y teniendo en cuenta la casuística de cada país. Personas expertas deberían identificar aquellos 
países en los que se podrían llevar a cabo estas actuaciones y orientar en las actuaciones que se lleven a cabo sobre el terreno. También se debería 
contar con ONGs que trabajan en terreno para ayudar a canalizar esa ayuda, ya que conocen bien la situación y a los ciudadanos. 

J.    La mayoría de la migración por motivos laborales se produce porque no se confía en la calidad de vida que se va a tener en los países de 
origen, por lo que es necesario apostar por el fomento del empleo para mejorar su calidad de vida y que no exista esa necesidad de migrar. Las teorías 
de la migración son circulares y a todos les gustaría volver cuando se estabilice la situación en sus países, por lo que potenciar esto facilitaría, por un 
lado, que la gente no emigrase y, por otro, que los que ya han emigrado pudieran volver a su país de origen 

O. 2    Recomendamos establecer una relación entre el apoyo a la migración en los países de origen y las políticas de ampliación de la UE con los 
países fronterizos 

J.    Para que pueda haber una colaboración eficaz con países donde hay corredores de migrantes (como Serbia o similar) debería haber unas 
relaciones fuertes con estos países. Se trata de países que los migrantes atraviesan para llegar a la Unión Europea procedentes de otros estados y 
que a veces ejercen hacia los migrantes medidas demasiado restrictivas y que no se aproximan a los valores de derechos humanos que defiende la 
Unión Europea 

O. 3    Recomendamos tratar también como un asunto importante la migración entre los países de la propia UE 

J.    Siguiendo la aportación del otro grupo, coincidimos en que en algunos países se produce una fuga de cerebros hacia otros estados (por 
ejemplo Bulgaria) y se deberían poner medidas para frenar eso cuando sea por necesidad, pero siempre garantizando la libertad de movimiento 
entre los ciudadanos comunitarios. En este sentido, para poder tener una política eficaz de cara al exterior es importante garantizar que se cumplen 
unos estándares comunes en los 27 países de la Unión Europea 

 

I. 2      Actualmente la migración, que tiene un marcado carácter circular, no está regulada ni cuenta con un marco legislativo común en los 27 
Estados miembros en lo referente a educación y trabajo 
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O. 1    Recomendamos a la UE tener un modelo que facilite la formación y capacitación de los migrantes para favorecer su retorno a sus países de 
origen, siempre garantizando que sus vidas no corren peligro en dicho país. Es importante educarles para aumentar los recursos de esos países y 
proteger a los refugiados apoyando las enseñanzas de nuevas competencias 

J.    La UE está en una posición de fortaleza y no debe hacer de menos a los otros países; debe aportarles algo. Si queremos apoyar y estimular 
la economía o la educación de un país de origen deberíamos hacerlo de manera inteligente para que los ciudadanos se puedan emancipar y los países 
puedan ser independientes y decidir si quieren o no colaborar con la Unión Europea 

O. 2    Recomendamos a la Unión Europea trabajar en unos exámenes de nivel comunes para todos los países dentro y fuera de la UE, favoreciendo 
de esta manera tanto a los migrantes como a los propios estados 

J.    Es importante para facilitar el acceso al mercado laboral que haya unas equivalencias en las titulaciones y las certificaciones que dan acceso 
al empleo. Ahora mismo las convalidaciones no son sencillas y deberían simplificarse, porque supone una pérdida de tiempo y hacen falta cursos que 
sirvan de enlace y adaptación entre un país y otro 

O. 3    Recomendamos trabajar en un marco laboral común para garantizar una estabilidad dentro de la Unión Europea 

J.    Hay países de Europa que tienen unas cuotas muy altas de migración, porque la situación responde a una migración económica. Sin embargo, 
en países de Europa del este no viven esta situación, por lo que una solución podría ser unificar la legislación laboral a nivel europeo. Esto incluye, 
entre otras cosas, eliminar la brecha salarial ante igual trabajo 

O. 4    Recomendamos a la Unión Europea apostar por un modelo similar a EURES pero centrado en terceros países 

J.    La mano de obra barata, el tráfico de personas con motivos laborales y la precarización de las condiciones laborales suponen un problema 
importante tanto dentro como fuera de la Unión Europea, por lo que buscar un mecanismo transparente que agrupe los intereses de las empresas, 
los estados y los ciudadanos sería de utilidad para mejorar esta situación 

I. 3      No existe una estrategia de respuesta ante la migración ocasionada por cuestiones climáticas 

O. 1    Recomendamos trabajar en un protocolo de actuación específico para luchar contra el cambio climático que aborde el tema desde la 
perspectiva de la migración climática 

J.    Los países de la Unión Europea (no de forma excluyente) son, en cierto modo, responsables de esas catástrofes climáticas y deberían 
implementar medidas dirigidas a reducir la contaminación y el cambio climático, contribuyendo de esta manera a evitar situaciones irreversibles que 
provoquen crisis migratorias climáticas. El papel de los jóvenes es extremadamente importante en este punto 

O. 2    Recomendamos a la Unión Europea reflexionar sobre qué es una crisis migratoria y qué no y tener unos criterios previamente definidos que 
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permitan diferenciar unas de otras y actuar en consecuencia 

J.    La palabra crisis se usa en ocasiones a la ligera, lo que provoca que estas situaciones sirvan para crear miedo. También esta falta de criterio 
es utilizada por terceros países para presionar a la Unión Europea utilizando a las personas como escudos en su propio beneficio 

    

I. 4      Existen prejuicios y estereotipos hacia la población migrante de estratos económicos bajos (migrantes pobres) 

O. 1    Recomendamos trabajar en el fomento de la desestigmatización 

J.    Uno de los motivos para que haya países que atraen más migrantes que otros es la imagen que se tiene de la migración en cada uno de los 
países, por lo que para que haya una distribución más homogénea habría que trabajar en la desestigmatización como concepto. Además, hay cierta 
intolerancia con los extranjeros y no todos los países tienen un enfoque centrado en los derechos 

 

Considera
ții umane 

Camera 13 

Poloneză I. 1      [T3] Brak solidarności pomiędzy państwami członkowskimi UE w kwestiach powiązanych z migracją. 

O. 1    Rekomendujemy, wdrożenie wspólnej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej. 

J.    "Kraje członkowskie Unii Europejskiej prowadzą zbyt zróżnicowaną politykę migracyjną. Niektóre  z nich traktują temat migracji jako 
narzędzie wywoływania strachu, inne kraje dobrze radzą sobie z integracją migrantów i podkreślają pozytywne aspekty migracji. 

 

Brakuje spójnych, wspólych działań w odniesieniu do kwestii uchodźstwa. 

 

Potrzebne są dwa rodzaje działania: 
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1. Polityka proaktywna: kształtowanie wspólnej polityki UE względem migracji. Ukazywanie pozytywnego aspektu ruchów migracyjnych (na przykład 
w odniesieniu do europejskiego rynku pracy). 

 

2. Preaktywne podejście do kwestii migracji: czyli zaopiekowanie się kwestią uchodźstwa. Kraje, które mają takie wyzwanie nie powinny zostawać 
same. Sami uchodźcy potrzebują realnej pomocy i wspólnych, jednomyślnych działań w tym zakresie. Działania przed podejęciem przez ludzi decyzji 
o przemieszczeniu się. 

 

Inicjatywa integracji potrzebna jest już na granicach państw, do których docierają uchodźcy. 

 

Polityka migracyjna jest bardzo skomplikowanym i dużym zagadnieniem, należy dokłądnie rozpatrzeć wszystkie jej poziomy. 

 

Konieczność zniwelowania różnic między krajami członkowskimi, żeby migranci zarobkowi lub uchodźcy nie wybierali tylko niektórych krajów jako 
docelowych miejsc do życia. Wszystkie kraje powinny być podobnie atrakcyjne pod tym względem, tak żeby dochodziło do równomiernego rozłożenia 
nowoprzybyłych. 

 

Opcjonalnie: Głosowanie jako metoda podejmowania decyzji. Czy jednak jest to dobre rozwiązanie? Zmuszanie kraju członkowskiego do narzuconego 
działania może generować konflikt. Jak pogodzić interesy wszystkich państw członkowskich? Potrzebne jest poszukiwanie kompromisu. 

 

Konieczność uwzględnienia tego jakie mamy możliwości przyjęcia nowych osób do lokalnej infrastruktury: szkoły, miejsca zamieszkania, miejsca pracy. 
Kraje powinny otrzymywać odpowiednie wsparcie, żeby móc prowadzić takie działania." 

O. 2    Rekomendujemy wdrożenie w pańśtwach członkowskich UE, działań edukacyjnych i podwyższających świadomość społeczną w zakresie 
tematu migracji. 

J.    "W wielu krajach członkowskich brakuje społecznej świadomości chociażby w kontekście tego jaka jest różnica pomiędzy migrantem a 
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uchodźcą. 

 

Ludzie nie zdają sobie sprawy, że migracja ma również pozytywne oblicze, na przykład dla gospodarki.  " 

    

I. 2      [T1] Przemyt ludzi jako zorganizowany biznes doprowadzający do sytuacji zagrożenia życia i niejednokrotnie śmierci. 

O. 1    "Rekomendujemy utworzenie w UE wspólnej i skoordynowana polityki informacyjnej, skierowanej do krajów pochodzenia osób, które mogą 
stać się ofiarami przemytników. 

J.    "Potrzebne są szerokie działania informacyjne dla osób dotkniętych kryzysem uchodźstwa - informacje: co ich czeka, gdzie dotrą, jak mogą 
sobie tam poradzić i jakie wsparcie otrzymać w kraju, do którego trafią. 

 

Działania dyplomatyczne. Bardziej proaktywne działania Unii Europejskiej. 

 

Dialog z krajami Afryki i krajami bliskiego wschodu. 

 

Osoby dotknięte kryzysem uchodźczym nie mają świadomości co je czeka w czasie przemytu. Często uchodźcy docierają do innego kraju niż ten, do 
którego chcieli dotrzeć. 

 

Uchodźcy są zmuszeni do nielegalnego przebywania na terenie danego kraju. Zmusza się ich tym samym do łamania prawa. Jednocześnie są zagrożeni 
powrotem do kraju, z którego uciekli podejmując ogromny wysiłek i ryzyko." 

O. 2    Rekomendujemy rewizję Konwencji Dublińskiej. Działania bardziej na poziomie europejskim, a nie na poziomie krajów członkowskich. 

J.    Czy ustalenia, którymi już tyeraz posiadamy są wdrażane w życie? Musimy je zaktualizować względem obecnej sytuacji. 
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O. 3    "Rekomendujemy utworzenie  legalnych, humanitarnych dróg i środków transportu dla uchodźców z obszarów objętych kryzysem w sposób 
zorganizowany. 

Jednocześnie potrzebne jest tworzenie kryteriów pozwalających na weryfikowanie, że ich przyjazd do Uni Europejskiej jest uzasadniony. Lista 
priorytetowych działań. 

J.    Brak takich legalnych korytarzy transportowych prowokuje przemyt. Unia Europejska powinna zarządzać kryzysem, żeby ograniczyć przemyt. 

O. 4    "Rekomedujemy przyspieszenie procedur azylowych. Zapewnienie bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia jeśli jest rzeczywista 
potrzeba odesłania osoby. 

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu, do którego osoba odsyłana ma wrócić. Upewnienie się czy chce być odesłana, czy to jest dla niej bezpieczne, 
do jakich warunków wraca? Upewnienie się, czy istnieje jakakolwiek szansa integracji, żeby nie odsyłać osób, którzy nie chcą wracać do kraju 
pochodzenia. 

J.    Procedury azylowe są za długie. Czasami w takich rodzinach oczekujących na azyl rodzą się nowe dzieci, już poza granicami kraju 
pochodzenia. Ludzie są odsyłani powrotnie do miejsc, które nie są bezpieczne dla nich. 

O. 5    Rekomendujemy położenie większego nacisku na aktywne zwalczanie przemytu ludzi. Wzmacnianie bezpieczeństwa i wywiadu 
międzynarodowego w tym zakresie działań. Większe fundusze na takie instytucje jak Europol i inne agencje. Potrzeba dedykowanych instytucji 
zajmujących się zagadnieniem przemycania ludzi przez granice. 

J.    Takie instytucje mogłyby kontrolować i likwidować nowe korytarze przemytu. Działania prewencyjne jako priorytet. Czy działania już 
istniejące są wystarczające?  Przemyt ludzi odbywa się cały czas na dużą skalę, cały czas powstają nowe korytarze przemytu. Obecne działania wydają 
się nieefektywne. 

I. 3      [T2] Obozy dla uchodźców to pozorowane, nieskuteczne działanie względem potrzeb osób dotkniętych koniecznością uciekania ze 
swojego kraju z powodu kryzysu. 

O. 1    Rekomendujemy podjęcie działań na poziomie globalnym, a nie tylko UE. Współpraca z krajami całego świata. Sieć sprawnie działających 
ośrodków, w których ludzie mają dobre warunki, w których przebywają przez krótki okres czasu i w których dostają konkretną pomoc, żeby się szybko 
zintegrować i móc rozpocząć nowe życie. 

J.    "Szybsze procedury integracyjne byłyby korzystne, aby osoby mogły dostać oficjalny status. 
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Obozy dla uchodźców są okropnymi miejscami. 

 

Dopóki osoby uciekające z krajów zagrożonych kryzysem nie mają oficjalnego statusu nie mogę się one prawidłowo zintegrować czy chociażby nauczyć 
języka danego kraju. 

 

Dopiero kiedy damy szansę na prawdziwą integrację, możemy powiedzieć czy osoba się integruje czy nie i wtedy dopiero zdecydować o jej 
ewentualnym odesłaniu do kraju pochodzenia."    
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Integrare Camera 4 

Germană I. 1      "Problem 1: Die räumliche Segregation von Migranten erschwert die beidseitige Anpassung. Dieses Problem betrifft vor allem 
Flüchtlinge." 

O. 1    "Lösung a) Eine enge individuelle Begleitung der Migranten bei der Integration muss in allen Ländern sichergestellt werden. " 

J.    "Begründung: Diese Begleitung stellt sicher, dass die Migranten in die Lage versetzt werden, einen Beitrag zur aufnehmenden Gesellschaft 
zu leisten, v.a. indem sie eine Arbeit bekommen. " 

O. 2    "Lösung b) Die Migranten müssen schnell ein Sprachkursangebot erhalten. " 

J.    "Begründung: Sprachkenntnisse sind die Voraussetzung für die Teilhabe an der Gesellschaft und für den Aufbau von persönlichen 
Beziehungen." 

O. 3    "Lösung c) Es darf keine ""Ghettos"" mehr geben; die Migranten sollten verteilt leben. Insbesondere Schulen sollten besser gemischt sein. 
Die Erfahrungen mit der misslungenen Integration der Roma sollten ausgewertet werden; daraus sollte man lernen." 

J.    "Begründung: 

Das Zusammenleben in gemeinsamen Stadtvierteln erleichert die beidseitige Integration." 

O. 4    "Lösung d) Flüchtlinge sollten unterstützt werden, sich dort niederzulassen, wo sie eine passende Arbeitsmöglichkeit haben. Dafür soll eine 
entsprechende Platform geschaffen werden, mit der die Fachkraftprofile der Flüchtlinge und der regionale Fachkraftbedarf erfasst und gematcht 
werden." 

J.    "Begründung: Die Migranten leben verteilter über die ganze EU; es entstehen keine Ghettos. Auch die aufnehmenden Gemeinden 
profitieren. Menschenhandel wird so eingeschränkt." 

 

I. 2      "Problem 2: Es gibt zu wenig Möglichkeiten zur regulären Migration. 

O. 1    "Lösung a) Die Verfahren für Asylanträge sollten beschleunigt werden. Allerdings muss die Qualität der Prüfverfahren  gewährleistet bleiben. 
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Daher sollten die Behörden mehr Personal zur Verfügung gestellt bekommen.  Die EU sollte von den effizienten Screeningverfahren der USA lernen. 
" 

J.    "Begründung: Die Asylanträger verlassen schneller die Lager. Asylanträger, die aufgenommen werden, und können schneller integriert 
werden. " 

O. 2    "Lösung b) Es sollten in der EU folgende einheitliche Voraussetzungen für die legale Migration gelten: Sprachkenntnisse der Zielsprache oder 
Englisch auf dem Niveau B 1 oder B 2 bei Einreise oder Pflicht für Sprachkurse nach Einreise + berufliche Qualifikationen, die nachweislich in der EU 
gebraucht werden (die Qualifikationen müssen überprüft werden) + eine persönliche Stellungnahme zum Ziel und zur angestrebter Dauer der 
Migration" 

J.    "Begründung: Erreichbare formalisierte Voraussetzungen führen dazu, dass illegale Migration abnimmt. Die Einheitlichkeit der 
Voraussetzungen verhindert Wettbewerb zwischen den EU Mitgliedsstaaten" 

 

I. 3      "Problem3 : Die verbreitete Wahrnehmung in der Bevölkerung, dass das Beibehalten der eigenen Kultur als Widerstand gegen die 
Aufnahmekultur verstanden wird." 

O. 1    "Lösung a) Es sollten Möglichkeiten zur persönlichen Begegnung geschaffen werden." 

J.    "Begründung: Zu einer Änderung der Haltung kommt es nur infolge konkreter Erfahrungen. 

 

O. 2    "Lösung b) Erfolgsgeschichten von gut integrierten Migranten müssen verbreitet werden, idealerweise nicht durch Kampagnen, sondern 
durch persönliche Berichte auf Veranstaltungen. " 

J.    "Begründung: Es braucht Veranstaltungsformate, die die Menschen berühren. Das ist eine Voraussetzung für eine Haltungsänderung. 

O. 3    "Lösung c) 

Es sollte darüber nachgedacht werden, wie man explizit auch Menschen mit negativen Einstellungen gegenüber Migranten erreichen kann." 

J.    "Begründung: 
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Migrationshintergrund haben. Die Herausforderung besteht eher darin, die Menschen zu erreichen, die skeptisch sind.   

 

I. 4      "Problem 4: Irreguläre Migranten werden stigmatisiert." 

O. 1    "Lösung a) Die Lebens- und Unterbringungsbedingungen der Migranten müssen drastisch verbessert werden. " 

J.    "Begründung: 

Vorurteile beruhen vor allem auf den miserablen Lebens- und Unterbringungsbedingungen der Migranten. 

O. 2    "Lösung b) Migranten sollten die Möglichkeit haben, sich über schlechte Lebens- und Unterbringungsbedingungen zu beschweren. " 

J.    "Begründung: 

Die Staaten sollten gezwungen werden, bessere Konditionen bei der Aufnahme zu schaffen. 

 

I. 5      "Problem 5: Die legale Einwanderung in die EU ist zu schwierig aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Ländern." 

O. 1     

J.     

 

I. 6      "Problem 6: Einige Länder brauchen Migranten, aber sie sind weniger attraktiv. " 

O. 1     

J.     

 

I. 7      "Problem 7: Für Migranten ist der Zugang zum Arbeitsmarkt in der EU zu schwierig." 
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O. 1   

J.  

 

Responsabilitate și solidaritate în întreaga UE 

Distribuir
ea 
migrației 

Camera 5 

Germană I. 1      Die hohe Anzahl von Flüchtlingen verursacht Belastungen und finanzielle Kosten für Ankunftsländer wie Griechenland. Länder wie 
Griechenland haben hohe Arbeitslosenzahlen und bieten den Geflüchteten wenig/keine Arbeitsmöglichkeiten. Dies kann zu steigender 
Kriminalität in den Ankunftsländern führen. 

O. 1    "Die Länder, in denen die Flüchtlinge ankommen (Ankunftsländer), sollen mehr Unterstützung erhalten, um Asylanträge schnell und effizient 
bearbeiten zu können. Ankunftsländer sollten außerdem Unterstützung erhalten, geeignete Infrastruktur zur Unterbringung der Asyl-Suchenden 
bereitzustellen. 

Eine EU-Institution sollte diese Aufgabe und Koordination übernehmen, z.B. ein EU-Ministerium für Migration." 

J.    "Die Ankunftsländer tragen eine große Last. Die Ankunftsländer zu unterstützen ist gerecht, fair und entspricht dem Solidaritätsprinzip der 
EU. 

Die Prüfung und Gewährung der Asyl-Anträge sollte in allen EU-Mitglieds-Ländern nach gleichen Standards funktionieren (Prinzip der Parität). 
Ungleiche Regeln würden zu einer weiteren Spaltung der EU führen." 

O. 2    Asyl-Anträge sollten direkt auf EU-Ebene gestellt werden können, nicht auf Ebene der Mitgliedsländer. 

J.    So würde die ungleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge auf die Ankunftsländer vermieden. 

 

I. 2      Flüchtlinge wollen oft in bestimmte Länder im Norden/Westen Europas weiterziehen (z.B. Deutschland, Österreich, Niederlande   
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Schweden). Aber diese Länder können nicht alle Migranten empfangen. Diese Länder haben schon viele Migranten aufgenommen. 

O. 1    Es sollte ein Verteilungsschlüssel zur Verteilung anerkannter und nicht anerkannter Flüchtlinge für alle EU-Mitgliedsstaaten erstellt werden 
- unter Berücksichtigung der individuellen Bedingungen und (finanziellen)Kapazitäten der EU-Mitgliedsstaaten. 

J.    Es bedarf einer gerechten Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Die Verteilung würde die Ankunftsländer wie Griechenland entlasten. 

 

I. 3      Es existieren bereits viele gute und klare Regeln sowie Solidaritätsmechanismen bezüglich der Migrationspolitik in der EU. Aber die 
Umsetzung dieser Regeln durch die EU-Mitgliedsländer ist unzureichend. Es fehlt ihnen der politische Willen diese Regeln umzusetzen. EU-
Mitgliedsländer picken sich Maßnahmen heraus, die ihnen am besten gefallen oder ihren politischen Interessen entsprechen. 

O. 1    Es sollten Quotas eingeführt und umgesetzt werden, die die Anzahl der Flüchtlinge pro EU-Mitgliedsland definieren - basierend auf den 
(finanziellen) Kapazitäten der Mitgliedsländer. 

J.    Dies ist wichtig, damit es Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der Migrationspolitik gibt, sowie eine Gleichbehandlung aller 
Mitgliedsländer. Dabei sollen die Individualität und Kapazitäten der Länder berücksichtigt werden. 

O. 2    Es bedarf (finanzieller) Sanktionen gegen EU-Mitgliedsländer, die sich nicht an die vereinbarten Regeln und Solidaritätsmechanismen zur 
Migrationspolitik halten. 

J.    Alle Mitgliedsländer sollten ihren Beitrag leisten. 

 

I. 4      Unter den EU-Mitgliedsländern herrscht unterschiedliches/ungenügendes Verständnis darüber, warum es wichtig ist Geflüchtete 
aufzunehmen. 

O. 1     

J.     

 

I. 5      Flüchtlinge, deren Asylanträge abgelehnt wurden, verbleiben zum Teil illegal in der EU bzw. reisen illegal in andere EU-Länder weiter. 
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O. 1     

J.      

 

  

Camera 10 

 Germană I. 1      Der EU fehlt Koordination und ein von den Mitgliedsstaaten akzeptiertes System zur fairen Verteilung von Asylbewerbern und 
Flüchtlingen (= irreguläre Migration) innerhalb der Mitgliedsstaten. 

O. 1    Wir empfehlen das sich die europäischen Agenturen besser koordinieren um eine faire Verteilung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (= 
irreguläre Migration) innerhalb der Mitgliedsstaten zu erreichen. 

J.    Eine Verteilung, die von den Bürgern der EU als fair erachtet wird, beugt chaotischen Verhältnissen und gesellschaftlichen Spannungen in 
den Ländern der EU vor. Bessere Koordinierung erhöht die Effiezienz der Arbeit der Europäischen Agenturen. 

O. 2    Wir empfehlen dass die EU auf Krisenherde pro-aktiv und vorrauschauend agiert, und nicht nur auf Flüchtlingsströme reagiert. 

J.    Flüchtlingsströme kanalisieren hilft Strapazen und Leid der Flüchtlinge zu verringern. 

O. 3    Wir empfehlen dass die EU mehr Anstrengungen unternimmt um die Bürger der EU über  Migration zu informieren und aufzuklären, und in 
der Aufklärungsarbeit klar nach den verschiedenen Kategorien der Migration (reguläre und irreguläre, legale und illegale, Flüchtlinge, Asylbewerber, 
Migranten) unterscheidet. 

J.    Wenn EU Bürger das Thema Migration besser verstehen und die Fakten kennen, beugt das der Gefahr vor das Thema der Zuwanderung 
politisch zu instrumentalisieren und zu manipulieren. 

O. 4    Wir empfehlen das die EU ihre Anstrengungen verstärkt die Steuerung der Flüchtlingsströme zu verbessern. Zum Beispiel sollte die EU 
versuchen Flüchtlinge bereits während der Flucht über Aufnahmemöglichkeiten und Chancen in der EU zu beraten.  
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J.    Damit lässt sich vermeiden dass sich die Situation der gestrandeteten Flüchtlinge an den Ländergrenzen dramatisch zuspitzt weil Flüchtlinge 
in eine Sackgasse gelaufen sind. 

I. 2      Es gibt bisher keinen fairen finanziellen Lastenausgleich für besonders betroffene Mitgliedsstaaten der EU für die Aufnahme von 
Asylsuchenden und Flüchtlingen (=irreguläre Migration). 

O. 1    Wir empfehlen das mehr Geld und operative Unterstützung für besonders von irregulärer Migration betroffenen Ländern zur Verfügung 
gestellt wird. Die Höhe der Beiträge der einzelnen Mitgliedsstaaten sollte sich an objektiven Kriterien bemessen (z.B. BIP, Einwohnerzahl, etc) und 
Möglichkeiten sollten geprüft werden, als EU gemeinsam Geld an den Finanzmärkten (Kapitalmärkte) aufzunehmen, um den Lastenausgleich zu 
finanzieren (und damit z.B. auch Integrationsprojekte, Betreuuung der Flüchtlinge, etc fördern) 

J.    Einige Mitgliedstaaten tragen aufgrund ihrer geografischen Lage eine größere Belastung durch den Zustrom von Migranten. 

O. 2    "Die Meinung der EU-Bürger sollte stärker berücksichtigt werden und es müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, um bei einem 
so wichtigen Thema wie der Migration Einigkeit und Akzeptanz unter den EU-Bürgern zu schaffen. 

J.     

O. 3    Die Meinung der EU-Bürger sollte stärker berücksichtigt werden und es müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, um bei einem 
so wichtigen Thema wie der Migration Einigkeit und Akzeptanz unter den EU-Bürgern zu schaffen. 

J.    Das ist wichtig um Spannungen und Konflikte in der Bevölkerung vorzubeugen 

I. 3      Die EU Politik sollte in Bezug auf die Einwanderungspolitik für die reguläre (legale) Migration von Arbeitern, Familienmitgliedern, 
Studenten und Wissenschaftlern verbessert werden (Harmonisierung Blue Card?) 

O. 1    Wir empfehlen dass die Migrationspolitik der Mitgliedsstaaten für reguläre Einwanderung liberaler und durchlässiger wird. 

J.     

 

I. 4      Reform of the Dublin System 

O. 1 
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J. 

 

Abordare
a comună 
a azilului 

Camera 5 

Germană I. 1      Flüchtlinge werden für politische Zwecke instrumentalisiert (siehe gegenwärtige Situation an der Grenze zwischen Belarus/Polen) 

O. 1    "Wir empfehlen konkrete und harte Strafen/Sanktionen gegen EU-Mitgliedsländer, wenn Mitgliedsländer im Rahmen von Asylverfahren 
gegen Menschenrechte oder gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Zum Beispiel könnten EU-Gelder nicht an Mitgliedsländer ausgezahlt werden. 
Gleiche Regeln sollten für Nicht-EU-Länder gelten." 

J.    Politische Interessen sollten nicht auf Kosten der Flüchtlinge ausgetragen werden. Dies verstößt gegen die Menschenrechte. 

 

I. 2      Die derzeitige Asylpolitik ist von unklaren Zuständigkeiten zwischen den EU-Mitgliedsstaaten geprägt. Die Asylpolitik ist uneinheitlich 
reguliert. Dies führt zu uneinheitlicher Handhabung der Asylverfahren. Dadurch entsteht Unklarheit darüber, wer Anrecht auf Asyl hat und wer 
nicht. Verantwortung und Regeln werden nicht von allen EU-Mitgliedsstaaten auf gleiche Weise geteilt. 

O. 1    Wir empfehlen die Schaffung einheitlicher Regeln und Kriterien für Asyl-Verfahren in der EU. 

J.    Es soll gleiche Bedingungen und Regeln für Flüchtlinge in allen EU-Ländern geben. Die EU ist eine Wertegemeinschaft und sollte 
entsprechend handeln. 

O. 2    Wir empfehlen die Einrichtung einer EU-Institution zur Klärung von Asylfragen und die diese konsequent und rechtssicher umsetzt. Diese 
soll zentral "sichere" und "unsichere" Herkunftsländer definieren. 

J.    Es braucht: Einheitliche Regelungen und Kriterien, eine Instanz sollte übergreifend entscheiden können. 

 

I. 3      Der illegalen Immigration in die EU wird bisher nicht genügend vorgebeugt. Illegale Einwanderung kann ein Sicherheitsproblem für die 
EU-Mitgliedsstaaten sein. 
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O. 1    Flüchtlinge, die sehr wahrscheinlich ein Recht auf Asyl in der EU haben, sollten vereinfachten Zugang zu Asylverfahren erhalten, z.B. vor Ort 
in ihren Heimatländern. 

J.    Auf diese Weise können wir vermeiden/vorbeugen: illegale Migration, illegaler Menschenhandel (Flüchtlings-Schlepperei) und den Tod von 
Flüchtlingen auf illegalen Flüchtlingsrouten 

 

O. 2    Wir empfehlen, eine übergeordnete, auf EU-Ebene angesiedelte Institution einzurichten bzw. die Stärkung des European Asylum Support 
Office. Diese Institution soll Asyl-Anträge einheitlich in der ganzen EU überprüfen können. 

J.    Eine einheitliche Überprüfung und gemeinsame Datenbasis könnte - beispielsweise - Kriminalität vorbeugen. 

 

I. 4      Rückführung der abgelehnten Asyl-Suchenden in ihre Heimatländer. 

O. 1     

J.     

 

 Camera 9 

Abordare

a comună 

a azilului 

Engleză I. 1       The lack of organised or planned Integration creates issues and unnecessary difficulties for asylum seekers 

O. 1    We believe that asylum seekers should be comprehensively integrated in a more uniform and organised way 

J.     To ensure a positive contribution to European society by all asylum seekers 

O. 2    We believe that the Dublin agreement is no longer practical or of use regarding integration. Planned and admission integration must be part 
of any new pact or agreement. It is no longer fit for purpose and antiquated and based on asylum seekers being left to manage their own affairs. The 
Dublin agreement should not be amended it should be completely replaced. 
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J.    This would ensure the provision of safer and more secure migration and lessen the opportunities for trafficking and reduce criminal 
involvement and would also reduce unnecessary deaths/tragedies. 

    

I. 2      Integration is happening by accident? Current legal framework is outdated and unfit for purpose 

O. 1    We recommend a new pact/legal framework that reflects the times we now live in is established. The issues on integration should be 
addressed upstream as in should be dealt with early. 

J.    It would obviously ensure new laws that meet the needs of those seeking asylum are agreed. A legal framework binding on all member 
states should assist Migrants with integration. 

 

I. 3      The education of both citizens and asylum applicants is required to implement effective migration and integration 

O. 1    We recommend that an EU wide programme should exist as soon asylum seekers arrive that informs asylum seekers of where employment 
and housing opportunities actually exist 

J.    To prevent asylum seekers from being drawn to countries where there is a lack of opporunities. A programme such as this would likely lead 
to a more efficient means of distributing skills and academic achievements of Asylum Seekers across all member states. 

O. 2    The chosen EU authority should provide accurate information to the member states to educate citizens as to the culture and ethos of the 
country of origin of those migrants seeking asylum. The media should be used to do this. 

J.    Both Citizens of the EU and asylum seekers integrating, should be educated about their respective cultures to assist integration. 

 

I. 4      The existing agreements (Dublin) is not working and a new workable agreement or pact is required. It is now dated and applies to a 
different time with different socio-economic realities. 

O. 1    We recommend that a sound legal framework should exist to allow fair and equitable distribution of asylum seekers and applications. There 
should be a more robust system with the Eu providing instructions to the member states. 

J.    This would lead to a planned integration of asylum seekers across the Eu that respects human rights. The Eu should be a world leader in this 
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respect. 

 

I. 5      Asylum camps are inhumane 

O. 1    We believe that programmes should be implemented to assist asylum seekers including being subsidised to help them assimilate or 
integrate. With a focus on basic housing and education. 

J.    Inhumane treatment and depriving the asylum seekers inevitably leads to crime 

 

I. 6      There should be an assessment/qualification process for asylum seekers entering the EU. It is very important  and should be implemented 
to prevent security issues and to protect the health of the member states and the EU and its population. 

O. 1    We recommend that each EU member states apply the assessment/qualification process equally using all shared resources. 

J.    To allow migrants without criminal convictions or with criminal convictions be assessed fairly and thoroughly 

 

I. 7      We believe that there are many organisations and NGO's etc working independently, who are operating in the field of asylum 
immigration. There is a lack of cohesion and joined up thinking around immigration and asylum currently. 

O. 1    We recommend the creation of a centralised organisation to manage all asylum immigration matters. An umbrella organisation that is 
sufficiently resourced should be set up.There should be a central organisation monitoring, co-ordinating and governing all.  

J.    1. This would ensure an agreed standard for all those operating in the field. There should be an agreed and common standard applied to all 
those working or operating in the field. 2. This would also expedite (speed up) the processes that immigrants have to go through. 3. A centralised 
group would manage funding, expenditure and budgeting in a more professional manner. 4. A single entity, umbrella organisation, would assist in 
regulating the processes and help to avoid corruption and abuses of process.  

 

I. 8      The needs of unaccompanied minors must be addressed as soon as they arrive in the EU 
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O. 1    Dedicated center or centers should be established to accommodate the needs of vulnerable unaccompanied minors and or orphans 
immediately upon arrival in the EU 

J.    The camps or asylum centers are totally inappropraite locations to care for unaccompanied minors as children have entirely different needs 

O. 2    We recommend that specific educational and health programmes should be provided to minors as soon as is practicable 

J.    To ensure these children are not left at the mercy of the camps and others. They must be made to feel like they belong 

O. 3    We recommend that Fostering services are established to assist in the care of unaccompanied minors. This should happen in an expeditious 
fashion. Supports should be made available to willing foster families. 

J.    1.  The longer children remain in camps the more disenfranchised and troubled they are likely to become.  2. They are helpless and are not 
self-sufficient. Hygeine must be a concern in this environment.   3.This would also prevent human trafficking and sex slavery among the young etc 
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Anexa IV: Feedback din plenul conferinței 

Plenul Conferinței 

 

În sesiunea 2, în cadrul ședinței plenare de deschidere, cei 20 de reprezentanți ai grupurilor de lucru 

au fost invitați să ia cuvântul și să ofere feedback colegilor cu privire la prima ședință plenară a 

conferinței, la care au participat reprezentanți ai grupurilor cetățenilor europeni în perioada 22-23 

octombrie 2021. Prezentările lor au fost urmate de întrebări și răspunsuri . 

 

Plenul este compus dintr-un total de 449 de reprezentanți: membri ai Parlamentului European (108), 

reprezentanți ai Consiliului UE (54, sau doi per stat membru), comisari (3), parlamente naționale (108), 

grupurile cetățenilor europeni (80), reprezentanți ai evenimentelor sau grupurilor naționale (27), 

președintele Forumului European al Tineretului, Comitetul European al Regiunilor (18), Comitetul 

Economic și Social European (18), partenerii sociali (12) și societatea civilă (8), aleși locali (6) și regionali 

(6). 

 

Cei 80 de reprezentanți ai grupurilor cetățenilor europeni, 27 de reprezentanți ai grupurilor și 

evenimentelor naționale și președintele forumului european al tineretului formează o singură 

componentă în plen, denumită „componenta cetățenilor”. 

 

Plenul conferinței dezbate și discută recomandările grupurilor naționale și europene de cetățeni, 

precum și contribuțiile strânse din platforma digitală multilingvă. Au fost înființate nouă grupuri de 

lucru tematice pe baza temelor de pe platforma digitală care vor contribui cu informații la pregătirea 

dezbaterilor și propunerilor din plenul conferinței. Plenul conferinței își va înainta propunerile către 

comitetului executiv pe bază de consens (cel puțin între reprezentanții Parlamentului European, 

Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale). Dacă există o poziție divergentă clară din partea 

reprezentanților cetățenilor de la evenimentele naționale și/sau a grupurilor de cetățeni europeni sau 

grupurilor de lucru naționale, aceasta ar trebui exprimată în raportul comitetului executiv. 

 

Plenara din octombrie a fost cea de-a doua plenară a conferinței, dar prima cu cetățeni reprezentând 

grupurile cetățenilor europeni. A fost prima dată când cetățenii de la evenimente naționale, grupurile 

naționale  și europene de lucru și președintele forumului european al tineretului s-au reunit pentru a 

forma componenta „cetățeni”. 

 

Vineri, 22 octombrie, au fost organizate două ședințe ale componentei cetățenilor pentru a prezenta 

cetățenilor regulamentul de procedură al plenului, a pregăti grupurile de lucru, plenului și pentru a 

desemna reprezentanții. Între timp, cetățenii au participat la primele întâlniri ale grupul de lucru cu 

alți membri ai plenului. Sâmbătă, 23 octombrie, discuția plenară a început în hemiciclul de la 

Strasbourg, cu prezentări coordonate de opt cetățeni care au descris rezultatele primei sesiuni de lucru 

a grupului de cetățeni europeni. 13 reprezentanți ai grupurilor de cetățeni europeni au luat cuvântul 

în timpul dezbaterii de dimineață și șapte după-amiaza în dezbaterea de pe platforma digitală 

multilingvă. 

 

În intervenția lor în hemiciclul plenului, mulți reprezentanți ai grupurilor de cetățeni europeni și-au 

exprimat recunoștința pentru participarea la exercițiu: pentru cei mai mulți dintre ei a fost prima dată 

când participau la un eveniment politic de această amploare. În mod similar, aproape toți au subliniat 

importanța participării cetățenilor la conferință. Cu toate acestea, mulți cetățeni (atât de la 
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evenimentele/grupuri de lucru naționale, cât și de la grupurile de lucru europene) au regretat nivelul 

insuficient de dialog real dintre reprezentanții grupurilor de lucru și alte componente, în special în 

ceea ce privește intervențiile și schimburile spontane. Ei au făcut o serie de propuneri în acest sens 

înaintea plenului din decembrie. 

 

 

 

 

 


