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Poročilo  

Evropski državljanski forum 4: »EU v svetu / migracije«  

2. zasedanje: 26.-28. november 2021, spletno  

Evropske državljanske forume organizirajo Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija v okviru 

Konference o prihodnosti Evrope.  

Ta dokument1 je pripravila posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo Danish Board of Technology, ifok, 

Missions Publiques, Deliberativa in Kantar ter je odgovorna za metodologijo in izvajanje forumov. 

Forum 4: Sklop 2 »EU v svetu / migracije« je vodil Danish Board of Technology, podprl pa ga je ifok.  

 

Kazalo 
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2. Kontekst drugega zasedanja v procesu evropskih državljanskih forumov 

3. Glavni rezultati zasedanja: vprašanja in priporočila 

 

● Priloga I: Kako so bila oblikovana priporočila? 

● Priloga II: Prispevek strokovnjakov in preverjanje dejstev 

● Priloga III: Podrobna vprašanja, usmeritve in utemeljitve 

● Priloga IV: Povratne informacije s plenarne seje konference 

 

  

 
1Izjava o omejitvi odgovornosti: za to poročilo so odgovorni izključno avtorji in ne odraža 
stališč institucij EU. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
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1. Povzetek 2. zasedanja 

Med 16. in 28. novembrom 2021 je približno 200 evropskih državljanov iz vseh družbenih slojev, ki 

prihajajo iz vse EU, na podlagi dela, opravljenega na prvi seji, na spletu razpravljalo o temah »EU v 

svetu / migracije«. Na prvem zasedanju oktobra v Strasbourgu so državljani izpostavili približno 75 

tem, povezanih s krovnimi temami njihovega foruma, ki so bile organizirane v 5 delovnih tematskih 

področij, sestavljenih iz več podpodročij [gl. poročilo o prvem zasedanju].  

 

● Tematsko področje 1: Zanašanje nase in stabilnost 

● Tematsko področje 2: EU kot mednarodna partnerica 

● Tematsko področje 3: Močna EU v mirnem svetu  

● Tematsko področje 4: Migracije iz človeškega vidika 

● Tematsko področje 5: Odgovornost in solidarnost v vsej EU 

 

Teme, ki so jih udeleženci opredelili na prvem zasedanju, so bile izhodišče za delo državljanov na 

drugem zasedanju. Na drugem zasedanju so pripravili "usmeritve" za pripravo konkretnih priporočil 

(na tretjem zasedanju) v vsakem od petih tematskih področij, ki so jih opredelili na prvem zasedanju. 

 

Državljani so ob podpori strokovnjakov in njihovih prispevkov o teh temah, lastnega znanja in izkušenj 

ter z razpravami med drugim zasedanjem opredelili vprašanja, povezana s temami, ki so jim bile 

dodeljene, in o njih razpravljali. Vprašanja so bila opredeljena kot problemi, ki potrebujejo rešitve, ali 

razmere, ki jih je treba spremeniti (primer vprašanja s 4. foruma: "Evropa je preveč odvisna od uvoza 

energije").  

 

Državljani so nato ta vprašanja obravnavali z oblikovanjem osnutkov usmeritev. Usmeritve so prvi 

korak k pripravi priporočil, ki bodo cilj tretjega zasedanja (primer usmeritve s 4. foruma: "Povečati je 

treba proizvodnjo energije v Evropi in bolje izkoristiti naše notranje vire"). 

 

Poleg tega so bili državljani pozvani, da oblikujejo utemeljitve teh usmeritev in pojasnijo, zakaj menijo, 

da lahko te usmeritve ustrezno obravnavajo vprašanja (primer utemeljitve s 4. foruma: "S tem bi 

zmanjšali odvisnost od držav, ki na nas izvajajo politični pritisk. Večji delež regionalnih obnovljivih virov 

energije bi prispeval tudi k doseganju podnebnih ciljev. Večja neodvisnost od fosilnih goriv bi 

razbremenila nacionalne proračune in okrepila evro."). 

 

Razprave in skupno delo so potekali v treh oblikah: 

● V podskupinah. Vsako od 15 podskupin je sestavljalo dvanajst do štirinajst državljanov in 

državljank. V vsaki podskupini so uporabljali štiri do pet jezikov; vsak državljan / državljanka je 

lahko govoril/a v jeziku, v katerem se najlaže izraža. Vsaka podskupina je imela 

profesionalnega moderatorja iz konzorcija zunanjih ponudnikov storitev. 

● Na plenarnih zasedanjih tematskih področij. Na plenarnih zasedanjih po tematskih področjih 

so se zbrale tri podskupine, ki so delovale v okviru istega tematskega področja. Pet plenarnih 

srečanj po tematskih področjih so vodili strokovni moderatorji. 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/x9w2a9hfbzydphi25tzewse661dg?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211126/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211126T151123Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=641346676319717edd643a7f65189d03d6a288449783081b301314f96e230593
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● Na plenarnem zasedanju z vsemi sodelujočimi državljani. Plenarna zasedanja sta vodila dva 

glavna moderatorja iz konzorcija. 

 

Videoposnetki plenarnih zasedanj so na voljo tukaj: 

● Plenarno zasedanje 26. novembra 2021 

● Plenarno zasedanje 28. novembra 2021 

 

2. Kontekst drugega zasedanja v procesu evropskih državljanskih forumov 

Forumi evropskih državljanov so ključni element Konference o prihodnosti Evrope. Organizirani so 

štirje forumi evropskih državljanov, ki državljanom omogočajo, da skupaj razmišljajo o prihodnosti, ki 

jo želijo za Evropsko unijo.  

● 4 forumi po 200 evropskih državljanov iz 27 držav članic, izbranih naključno;  

● Odražajo raznolikost EU: geografsko poreklo (narodnost in mesto / vas), spol, starost, 

socialno-ekonomsko ozadje in stopnja izobrazbe;  

● V vsaki skupini je vsaj ena ženska in en moški državljan iz vsake države članice;  

● Tretjino vsakega odbora sestavljajo mladi (stari od 16 do 25 let). Vzpostavljena je bila posebna 

povezava med to skupino mladih in Evropskim mladinskim dogodkom. 

Vsak forum se med septembrom 2021 in februarjem 2022 sestane trikrat. Prvo zasedanje je potekalo 

v Strasbourgu v prostorih Evropskega parlamenta. Drugo zasedanje je potekalo prek spleta. Državljani, 

moderatorji in strokovnjaki so uporabljali spletno orodje Interactio, ki omogoča večjezična srečanja s 

simultanim tolmačenjem v 24 jezikov.  

Medtem ko je bilo prvo zasedanje uvodno, namenjeno oblikovanju vizije, določanju dnevnega reda in 

določanju prednostnih vprašanj, na katera se želijo državljani osredotočiti, je bilo drugo zasedanje 

namenjeno poglabljanju v temo in oblikovanju usmeritev. Med uvodnim plenarnim zasedanjem 2. 

zasedanja je bilo 20 predstavnikov zadevnih forumov na plenarnem zasedanju konference 

povabljenih, da prevzamejo besedo in svojim sodržavljanom podajo povratne informacije o prvem 

plenarnem zasedanju konference, na katerem so sodelovali 22. in 23. oktobra 2021 [za več informacij 

o plenarnem zasedanju konference glejte Prilogo IV]. Njihovim predstavitvam je sledil pogovor z 

vprašanji in odgovori. 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Forum 4, 2. zasedanje - 5 

Evropski državljanski forum 2: »EU v svetu / migracije« 

1. Glavni rezultati zasedanja: vprašanja in priporočila 

Ob koncu 2. zasedanja so državljani 4. foruma pripravili vprašanja in usmeritve2.  

15 delovnih skupin je obravnavalo skupno pet tematskih področij in 13 tematskih podpodročij kot 

sledi: 

Dvorana Tematsko področje Tematsko podpodročje 1. dan Tematsko podpodročje 2. dan 

1 

Zanašanje nase in 

stabilnost 

 

Avtonomija EU Meje 

6 Meje 

15 Avtonomija EU 

2 EU kot 

mednarodna 

partnerica 

 

Spodbujanje evropskih vrednot 

7 Mednarodni podnebni ukrepi 

8 Trgovina in odnosi z etičnega vidika 

3 

Močna EU v 

mirnem svetu 

 

Varnost in obramba 

11 Odločanje in zunanja politika EU 

12 Sosednje države in širitev 

4 

Migracije iz 

človeškega vidika 

Integracija 

13 Človeški vidiki 

14 Odpravljanje vzrokov za migracije 

5 

Odgovornost in 

solidarnost v vsej EU 

 

Skupni pristop k azilu Porazdeljevanje migracij 

9 Skupni pristop k azilu 

10 Porazdeljevanje migracij 

 

Naslednji izpis je tako oštevilčen: Tematsko področje.podpodročje.usmeritev/utemeljitev (npr. 

1.1.1.1): 

 

 

  

 
2 Prevedeno s pomočjo strojnega prevajanja 
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Tematsko področje 1: Zanašanje nase in stabilnost 

1.1. Avtonomija EU 

Vprašanje 1.1.1 

Evro v primerjavi z dolarjem (ali prihodnjimi novimi kripto valutami) ni dovolj močan kot vodilna mednarodna 
valuta 

1.1.1.1 O: Trenutno vse države članice EU ne uporabljajo evra. Čim več držav se pridruži skupni valuti, tem 
večji je obseg trgovanja v evropski valuti. Srednjeročno  bi morale vse države članice EU 

sodelovati v evru. Vendar je treba izpolniti trdna merila za pristop, da bo evro ostal močan. 
 
J: To bi povečalo tržno moč evra v primerjavi z drugimi valutami. 

1.1.1.2 O: Dobički od špekulacij s kripto valutami bi morali biti obdavčeni; kripto valute ne bi smele biti 
priznane kot uradno plačilno sredstvo 
 
J: To bi otežilo zlorabo kripto valut in okrepilo uporabo evra. 

Vprašanje 1.1.2 

Proizvodni stroški v Evropi so visoki in ne moremo pričakovati, da bodo vsi ljudje kupovali dražje izdelke, 
proizvedene v Evropi 

1.1.2.1 O: Treba je spodbujati proizvodnjo v Evropi in podpirati evropske delavce. 
 
J: Evropski izdelki bi postali bolj konkurenčni, ovire za nakup evropskih izdelkov pa bi se zmanjšale. 
Stalna avtomatizacija proizvodnih procesov lahko pomaga odpraviti odvisnost nekaterih 
proizvodnih dejavnosti v Evropi od visokih stroškov dela. Če se bo več izdelkov proizvajalo v 
Evropi, bodo tudi nižji stroški prevoza pripomogli k zmanjšanju skupnih stroškov izdelka.  

1.1.2.2 O: Hrano iz lokalnih virov je treba spodbujati in finančno podpirati. 
 
J: Zmanjšala se bo odvisnost od uvoza hrane, hkrati pa se bo podpirala zdrava prehrana. 

Vprašanje 1.1.3 

Kitajska in druge države ne spoštujejo mednarodnih sporazumov STO 

1.1.3.1 O: EU bi morala sprožiti in podpreti pobude, da bi neodvisni organi potrjevali in sankcionirali 

skladnost s standardi STO.  
 
J: To lahko vključuje ekološke standarde, delovne pogoje itd. 
Mednarodna konkurenca bi postala pravičnejša, uvoz pa bi bil pod večjim nadzorom. 

Vprašanje 1.1.4 
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Naš življenjski slog je preveč usmerjen v potrošnjo, naši izdelki pa niso dovolj trajni, da bi 
zmanjšali našo odvisnost od uvoza iz drugih držav 

1.1.4.1 O: Od podjetij bi bilo treba zahtevati, da prevzamejo nazaj vse svoje izdelke ob koncu življenjskega 
cikla ali če jih stranka želi zamenjati. 
 
J: To bi podjetjem otežilo oblikovanje izdelkov tako, da po kratkem času ne bi bili več funkcionalni. 

1.1.4.2 O: Od podjetij je treba zahtevati, da za svoje izdelke nudijo 10-letno garancijo in 20-letno 
razpoložljivost nadomestnih delov. 
 
J: To bi podjetjem otežilo oblikovanje izdelkov tako, da po kratkem času ne bi bili več funkcionalni. 
  

1.1.4.3 O: Izdelki bi morali biti označeni s kodo QR na svoji proizvodni in dobavni verigi. 
J: Tako bo mogoče bolje oceniti trajnost izdelka (uporabljene surovine, proizvodnja itd.). 

Vprašanje 1.1.5 

V državah, iz katerih kupujemo surovine in izdelke, ne upoštevamo v zadostni meri trajnosti in človekovih 
pravic, zato svojih trgovinskih partnerjev ne izbiramo v skladu z našimi standardi. 

1.1.5.1 O: V mednarodnih trgovinskih sporazumih bi bilo treba vedno upoštevati trajnostna in etična merila. 
 
J: S tem bi ta merila postala veliko bolj standardna kot so danes, podnebni in trajnostni cilji v Evropi 
pa bi se lahko bolje uresničevali. 

1.1.5.2 O: Za uvoz iz držav, ki kršijo standarde, je treba uvesti več sankcij in carin. 
 
J: To bi zmanjšalo kršitve evropskih standardov. 

Vprašanje 1.1.6 

V svetu potrebujemo več strateških partnerjev 

1.1.6.1 O: Treba bi bilo vzpostaviti več tehnoloških in raziskovalno-razvojnih partnerstev z državami ali 

skupinami držav, ki še niso med velikimi partnerji (npr. Tajvan, Afrika, Latinska Amerika). 

J: S tem bi zmanjšali enostransko odvisnost od peščice držav. 

1.1.6.2 O: Ohraniti in podpirati bi morali več mednarodnih šol izven Evrope; pri pouku bi morali poučevati 

evropske etične vrednote. 

J: To bi spodbudilo usmeritev k trajnosti in ne le k potrošnji. 

Vprašanje 1.1.7 
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EU je preveč odvisna od uvoza energije 

1.1.7.1 O: Povečati je treba proizvodnjo energije v EU in bolje izkoristiti naše notranje vire. 
 
J: S tem bi zmanjšali odvisnost od držav, ki na nas izvajajo politični pritisk. Večji delež energije iz 
obnovljivih virov, proizvedene v EU, bi prispeval tudi k doseganju podnebnih ciljev Unije. Večja 
neodvisnost od fosilnih goriv bi razbremenila nacionalne proračune in okrepila evro. 

1.1.7.2 O: S širjenjem javnega prevoza je treba zmanjšati odvisnost od avtomobila. 
 
J: To bi lahko zmanjšalo odvisnost od nafte in redkih zemeljskih kovin. 

1.1.7.3 O: Države članice bi morale bolje reciklirati svoje odpadke in jih uporabljati za proizvodnjo energije. 
Evropska unija bi lahko to spodbujala in podpirala. 
 
J: Boljše recikliranje in uporaba odpadkov bi zmanjšala energetsko odvisnost in hkrati rešila problem 
smeti 

 

Vprašanje 1.1.8 

Nekatere surovine se zaradi visokih stroškov proizvodnje v EU izvažajo v predelavo izven Unije 

1.1.8.1 O: Predlagamo, da se proizvajalcem na območjih, ki so najbolj izpostavljena temu trendu, ponudijo 
neke vrste subvencije. 
 
J: To je pomembno, ker bi s tem dejavnost v EU postala privlačnejša za zasebna podjetja, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo surovin, za katere velja ta trend, in ki ne bi več zapustila Unije. 

1.1.8.2 O: Predlagamo, da se materiali / izdelki / blago, ki se izvažajo iz EU in nato ponovno uvažajo v EU, 
obdavčijo z zelo visokimi davki, ki bi odvračali od proizvodnje blaga iz materialov Unije izven EU. 
 
J: To bi prispevalo k spodbujanju proizvodnje v EU in ustvarjanju novih delovnih mest, hkrati pa bi se 
izognili prekomernemu prevozu, ki bi tako postal nepotreben, kar je koristno tudi za okolje. 

1.1.8.3 O: Predlagamo visoko obdavčitev materialov, ki prihajajo iz Evropske unije in se uporabljajo v drugih 
državah. 
 
J: To je pomembno za preprečevanje finančnih interesov 

1.1.8.4 O: Na podlagi povratnih informacij skupine 1 menimo, da bi bila možna rešitev obdavčitev emisij CO2 
prevoznih podjetij. 
J: To bi odvrnilo od pretiranega / nepotrebnega / zlorabljenega prevoza. 

Vprašanje 1.1.9 

Nekatere surovine se izvažajo iz EU, čeprav jih Unija potrebuje 
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1.1.9.1 O: Predlagamo, da se proizvodne dejavnosti, ki jih izvajajo nekatera podjetja, vrnejo v države izvora, 
tako da se implicitno velik del proizvodnje vrne v EU (to bi lahko spodbudili s sistemom spodbud za ta 
podjetja, ki se vračajo). 
 
J: Menimo, da je treba lokalno proizvodnjo spodbujati s podporo, dodeljeno lokalnim proizvajalcem. 

1.1.9.2 O: Glede na povratne informacije skupine 1 menimo, da je dobra rešitev zmanjšanje izvoza kritičnih 
surovin, pri čemer je ta ukrep omejen le nanje in ne na vse kategorije materialov na splošno. 
 
J: Čeprav ima EU surovine, katerih predelava v Uniji poteka po višji ceni kot izven EU, bi morala 
njihova predelava ostati v Uniji. V predelavo ne bi smeli izvažati kritičnih surovin. 

Vprašanje 1.1.10 

Pomanjkanje strogih standardov kakovosti za uvožene izdelke v Uniji vodi do cenejših, vendar nekakovostnih 
izdelkov, ki konkurirajo izdelkom iz EU 

1.1.10.1 O: Vzpostaviti sistem vrednot / standardov, ki jih bo upoštevalo vse blago, uvoženo v EU, da bi 
zagotovili, da se v EU uvažajo le visokokakovostni izdelki, s čimer bi odpravili nelojalno konkurenco, ki 
jo cenejši, a nizkokakovostni uvoženi izdelki predstavljajo za dražje, a visokokakovostne izdelke, 
proizvedene v EU. 
 
J: Pomembno je, da je vse uvoženo blago kakovostno. 

1.1.10.2 O: Glede na povratne informacije skupine 1 menimo, da bi lahko pomagalo 10 let garancije / 20 let 
razpoložljivosti nadomestnih delov. 
 
J: To bi lahko pomagalo, ker bi bili materiali izdelani na način, ki bi zagotavljal kakovost 

Vprašanje 1.1.11 

Premalo naložb med državami članicami v primerjavi z naložbami, ki prihajajo iz zunanjih sil / držav v Evropsko 
unijo 

1.1.11.1 O: Predlagamo, da imajo države članice EU in posredno vlagatelji iz njih ugodnejše pogodbene pogoje 
kot vlagatelji, ki niso iz Unije in želijo vlagati v Unijo. 
 
J: Menimo, da bi na ta način Unija okrepila svojo finančno avtonomijo. 

Vprašanje 1.1.12 

Cene izdelkov ali sredstev ni mogoče nadzorovati na ravni EU, če blago in storitve uvažamo od akterjev, ki 
imajo monopol na trgu / zunanja pooblastila 

1.1.12.1 O: Predlagamo enotno ukrepanje na ravni EU v smislu pogajanj o uvozu ali izvozu. 
 
 
J: Menimo, da bi to pripomoglo h hitrejšim in bolj uravnoteženim gospodarskim odnosom Unije s 
tretjimi državami, kar bi pomagalo doseči močnejši pogajalski položaj med EU in drugim akterjem, ne 
le med eno državo in drugim akterjem. 
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Vprašanje 1.1.13 

Evropske konvencije o človekovih pravicah in načel iz nje ne spoštujejo vse države članice v smislu pravic, ki se 
spodbujajo s socialnim napredkom 

1.1.13.1 O: V zvezi s to temo menimo, da bi morala evropska zakonodaja o ključnih temah, o katerih se je v 
zadnjih letih v državah članicah začelo vse več razpravljati (splav, pravice LGBTQ itd.), prevladati nad 
nacionalno zakonodajo, da bi dokazali enotnost. 
 
J: To bi lahko pripomoglo k enotnosti pristopa in zakonodaje o teh temah. 

Vprašanje 1.1.14 

Težava je, da EU trguje v in z državami, v katerih se ne spoštujejo človekove pravice, direktive o trgu dela in 
okoljske direktive 

1.1.14.1 O: EU bi morala imeti program odgovornosti za podjetja, da bi jih spodbudila k spoštovanju 
zakonodaje o dobavni verigi in jih odvrnila od naročanja storitev v državah, ki izkoriščajo delavce ali 
ne delajo trajnostno. 
 
J: Menimo, da bi bil program odgovornosti dobra rešitev, saj sankcije ne bi bile več potrebne, če bi se 
od začetka spoštovali vsi standardi in pravila o človekovih pravicah, trgu dela in okoljskih ciljih. 

Vprašanje 1.1.15 

Države v razvoju nimajo lastne industrije, saj so le trg poceni delovne sile 

1.1.15.1 O: Menimo, da je treba tem državam pomagati z intervencijskimi programi EU pri razvoju njihovih 
proizvodnih zmogljivosti. 
 
J: Pomembno je, da se tem državam omogoči izhodišče, da se nekoč osamosvojijo / to lahko sčasoma 
privede tudi do izboljšanja razmer na področju migracij. 

Vprašanje 1.1.16 

Migracija mladih znotraj EU - mladi imajo težave pri iskanju zaposlitve v svojih državah in odhajajo v druge 
države EU, da bi našli kaj boljšega 

1.1.16.1 O: Menimo, da bi bilo treba vzpostaviti vsem dostopno platformo z zaposlitvenimi možnostmi po vsej 
EU. 
 
J: Platforma je lahko v veliko pomoč mladim, ki šele čakajo, da bodo po končanem študiju zapustili 
svoje države / lahko jih seznani z boljšimi možnostmi. 
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1.2 Meje 

Vprašanje 1.2.1 

Redno in nezakonito priseljevanje bi bilo treba jasno opredeliti na ravni celotne EU. 

1.2.1.1 - Brez usmeritve 

Vprašanje 1.2.2 

Prošnjo za zakonito migracijo je mogoče vložiti le znotraj EU, kar pomeni, da se azilna zakonodaja pogosto 
zlorablja 

1.2.2.1 - Brez usmeritve 

Vprašanje 1.2.3 

Frontex nima dovolj zaposlenih, sredstev in odgovornosti, da bi ustrezno podpiral vse evropske države 

1.2.3.1 O: Frontex bi moral prevzeti večjo odgovornost za varovanje zunanjih meja, odgovornost pa ne bi 
smela biti v prvi vrsti v rokah držav članic. Uslužbenci agencije Frontex bi se lahko usposabljali skupaj 
z mejnimi stražami v državah članicah. Frontex bi lahko tesno sodeloval tudi z Europolom. 
 
J: Razmere na zunanjih mejah EU bi lahko obvladovali učinkoviteje in pravičneje, nezakonite 
migrante pa bi lahko bolje odkrivali. 
 

Vprašanje 1.2.4 

Preveč beguncev se znajde v razmerah, v katerih humanitarni standardi niso izpolnjeni 

1.2.4.1 O: Pospešiti bi bilo treba postopke za obravnavo prošenj za migracijo. 
 
J: Ljudem, ki še nimajo dokončne odločitve o svoji prošnji, s pospešitvijo postopkov ne bi bilo treba 
ostati v begunskih taboriščih. 
 
 

Vprašanje 1.2.5 

Kako je mogoče preprečiti dejavnosti trgovcev z ljudmi, ki so nezakonite in kršijo človekove pravice? 

1.2.5.1 O: Z migranti v državah izvora in državah v prehodu, kjer so dejavni trgovci z ljudmi, bi bilo treba 
bolje in intenzivneje komunicirati. 
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J: Potencialni migranti bi imeli boljšo predstavo o razmerah, s katerimi se bodo morali soočiti v 
Evropi, in morda ne bi sprejeli ponudbe trgovcev z ljudmi. Jasneje bi bilo treba obveščati tudi o 
tveganjih na migracijskih poteh. 
 

Vprašanje 1.2.6 

Dublinski sistem preprečuje pravično porazdelitev migrantov v EU 

1.2.6.1 O: Dublinski sistem bi bilo treba reformirati in migrante enakomerneje porazdeliti med države 
članice EU glede na zmogljivosti in gospodarsko uspešnost držav sprejemnic. 
 
J: Kulturna, gospodarska in socialna zmogljivost držav, v katere prihaja veliko migrantov, ne bi bila 
preobremenjena. 

Vprašanje 1.2.7 

V EU ni dovolj načinov za zakonito pridobitev delovnega dovoljenja. 

1.2.7.1 O: Obstajati bi moral sistem za delovne migracije, ki bi temeljil na dejanskih potrebah v EU; zgled bi 
moral biti sistem v Kanadi. Obstajati bi morale tudi ponudbe za poklicne kvalifikacije ter ponudbe za 
kulturno in jezikovno vključevanje migrantov v EU. 
 
J: EU bi zapolnila zaposlitvene vrzeli in učinkoviteje nadzorovala migracije. 
 
 

1.2.7.2 O: Zasebni sektor bi moral dobiti več spodbud, da ohrani proizvodnjo v EU in tako ponudi delovna 
mesta tudi za migrante. 
 
J: To bi ponudilo boljšo podlago za nadzorovane migracije in bi podprlo tudi avtonomijo EU. 

Vprašanje 1.2.8 

V državah izvora ni realistične slike o posledicah poskusov migracije v EU 

1.2.8.1 O: Treba bi bilo izboljšati izobraževanje in komunikacijo s potencialnimi migranti v državah izvora. 
Uporabiti bi bilo treba številne komunikacijske kanale, od letakov do televizije in družbenih medijev. 
 
J: Potencialni ekonomski begunci bi tako imeli boljšo in realnejšo predstavo o razmerah, s katerimi se 
bodo morali soočiti na migracijski poti in v Evropi, ter bi se lahko bolj informirano odločili, ali se želijo 
podati na pot v EU. 
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Vprašanje 1.2.9 

Varnostne težave na državnih mejah se pojavljajo zaradi težav s predpisi in pomanjkanja informacij, ki jih 
dobijo migranti (tako v matični državi pred odhodom kot ob prihodu na mejo države, ki jo želijo prečkati). 
Poleg tega ljudje, ki danes prispejo na mejo, niso vedno človeško obravnavani 

1.2.9.1 O: EU bi morala ekonomske migrante, ki v izvorni državi iščejo boljše življenje (tj. ne gre za vojne 
begunce), obvestiti o dejanskem stanju v novi državi (upravljanje pričakovanj). EU bi morala vlagati 
tudi v infrastrukturo v državi odhoda in v kakovost življenja ljudi, ki želijo pobegniti. 
 
J: Z gradnjo šol in bolnišnic ter nudenjem pomoči v kmetijstvu (zagotavljanje čiste pitne vode, pomoč 
pri sajenju dreves ...) postane izvorna država zanimivejša. Tako bo na meje prihajalo manj ljudi, s 
tem pa se bo zmanjšalo število varnostnih konfliktov. 

1.2.9.2 O: Posebej za ekonomske migrante bi morala EU v državi odhoda organizirati možnost preverjanja 
državljanov (glede znanja in spretnosti, predznanja itd.), da se ugotovi, kdo je upravičen do prihoda 
in dela v EU. Ta merila za preverjanje morajo biti javna in dostopna vsem. To je mogoče uresničiti z 
ustanovitvijo (spletne) Evropske agencije za priseljevanje. 
J: Na ta način ljudem ni treba nezakonito prečkati meje. Obstajal bi nadzorovan tok ljudi, ki vstopajo 
v EU, kar bi zmanjšalo pritisk na meje. Poleg tega bi ta evropska agencija za priseljevanje lahko 
upoštevala želeno deželo, v katero bi se begunec rad preselil (kolikor je to mogoče). 

Vprašanje 1.2.10 

Vojni begunci imajo le malo pravnih ali človeških možnosti za vstop v EU, čeprav so do tega upravičeni 

1.2.10.1 O: EU mora zagotoviti, da je politika sprejema na vsaki meji enaka, da spoštuje človekove pravice ter 
zagotavlja varnost in zdravje vseh beguncev (npr. nosečnic in otrok). Po možnosti v sodelovanju z 
agencijo Frontex. Če država tega ne izpolnjuje, bi morala EU državo kaznovati ali celo začasno 
prevzeti del države, da bi lahko begunci varno potovali skozi državo (nekakšno "belo tranzitno 
območje" za potovanje, ne za bivanje). 
J: Da bi preprečili neenakost pri pristopu na mejah, kot se dogaja zdaj, ko so kršene človekove 
pravice. 

Vprašanje 1.2.11 

Danes imajo države članice preveč pristojnosti, kar agenciji Frontex včasih preprečuje, da bi ustrezno 
opravljala svoje delo. Frontex na primer ne more zagotoviti humanitarne pomoči, če je država članica ne 

sprejme ali je ne zahteva 

1.2.11.1 O: EU mora razširiti svojo zakonodajo ter agenciji Frontex dodeliti več pristojnosti in neodvisnost. 
Vsekakor pa bi morala EU uvesti tudi več nadzora in zahtevati popolno preglednost delovanja 
agencije Frontex, da bi se izognila zlorabam. 
J: To je pomembno, da se zagotovi spoštovanje človekovih pravic na mejah ne glede na to, katere 
stranke so na oblasti (npr. v državah, kjer so na oblasti skrajno desne stranke). Prav tako je treba 
nadzorovati in preverjati sam Frontex, da se preprečijo korupcija ali druge zlorabe znotraj 
organizacije. 

Vprašanje 1.2.12 
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Delo reševalnih plovil nevladnih organizacij na nek način (in nenamerno) povzroča, da begunci dobijo 
zmedeno sporočilo in jim celo daje lažno upanje. Po eni strani namreč rešujejo migrante, po drugi strani pa 

lahko te migrante ob prihodu še vedno aretirajo. Poleg tega nevladne organizacije s samostojnim delovanjem 
kažejo pomanjkanje enotnosti vizije in politike.  

1.2.12.1 O: EU bi morala nevladne organizacije narediti nepotrebne, tako da bi jim preprečila samostojno 
delovanje. EU je sama dolžna reševati življenja in mora delovati humanitarno. Nevladne organizacije 
morajo delovati po naročilu EU in ne samostojno. 
J: To je pomembno, da se za migrante vzpostavi dobro ravnovesje med humanitarno pomočjo in 
realnim pogledom na to, kaj lahko konkretno pričakujejo. 
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Tematsko področje 2: EU kot mednarodna partnerica 

2.1 Trgovina in odnosi z etičnega vidika 

Vprašanje 2.1.1 

Trenutna praksa vključuje tveganje neetičnih nakupov, vključno s surovinami (npr. slabi delovni pogoji in 
otroško delo) 

2.1.1.1 O: Sodelovanje z zasebnim sektorjem in dobavitelji v zadevnih državah, da se problem reši pri izvoru. 
 
J: Brez utemeljitve 

2.1.1.2 O: Zagotavljanje socialnih pogojev za otroke, vključno s šolanjem, na primer z brezplačnim šolanjem, v 
državah, kjer obstaja otroško delo.  
 
J: Izboljšajte socialne razmere otrok. 

Vprašanje 2.1.2 

Potrošniki v EU se ne zavedajo negativnih posledic potrošnje uvoženega blaga iz tretjih držav (na primer 
posledic za okolje in delovne pogoje)  

2.1.2.1 O: Sheme certificiranja, ki lahko potrošnike obveščajo o okoljskih posledicah in delovnih pogojih (na 
primer o etičnih proizvodnih metodah / ekološki oceni). 
 
J: Certifikati podpirajo obveščanje potrošnikov, če so preprosti in vidni. 

2.1.2.2 O: Spremljajte trgovinske izmenjave med državami in poskrbite za spoštovanje etičnih vrednot. 
 
J: Brez utemeljitve 

Vprašanje 2.1.3 

Možnost pogajanj EU o trgovinskih sporazumih se zmanjšuje  

2.1.3.1 O: Razviti močnejše odnose z gospodarstvi v razvoju in drugimi državami. 
 
J: Dolgoročno razvijati trgovinsko sodelovanje z neposrednim delovanjem z državami. 

2.1.3.2 O: Trgovinski sporazumi s Kitajsko temeljijo na mednarodnih sporazumih in pogodbah. 
 
J: Brez utemeljitve 

Vprašanje 2.1.4 

Zagotavljanje dobave izdelkov (v obdobjih pomanjkanja) 

2.1.4.1 O: Na primer s kvotami za izdelke, ki jih primanjkuje. 
 



 

Forum 4, 2. zasedanje - 16 

Evropski državljanski forum 2: »EU v svetu / migracije« 

J: - 

2.1.4.2 O: Na primer, zaščitite nujno potrebno elektroniko in izdelke na področju zdravstva / cepiv. 
 
J: -  

2.1.4.3 O: Zagotavljanje lastne proizvodnje osnovnih izdelkov v EU v času pomanjkanja. 
 
J: -  

vprašanje 2.1.5 

Povečano tveganje pri poslovanju EU z državami, ki niso članice EU in v katerih je prisotna korupcija 

2.1.5.1 O: Zagotovite nadzor, davke in kazni za preprečevanje korupcije. 
 
J: -  

2.1.5.2 O: Pri trgovanju z državami, v katerih je prisotna korupcija, je bistvenega pomena, da vse strani 
temeljito razumejo okvir sporazuma. 
 
J: -  

2.1.5.3 O: Pri trgovanju z državami s korupcijo je treba spoštovati trgovinske sporazume, da se denar razdeli v 
skladu s sporazumom. 
 
J: -  

vprašanje 2.1.6 

EU aktivno trguje z državami, ki ne spoštujejo okoljskih sporazumov 

2.1.6.1 O: Višja obdavčitev držav, ki ne spoštujejo okoljskih standardov. 
J: -  

2.1.6.2 O: Zagotoviti, da bodo države v razvoju spoštovale okoljske sporazume ter da bo EU podpirala tako 
sporazume kot države v razvoju. 
 
J: -  

2.1.6.3 O: Zavestno ozaveščeni potrošniki v EU. 
 
J: -  

2.2. Mednarodni podnebni ukrepi 

Vprašanje 2.2.1 
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Državljani in organizacije ne vedo, kaj EU počne na področju podnebja 

2.2.1.1 O: Ustvarite in okrepite povezave med EU in lokalnimi institucijami. 
 
J: Konkretizirati evropsko ukrepanje in lokalnim akterjem omogočiti boljšo uporabo evropskih 
sredstev. 

2.2.1.2 O: Bolj neposredno komunicirati z evropskimi državljani prek posebnega kanala (na primer prek 
poročil, različnih medijev) za obveščanje o podnebni politiki EU ter konkretnih projektih in pobudah, ki 
se izvajajo. 
 
J: Zagotoviti, da imajo državljani jasno vizijo vloge in ukrepov EU, zlasti v zvezi s podnebjem. 

2.2.1.3 O: Objaviti več statističnih podatkov o emisijah iz različnih sektorjev EU in jih narediti bolj vidne (na 
primer prek prej omenjenega kanala). 
 
J: Da bi lahko sprejemali bolj informirane odločitve. 

Vprašanje 2.2.2 

Odpadki se izvažajo v najrevnejše regije EU in iz nje 

2.2.2.1 O: Strožji ukrepi in nadzor za omejitev tega izvoza, večje sodelovanje med nacionalnimi nadzornimi 
silami v boju proti okoljskim zlorabam. 
 
J: Izogibanje odpadkom v naravi, ki škodujejo okolju, zlasti onesnaževanju obale. 

2.2.2.2 O: Spodbujanje boljše ponovne uporabe odpadkov, vključno z ustvarjanjem energije (bioplin). 
 
J: Manj odpadkov, več čiste energije. 

2.2.2.3 O: Več recikliranja. 
 
J: Zmanjša se količina surovin, potrebnih za proizvodnjo dobrin. 

2.2.2.4 O: Zmanjšanje embalaže in pomoč malim podjetjem pri ustvarjanju okolju prijaznejše embalaže 
(naprave). 
 
J: Mala podjetja imajo pri prilagajanju večje težave kot druga podjetja. 

Vprašanje 2.2.3 

V EU je veliko inovacij, vendar se premalo delijo, reproducirajo in širijo 

2.2.3.1 O: Ustvariti enoten prostor za evropska podjetja, ki jim bo omogočal promocijo ekološko odgovornih 
izdelkov in storitev ter izmenjavo znanja. 
 
J: Da bi lahko učinkoviteje napredovali pri doseganju istih ciljev in ponovili, kar je uspešno. 

2.2.3.2 O: Ustanoviti evropski akademski konzorcij, ki bo posebej povezan z zelenimi inovacijami. 
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J: Da bi lahko učinkoviteje in bolj odprto delili inovacije. 

2.2.3.3 O: Razviti Evropski svet za inovacije. 
 
J: Aktivirati sinergije in okrepiti sodelovanje. 

2.2.3.4 O: Olajšati prenos in izmenjavo zelenih tehnologij v države v razvoju (v okviru trgovinskih ali 
diplomatskih sporazumov). 
 
J: Brez utemeljitve 

Vprašanje 2.2.4 

Podjetja se selijo v države, kjer je proizvodnja najcenejša, čeprav so okoljski standardi manj spoštovani 

2.2.4.1 O: Obdavčitev je sorazmerna s pogoji proizvodnje (okoljska in delovna zakonodaja). 
 
J: Za izravnavo prihrankov, doseženih s selitvijo proizvodnje in povečanjem konkurenčnosti lokalnih 
izdelkov. 

2.2.4.2 O: Oblikovati strožja pravila za kaznovanje podjetij, ki uporabljajo te prakse. 
 
J: Odvrniti podjetja. 

Vprašanje 2.2.5 

Uvoz številnih izdelkov in surovin v EU ima velik vpliv na okolje 

2.2.5.1 O: Povečati delež mineralnih rud in surovin, pridobljenih v EU. 
 
J: Zmanjšati odvisnost EU od manj zelenih in manj etičnih držav. 

2.2.5.2 O: Spodbujanje razvoja okolju prijaznejših metod pridobivanja. 
 
J: Zmanjšati vpliv tega pridobivanja v EU ali izven nje. 

2.2.5.3 O: Okrepiti sodelovanje z državami izvoznicami, da se zagotovi izpolnjevanje okoljskih in etičnih 
standardov ter skladnost njihovih izdelkov z evropskimi varnostnimi standardi (oznaka CE, oblikovanje 
novega prožnejšega in bolj spoštovanega standarda). 
 
J: Omejiti količino izdelkov, ki niso skladni z nobenim standardom. 

vprašanje 2.2.6 

Naša poraba v Evropi povzroča pomembne emisije v tujini 

2.2.6.1 O: Začeti moratorij na porabo energije za digitalne storitve in ureditev posebej požrešne in nekritične 
uporabe, kot so kripto valute in nezamenljivi žetoni (Non-Fungible Tokens - NFT). 
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J: Digitalne storitve predstavljajo vse večji delež evropskih emisij, zlasti ker se strežniki včasih napajajo 
z neekološko električno energijo. 

2.2.6.2 O: Okrepite davčne mehanizme in premije, da bi spodbudili potrošnjo, ki povzroča manj emisij. 
 
J: Pospešiti prehod na bolj zeleno potrošnjo in hkrati zaščititi delavce. 

vprašanje 2.2.7 

Velik del energije (zlasti fosilne) uvažamo iz držav izven EU 

2.2.7.1 O: Nadaljnji razvoj električne energije iz obnovljivih virov (sončna, vetrna, vodna energija,, bioplin, 
proizveden iz odpadkov) v EU. 
 
J: Obnovljivo energijo je pogosto mogoče proizvesti na kraju samem, z manjšim vplivom. 

2.2.7.2 O: Začnite evropsko razpravo o jedrski energiji. 
 
J: Jedrska energija je nizkoogljična in varna energija, ki pa ima kljub temu težave z odpadki. 

2.2.7.3 O: Ustvarite vodilno evropsko podjetje na področju proizvodnje zelene električne energije (zelena 
elektrika Airbus). 
 
J: Da bi bila Evropa v ospredju inovacij na tem področju, izvoz čistih tehnologij in električne energije. 

2.2.7.4 O: Omogočiti boljši prenos energije znotraj Evropske unije (plinovod in drugo). 
 
J: Za zmanjšanje odvisnosti EU od uvoza energije. 

 

2.3. Spodbujanje evropskih vrednot 

Vprašanje 2.3.1 

Glasovanje s kvalificirano večino prisili države v manjšini, da podprejo odločitev večine 

2.3.1.1 O: Pregled vrednot in norm za zagotovitev soodgovornosti za idejo v vseh državah članicah.   
 
J: Če se bodo vsi počutili kot del Evropske unije, bodo tudi pripravljeni odigrati svojo vlogo. 

Vprašanje 2.3.2 

Pomanjkanje znanja in napačne predstave o tem, kaj pomeni članstvo v EU.  
Nacionalni organi ne skrbijo dovolj za to, da bi EU postala bolj prepoznavna za njihove državljane 

2.3.2.1 O: Tovrstne procese (Konferenca o prihodnosti Evrope, pri kateri sodelujemo) pogosteje izvajati na 
ravni EU. 
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J: Tovrstni demokratični procesi preprečujejo negativne novice o EU. 
 Preprečuje tudi, da bi državljani imeli občutek, da se politikom ne zdi pomembno, da bi državljani 
vedeli, kaj se dogaja.  

2.3.2.2 O: Priporočamo, da EU neposredno komunicira z evropskimi državljani prek posebnega kanala ali 
oddelka za komuniciranje. Informacije o konkretnih projektih in pobudah, ki se izvajajo.  
 
J: Da bi državljani dobili jasno sliko o tem, kaj EU počne, potrebujejo lahko dostopne 
informacije. 

Vprašanje 2.3.3 

Vrednote EU niso verodostojne kot garant človekovih pravic, če EU ne rešuje problemov znotraj EU 

2.3.3.1 O: Državljani priporočamo, da EU oblikuje "katalog kazni in omejitev članskih privilegijev" za 
obravnavo kršitev vrednot ali drugih skupnih sporazumov.  
 
J: V nekaterih državah članicah so težave z demokracijo. Te je treba rešiti, preden lahko EU spodbuja 
demokracijo v državah izven EU. Države članice morajo spoštovati zavezujoča demokratična načela, za 
katera se zavzema EU.  

2.3.3.2 O: Državljani priporočamo, da EU uvede sankcije proti državam članicam, ki kršijo človekove pravice. 
Države članice bi morale biti glede sankcij enotne. 
J: 

Vprašanje 2.3.4 

Vrednote, za katere se zavzema EU, in ukrepi EU na zunanjih mejah se ne ujemajo 

2.3.4.1 O: EU bi morala zagotoviti skupno varnost na mejah EU v skladu z načeli in vrednotami EU. To pomeni, 
da naj spoštuje človekove pravice ne glede na to, kaj se dogaja na zunanjih mejah. 

2.3.4.2 O: EU bi morala spodbujati sodelovanje med nacionalnimi vojskami različnih držav EU in osebjem 
Evropske unije. 
 

2.3.4.3 O: Priporočamo, da EU zavaruje meje in hkrati zaščiti regulirane migracije. 
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Tematsko področje 3: Močna EU v mirnem svetu  

3.1. Varnost in obramba 

Vprašanje 3.1.1 

Spreminjajoče se svetovne politične razmere zahtevajo spremenjeno varnostno politiko 

3.1.1.1 O: Priporočamo oblikovanje evropske vojske kot dopolnilo obstoječim strategijam in strukturam Nata. 
 
J: EU naj bo pooblaščena za uresničevanje posebnih (evropskih) interesov varnostne politike 
neodvisno od Nata. 

Vprašanje 3.1.2 

Evropske oborožene sile se ne oblikujejo in vzpostavljajo v jasno opredeljenem in usklajenem procesu 

3.1.2.1 O: Priporočamo prestrukturiranje sedanje (evropske) varnostne arhitekture in prenos obstoječih 
finančnih sredstev v učinkovitejše vojaške formacije. 
J: Sredstva, ki so na voljo za vojaške projekte, je treba uporabljati učinkovito in uspešno - tudi zato, da 
bi lahko zagotovili več finančnih sredstev za civilne naloge. 

Vprašanje 3.1.3 

Evropske oborožene sile so v partnerskem odnosu z obstoječimi strukturami Nata in z njimi sodelujejo 

3.1.3.1 O: Priporočamo, da se prihodnje evropske oborožene sile razvijajo in oblikujejo usklajeno z Natom. 
J: Tudi v prihodnosti je zelo pomembno tesno sodelovanje z Natom in neevropskimi državami Nata. 
To temelji tako na praktičnih razlogih kot tudi na skupni osnovi vrednot. 

vprašanje 3.1.4 

Ustanovitev evropskih oboroženih sil služi obrambi držav članic EU 

3.1.4.1 O: Priporočamo, da se evropske oborožene sile lahko uporabljajo le za obrambne namene in da je 
izključeno agresivno vojaško ravnanje. 
J: Evropska unija mora biti usposobljena za učinkovito odzivanje na različne vrste zunanjih groženj. 
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3.2. Odločanje in zunanja politika EU  

Vprašanje 3.2.1 

Preveč odločitev je sprejetih soglasno, kar ovira napredek in učinkovitost Evropske unije 

3.2.1.1 O: Priporočamo, da Evropska unija preneha uporabljati soglasje za toliko odločitev in da ga uporablja 
le za nekatere, manj številne, bistvene in nenujne zadeve. 
 
J: Iskanje najmanjšega skupnega imenovalca lahko poslabša učinkovitost sprejetih odločitev in jih 
zavleče ali celo onemogoči. 

3.2.1.2 O: Za izvajanje usmeritve 1 nadalje priporočamo, da EU okrepi svoje demokratične strukture, kot je 
vloga Evropskega parlamenta v teh procesih. 
 
J: Zaradi nesoglasja prihaja do situacij, v katerih lahko posamezne države članice blokirajo postopek 
odločanja, da bi pridobile individualne koristi ali pospešile dvostranske odnose. 

Vprašanje 3.2.2 

Nekatere države članice ne spoštujejo pogodb in zakonov Evropske unije, s čimer preprečujejo njen razvoj in 
spodkopavajo njena načela 

3.2.2.1 O: Priporočamo, da Evropska unija okrepi svojo zmožnost sankcioniranja držav članic ali tretjih držav 
ter poskrbi za izvrševanje teh sankcij. 
 
J: EU ima dobro opredeljena načela in vrednote ter sporazume, ki so njena osnova in bodo, če jih ne 
bo upoštevala, oslabili njeno naravo. 

 

3.3. Sosednje države in širitev 

vprašanje 3.3.1 

Soglasno odločanje v EU je dolgotrajen in pogosto težaven proces odločanja, ki je premalo učinkovit in skoraj 
sistematično ovira vključevanje novih držav v EU. 

3.3.1.1 O: Predlagamo, da se način odločanja v EU spremeni tako, da se vse odločitve sprejemajo s kvalificirano 
večino glasov. Ko bo ta sprememba izvedena, bo EU lahko preučila prošnje novih držav za pristop k EU 
in jih predložila v glasovanje s kvalificirano večino. 
 
J: Ta predlog bo zagotovo racionaliziral odločitve o širitvi EU, saj bo z glasovanjem s kvalificirano večino, 
ki predstavlja mnenje največjega števila držav članic, doseženo večje soglasje. 
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3.3.1.2 O: Predlagamo, da države članice skupaj jasno opredelijo skupno vizijo prihodnosti Evrope v smislu 
širitve EU na druge sosednje države. 
 
J: Ta predlog je pomemben, ker ne bi le povečal legitimnosti in verodostojnosti EU, temveč bi tudi 
uskladil mnenja različnih držav članic glede prošenj za vključitev v EU. 

vprašanje 3.3.2 

Delovanje EU (zakon o vetu, pravila vključevanja v EU) ni dovolj pregledno, državljani pa imajo premalo znanja 
in informacij o teh temah, zlasti ker mediji o tem premalo govorijo 

3.3.2.1 O: Predlagamo, da se v državah članicah vzpostavi evropska državljanska vzgoja, da bodo državljani 
bolje poznali EU in njeno delovanje ter da bodo sprejeli evropske vrednote. To evropsko državljansko 
vzgojo bi morale predlagati institucije EU, nato pa bi jo morale sprejeti različne države članice. 
 
J: Ta predlog je pomemben, ker bi omogočil razvoj pravega evropskega občutka pripadnosti EU in 
konkretiziral organizacijo. 

3.3.2.2 O: Predlagamo, da se razvije prisotnost EU na družbenih omrežjih, zlasti da bi dosegli mlajše občinstvo 
in se izognili napačnim informacijam v medijih. 
 
J: Ta predlog je pomemben, ker bi izboljšal prepoznavnost in preglednost EU in njenega delovanja. 

vprašanje 3.3.3 

Nekatere države članice so včasih izpostavljene hibridnim grožnjam (političnim, gospodarskim in socialnim 
pritiskom) iz sosednjih držav, zaradi pomanjkanja enotnega odziva pa je celotna EU bolj ranljiva 

3.3.3.1 O: Predlagamo, da EU v diplomatskih odnosih s sosednjimi državami v večji meri izkoristi svojo 
trgovinsko težo, da bi preprečila dvostranske pritiske nekaterih držav članic z njihove strani. 
 
J: Ta predlog je pomemben, ker mora biti EU v svojih stališčih in odločitvah močnejša, hitrejša in bolj 
podporna, kadar je vpletena ena od njenih držav članic. 
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Tematsko področje 4: Migracije iz človeškega vidika 

 

4.1 Odpravljanje vzrokov za migracije 

Vprašanje 4.1.1 

Države izvora migrantov nimajo dovolj podpore za reševanje težav, ki povzročajo migracije 

4.1.1.1 O: EU priporočamo, da finančno podpre izvorne države, da bi okrepila njihov gospodarski in politični 
razvoj, vendar vedno analizira vsak primer posebej in upošteva posebnosti posamezne države. 
Strokovnjaki bi morali opredeliti države, v katerih bi lahko izvajali te ukrepe, in usmerjati ukrepe, ki se 
bodo razvijali na terenu. Sodelovati bi bilo treba tudi z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na terenu 
in pomagajo usmerjati pomoč, saj dobro poznajo razmere in državljane. 
 
J: Do večine ekonomskih migracij prihaja, ker lokalni državljani ne zaupajo v kakovost življenja, ki jo 
imajo ali jo bodo imeli v državah izvora, zato je treba vlagati v spodbujanje zaposlovanja, da se izboljša 
kakovost njihovega življenja in prepreči potreba po migracijah. Teorije migracij so krožne in večina ljudi 
se želi vrniti, ko se razmere v njihovih državah stabilizirajo, zato bi krepitev tega vidika po eni strani 
omogočila, da se ljudje ne bi izseljevali, po drugi strani pa, da bi se tisti, ki so se že izselili, lahko vrnili v 
svojo matično državo. 

4.1.1.2 O: Priporočamo vzpostavitev povezave med podporo migracijam v izvornih državah in politikami širitve 
EU z obmejnimi državami. 
 
J: Za učinkovito sodelovanje med državami, v katerih obstajajo migrantski koridorji (kot je Srbija ali 
podobno), bi bilo treba vzpostaviti močne odnose s temi državami. To so države, skozi katere gredo 
migranti iz drugih držav, da bi prišli v Evropsko unijo, in ki včasih izvajajo pretirano omejevalne ukrepe 
do migrantov. Žal ne dosegajo vedno standardov vrednot človekovih pravic, ki jih zagovarja Evropska 
unija. 

4.1.1.3 O: Priporočamo, da se kot kritično vprašanje obravnavajo tudi migracije med samimi državami EU. 
 
J: Po prispevku ene od drugih skupin se strinjamo, da v nekaterih državah prihaja do bega možganov iz 
enih držav v druge. Po potrebi je treba sprejeti ukrepe za zaustavitev tega učinka, vendar je treba vedno 
zagotavljati svobodo gibanja državljanov EU. V tem smislu je za učinkovito zunanjo politiko pomembno 
zagotoviti, da so v 27 državah Evropske unije upoštevani skupni standardi. 

Vprašanje 4.1.2 

Trenutno migracije, ki imajo globoko krožno naravo, v 27 državah članicah niso urejene niti nimajo skupnega 
zakonodajnega okvira na področju izobraževanja in trga dela 
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4.1.2.1 O: Priporočamo, da EU vzpostavi model, ki bo olajšal izobraževanje in usposabljanje migrantov, da bi 
spodbudil njihovo vrnitev v matične države, pri čemer je treba vedno zagotoviti, da njihovo življenje v 
teh državah ni ogroženo. Pomembno je, da jih izobražujemo, da bi povečali vire teh držav in zaščitili 
begunce, tako da jih podpremo v procesu učenja novih znanj in spretnosti. 
 
J: EU je v močnem položaju in ne sme omalovaževati drugih držav, temveč mora ponuditi določene 
prispevke. Če želimo podpreti in spodbuditi gospodarstvo ali izobraževanje v državi izvora, moramo to 
storiti pametno, da bodo imeli državljani možnost emancipacije, države pa bodo lahko neodvisne in se 
odločile, ali želijo še naprej sodelovati z Evropsko unijo ali ne. 

4.1.2.2 O: Evropski uniji priporočamo, naj si prizadeva za izpite na skupni ravni za vse države v EU in izven nje, 
s čimer bi bili naklonjeni tako migrantom kot tudi državam samim. 
 
J: Za lažji dostop do trga dela je pomembno, da so enakovredne diplome in spričevala, ki omogočajo 
dostop do zaposlitve. Danes potrjevanje ni enostaven postopek in bi ga bilo treba poenostaviti, saj gre 
za izgubo časa. Potrebni so posebni tečaji, ki bodo služili kot povezava in prilagoditev med eno in drugo 
državo. 

4.1.2.3 O: Priporočamo delo na skupnem delovnem okviru, da se zagotovi stabilnost v Evropski uniji.  
 
J: V Evropi so države, ki imajo zelo visoke migracijske kvote, ker se soočajo z razmerami, ki se odzivajo 
na ekonomske migracije. V vzhodnoevropskih državah pa takšnih razmer nimajo, zato bi bila lahko 
rešitev poenotenje delovne zakonodaje na evropski ravni. To med drugim vključuje odpravo razlik v 
plačah pri opravljanju podobnega dela. 

4.1.2.4 O: Evropski uniji priporočamo, naj vlaga v model, podoben modelu "EURES", vendar osredotočenim na 
tretje države.  
 
J: Poceni delo, trgovina z ljudmi za namene dela in negotovi delovni pogoji so velik problem tako v 
Evropski uniji kot izven nje, zato bi bilo za izboljšanje tega stanja koristno poiskati pregleden 
mehanizem, ki bi združeval interese podjetij, držav in državljanov.  

Vprašanje 4.1.3 

Ni strategije odzivanja na migracije, ki jih povzročajo podnebni dejavniki 

4.1.3.1 O: Priporočamo pripravo posebnega akcijskega protokola za boj proti podnebnim spremembam, ki bi 
to vprašanje obravnaval z vidika podnebnih migracij.  
 
J: Države Evropske unije (ne izključno) so na neki način odgovorne za te podnebne katastrofe in bi 
morale izvajati ukrepe za zmanjšanje onesnaževanja in podnebnih sprememb ter tako prispevati k 
preprečevanju nepopravljivih razmer, ki povzročajo podnebne migracijske krize. Vloga mladih je na tej 
točki izjemno pomembna. 

4.1.3.2 O: Evropski uniji priporočamo, naj razmisli o tem, kaj je migracijska kriza in kaj ni, ter predhodno 
opredeli merila, ki omogočajo razlikovanje med eno in drugo ter ustrezno ukrepa.  
 
J: Beseda "kriza" se včasih uporablja preveč lahkotno, včasih celo z namenom, da bi izzvala strah. To 
napačno presojo uporabljajo tudi tretje države za pritisk na Evropsko unijo, pri čemer ljudi uporabljajo 
kot ščit za lastne koristi. 
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Vprašanje 4.1.4 

Obstajajo predsodki in stereotipi o migrantih, ki živijo v revščini 

4.1.4.1 O: Priporočamo, da si prizadevamo za spodbujanje odpravljanja stigmatizacije. 
 
J: Eden od razlogov, zakaj nekatere države privabljajo več migrantov kot druge, je podoba migracij v 
posameznih državah. Da bi dosegli bolj homogeno porazdelitev, bi bilo treba delati na destigmatizaciji 
kot konceptu. Poleg tega obstaja nekaj nestrpnosti do tujcev in vse države nimajo pristopa, ki bi bil 
osredotočen na človekove pravice. 

 

 

4.2. Človeški vidiki 

Vprašanje 4.2.1 

Pomanjkanje solidarnosti med državami članicami Evropske unije glede vprašanj, povezanih z migracijami 

4.2.1.1 O: Priporočamo izvajanje skupne migracijske politike v Evropski uniji. 
 
J: Države članice Evropske unije imajo preveč raznolike migracijske politike. Nekatere uporabljajo 
vprašanje migracij kot orodje za vzbujanje strahu, druge države so dobre pri vključevanju migrantov 
in poudarjajo pozitivne vidike migracij. 
 
Na področju beguncev ni usklajenega skupnega ukrepanja. 
 
Potrebni sta dve vrsti ukrepov: 
1. Proaktivna politika: oblikovanje skupne politike EU na področju migracij. Prikazovanje pozitivnih 
vidikov migracijskih gibanj (na primer v povezavi z evropskim trgom dela). 
 
2. Proaktivni pristop k vprašanju migracij: to je skrb za vprašanje beguncev. Države, ki se soočajo s 
tem izzivom, ne smejo biti prepuščene same sebi. Begunci sami potrebujejo resnično pomoč in 
skupno, soglasno ukrepanje na tem področju še v kraju izvora. Ukrepe, preden se ljudje odločijo za 
selitev. 
 
Pobuda za vključevanje je potrebna že na mejah držav, do katerih pridejo begunci. 
 
Migracijska politika je zelo zapleteno in obsežno vprašanje, zato je treba skrbno preučiti vse njene 
ravni. 
 
Treba je premostiti vrzel med državami članicami, da ekonomski migranti ali begunci za svoj končni 
cilj ne bi izbrali le nekaterih držav. Vse države bi morale biti v tem pogledu podobno privlačne, da bi 
bila porazdelitev prišlekov enakomerna. 
 
Neobvezno: Glasovanje kot način sprejemanja odločitev. Ali je to dobra rešitev? Če državo članico 
prisilimo, da sprejme vsiljene ukrepe, lahko pride do konflikta. Kako je mogoče uskladiti interese vseh 
držav članic? Potreben je kompromis. 
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Upoštevati je treba možnosti sprejemanja novih ljudi v lokalno infrastrukturo: šolo, kraj bivanja, 
delovno mesto. Države bi morale prejeti ustrezno podporo, da bi lahko izvajale takšne dejavnosti. 

4.2.1.2 O: Priporočamo izvajanje dejavnosti v državah članicah, usmerjenih v izobraževanje in povečanje 
družbene ozaveščenosti na področju migracij. 
 
J: V številnih državah članicah primanjkuje družbene ozaveščenosti, na primer v zvezi s tem, kakšna je 
razlika med migrantom in beguncem. 
 
Ljudje se ne zavedajo, da imajo migracije tudi pozitivno plat, na primer za gospodarstvo. 

Vprašanje 4.2.2 

Tihotapljenje ljudi kot organiziran posel, ki vodi do življenjsko nevarnih situacij in pogosto smrti 

4.2.2.1 O: Priporočamo oblikovanje skupne in usklajene informacijske politike v EU, namenjene državam 
izvora ljudi, ki lahko postanejo žrtve tihotapcev. 
 
J: Za ljudi, ki jih je prizadela begunska kriza, so potrebne obsežne dejavnosti obveščanja - informacije: 
kaj jih čaka, kam bodo šli, kako se lahko tam znajdejo in kakšno podporo bodo prejeli v ciljni državi. 
 
Diplomatski ukrepi. Bolj proaktivno delovanje Evropske unije. 
 
Dialog z afriškimi in bližnjevzhodnimi državami. 
 
Ljudje, ki jih je prizadela begunska kriza, se ne zavedajo, kaj jih čaka med tihotapljenjem. Pogosto se 
zgodi, da begunci končajo v državi, v katero niso želeli oditi. 
 
Begunci so prisiljeni nezakonito ostati v določeni državi. Tako so prisiljeni kršiti zakone. Hkrati so v 
nevarnosti, da se vrnejo v državo, iz katere so z veliko truda in tveganja pobegnili. 
 

4.2.2.2 O: Priporočamo revizijo Dublinske konvencije. Ukrepanje bolj na evropski ravni in ne na ravni držav 
članic. 
 
J: Ali se ureditve, ki jih že imamo, dobro izvajajo? Moramo jih posodobiti glede na trenutne razmere. 

4.2.2.3 O: Priporočamo organizirano vzpostavitev zakonitih, humanitarnih poti in prevoznih sredstev za 
begunce s kriznih območij. 
 
Hkrati je treba oblikovati merila, ki omogočajo preverjanje, ali je njihov prihod v Evropsko unijo 
upravičen. Seznam prednostnih ukrepov. 
 
J: Pomanjkanje takšnih zakonitih prometnih koridorjev povzroča tihotapljenje. Evropska unija bi 
morala obvladovati krizo, da bi zmanjšala tihotapljenje. 
 

4.2.2.4 O: Priporočamo pospešitev azilnih postopkov. 
Zagotoviti varno vrnitev v izvorno državo, če obstaja dejanska potreba po vrnitvi osebe. 
Zagotavljanje varnosti v kraju, kamor naj bi se napotena oseba vrnila. Prepričati se je treba, ali oseba 
želi biti poslana nazaj, ali je to zanjo varno, v kakšne pogoje se vrača? Zagotoviti je treba, da obstaja 
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možnost integracije, da ne bi pošiljali oseb, ki se ne želijo vrniti v izvorno državo. 
 
J: Azilni postopki so predolgi. Včasih se v takih družinah, ki prosijo za azil, izven matične države rodijo 
novi otroci. Ljudi pošiljajo nazaj v kraje, ki zanje niso varni. 
 

4.2.2.5 O: Priporočamo, da se večji poudarek nameni aktivnemu boju proti tihotapljenju ljudi. Krepitev 
mednarodne varnosti in obveščevalne dejavnosti na tem področju dejavnosti. Več finančnih sredstev 
za institucije, kot so Europol in druge agencije. Potreba po posebnih institucijah, ki se bodo ukvarjale 
s tihotapljenjem ljudi prek meja. 
 
J: Takšne institucije bi lahko nadzorovale in odpravljale nove koridorje za tihotapljenje. Preventivni 
ukrepi kot prednostna naloga. Ali obstoječi ukrepi zadostujejo? Tihotapljenje ljudi se nenehno dogaja 
v velikem obsegu, nenehno nastajajo novi tihotapski koridorji. Sedanje dejavnosti se zdijo 
neučinkovite. 

Vprašanje 4.2.3 

Begunska taborišča so navidezna in neučinkovita akcija glede na potrebe ljudi, ki morajo zaradi krize zapustiti 
svojo državo. 

4.2.3.1 O: Priporočamo ukrepanje na svetovni ravni, ne le na ravni EU. Sodelovanje z državami po vsem 
svetu. Mreža dobro delujočih centrov, v katerih imajo ljudje dobre pogoje, v katerih ostanejo kratek 
čas in v katerih dobijo konkretno pomoč, da se lahko hitro vključijo in začnejo novo življenje. 
 
J: Hitrejši postopki vključevanja bi bili koristni, če bi posamezniki lahko dobili uradni status. 
 
Begunska taborišča so grozni kraji. 
 
Dokler ljudje, ki bežijo iz kriznih držav, nimajo uradnega statusa, se ne morejo ustrezno vključiti ali se 
celo naučiti jezika določene države. 
 
Šele ko damo priložnost za resnično integracijo, lahko ugotovimo, ali se oseba integrira ali ne, in šele 
potem se lahko odločimo o morebitni vrnitvi v izvorno državo. 
 

 

 

 

 

4.3. Integracija 

Vprašanje 4.3.1 

Prostorska segregacija migrantov otežuje prilagajanje obeh strani.  
Ta težava se nanaša zlasti na begunce 

4.3.1.1 O: V vseh državah je treba zagotoviti tesno individualno podporo migrantom med vključevanjem. 
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J: To spremljanje zagotavlja, da se migrantom omogoči, da prispevajo k družbi gostiteljici, zlasti z 
iskanjem zaposlitve. 

4.3.1.2 O: Migrantom je treba hitro ponuditi jezikovne tečaje. 
 
J: Znanje jezikov je predpogoj za sodelovanje v družbi in za vzpostavljanje osebnih odnosov. 

4.3.1.3 O: Ne sme biti več "getov"; migranti morajo živeti razpršeno. Zlasti šole bi morale biti bolj mešane. 
Izkušnje z neuspešnim vključevanjem Romov bi bilo treba ovrednotiti; iz njih bi se bilo treba nekaj 
naučiti. 
 
J: Skupno življenje v skupnih soseskah olajšuje vzajemno vključevanje. 

4.3.1.4 O: Begunce je treba podpirati, da se naselijo tam, kjer imajo primerne možnosti za zaposlitev. V ta 
namen bi bilo treba vzpostaviti platformo, s pomočjo katere bi bilo mogoče evidentirati in uskladiti 
profile kvalificiranih delavcev beguncev in regionalno povpraševanje po kvalificiranih delavcih. 
 
J: Migranti živijo bolj razpršeno po vsej EU; getov ne ustvarjajo. Koristi imajo tudi gostiteljske 
skupnosti. Tako se zmanjša trgovina z ljudmi. 

Vprašanje 4.3.2 

Premalo priložnosti za redno migracijo 

4.3.2.1 O: Pospešiti bi bilo treba postopke za obravnavo prošenj za migracijo. Vendar mora biti kakovost 
postopkov obravnavanja še naprej zagotovljena. Zato bi bilo treba organom zagotoviti več osebja.  
EU bi se morala učiti iz učinkovitih postopkov preverjanja v ZDA. 
 
J: Prosilci za azil hitreje zapustijo taborišča. Sprejete prosilce za azil je mogoče hitreje integrirati. 

4.3.2.2 O: V EU bi morale veljati naslednje enotne zahteve za zakonite migracije: 
jezikovno znanje ciljnega jezika ali angleščine na ravni B 1 ali B 2 ob vstopu ali obvezni jezikovni tečaji 
po vstopu + poklicne kvalifikacije, ki so dokazano potrebne v EU (kvalifikacije je treba preveriti) + 
osebna izjava o cilju in predvidenem trajanju migracije 
 
J: Dosegljivi formalizirani pogoji vodijo k zmanjšanju nezakonitih migracij. Enotnost zahtev preprečuje 
konkurenco med državami članicami EU. 

Vprašanje 4.3.3 

Med prebivalci razširjeno mnenje, da se ohranjanje lastne kulture razume kot odpor do kulture gostitelja 

4.3.3.1 O: Treba je ustvariti priložnosti za osebna srečanja. 
 
J: Do spremembe odnosa pride le na podlagi konkretnih izkušenj. 

4.3.3.2 O: Uspešne zgodbe o dobro integriranih migrantih je treba razširjati, najbolje ne s kampanjami, 
temveč z dogodki, na katerih migranti pripovedujejo svoje zgodbe. 
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J: Potrebni so načini obveščanja, ki se ljudi dotaknejo tudi čustveno. To je predpogoj za spremembo 
odnosa. 

4.3.3.3 O: Premisliti je treba, kako izrecno doseči ljudi z negativnim odnosom do migrantov. 
J: Dogodki za medkulturno izmenjavo navadno dosežejo le ljudi, ki se tako ali tako zanimajo za 
srečanje z ljudmi z migracijskim ozadjem. Izziv je prej doseči ljudi, ki so skeptični.  

Vprašanje 4.3.4 

Nezakoniti migranti so stigmatizirani 

4.3.4.1 O: Življenjske in nastanitvene pogoje migrantov je treba drastično izboljšati. 
J: Predsodki temeljijo predvsem na slabih življenjskih in nastanitvenih pogojih migrantov. 

4.3.4.2 O: Migranti morajo imeti možnost, da se pritožijo zaradi slabih življenjskih in nastanitvenih razmer. 
J: Države gostiteljice bi morale biti prisiljene ustvariti boljše življenjske in nastanitvene pogoje. 

Vprašanje 4.3.5 

Zakonito priseljevanje v EU je zaradi različnih razmer v posameznih državah preveč težavno 

4.3.5.1 Ni usmeritev 

vprašanje 4.3.6 

Nekatere države potrebujejo migrante, vendar so manj privlačne 

4.3.6.1 Ni usmeritev 

 vprašanje 4.3.7 

 Za migrante je dostop do trga dela v EU prezahteven 

4.3.7.1 Ni usmeritev 
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Tematsko področje 5: Odgovornost in solidarnost v vsej EU 

5.1. Porazdeljevanje migracij 

 

Vprašanje 5.1.1 

Veliko število beguncev predstavlja (finančno) breme za države prihoda, kot je Grčija. Države, kot je Grčija, 
imajo visoko stopnjo brezposelnosti in beguncem ponujajo le malo ali nič možnosti za zaposlitev. To bi lahko 

povzročilo povečanje stopnje kriminala v državah prihoda 

5.1.1.1 O: Države, v katere prihajajo begunci (države prihoda), bi morale prejeti več podpore, da bi lahko 
hitro in učinkovito obravnavale prošnje za azil. Države prihoda bi morale dobiti tudi podporo, da bi 
lahko zagotovile ustrezno infrastrukturo za nastanitev prosilcev za azil. 
To nalogo in njeno usklajevanje bi morala prevzeti institucija EU, npr. ministrstvo EU za migracije (ki 
ga je treba ustanoviti). 
 
J: Države prihoda nosijo veliko breme. Podpiranje držav prihoda bi bilo pravično, pošteno in v skladu z 
načelom solidarnosti EU. 
Postopki preverjanja in odobritve prošenj za azil bi morali v vseh državah članicah EU potekati po 
enakih standardih (v skladu z načelom enakosti). Neenaki azilni postopki bi povzročili nadaljnjo 
delitev EU. 

5.1.1.2 O: Prošnje za azil bi bilo treba obravnavati neposredno na ravni EU in ne na ravni držav članic. 
J: S tem bi se izognili neenakomerni porazdelitvi beguncev med države članice prihoda. 

 

Vprašanje 5.1.2 

Begunci pogosto želijo nadaljevati pot v nekatere države na severu / zahodu Evrope (npr. Nemčija, Avstrija, 
Nizozemska, Švedska). Vendar te države ne morejo sprejeti vseh migrantov. Te države so že sprejele veliko 

migrantov 

5.1.2.1 O: Treba je najti formulo za razdelitev beguncev (tako tistih, ki so prejeli azil, kot tistih, ki ga niso) 
med države članice EU - ob upoštevanju posameznih pogojev in (finančnih) zmožnosti držav članic EU. 
  
J: Potrebujemo pravično porazdelitev beguncev znotraj EU. Ta porazdelitev bi razbremenila tudi 
države prihoda, kot je Grčija. 

Vprašanje 5.1.3 

EU je že sprejela veliko dobrih in jasnih pravil ter solidarnostnih mehanizmov v zvezi z migracijsko politiko v 
EU. Vendar pa države članice EU teh pravil ne izvajajo v zadostni meri. Državam članicam primanjkuje 

politične volje za izvajanje teh pravil. Države članice EU izmed vseh veljavnih ukrepov izberejo tiste, ki so jim 
najbolj všeč ali ustrezajo njihovim političnim interesom 

5.1.3.1 O: Treba bi bilo uvesti in izvajati kvote, ki določajo število beguncev na državo članico EU - na podlagi 
(finančnih) zmožnosti držav članic. 
J: Preglednost in sledljivost ter enaka obravnava vseh držav članic. Upošteva individualnost in 
zmogljivosti držav. 
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5.1.3.2 O: Za države članice EU, ki ne spoštujejo obstoječih pravil in solidarnostnih mehanizmov na področju 
migracijske politike, je treba uvesti (finančne) sankcije. 
J: Vse države članice bi morale prispevati svoj delež. 

Vprašanje 5.1.4 

Države članice različno / nezadostno razumejo, zakaj je pomembno sprejeti begunce 

5.1.4.1 Ni usmeritev 

vprašanje 5.1.5 

Begunci, katerih prošnje za azil so bile zavrnjene, lahko nezakonito prebivajo v EU ali nezakonito potujejo v 
druge države EU 

5.1.5.1 Ni usmeritev. 

 

Vprašanje 5.1.6 

EU nima usklajevanja in sistema, ki bi ga države članice sprejele za pravično porazdelitev prosilcev za azil in 
beguncev (= nezakonite migracije) znotraj držav članic. 

5.1.6.1 O: Priporočamo, da se evropske agencije bolje usklajujejo za doseganje pravične porazdelitve 
prosilcev za azil in beguncev (= nezakonitih migracij) v državah članicah EU. 
J: Razporeditev prosilcev za azil in beguncev, ki jo države članice in evropski državljani štejejo za 
pravično, preprečuje kaotične razmere in socialne napetosti v družbah držav članic. Boljše 
usklajevanje povečuje učinkovitost dela evropskih agencij. 

5.1.6.2 O: Priporočamo, da EU deluje v kriznih postopkih proaktivno in perspektivno ter se ne odziva le na 
tokove beguncev, ki prihajajo na meje držav članic EU. 
J: S tem se izognemo dramatičnim razmeram beguncev, ki so obtičali na mejah EU in zmanjšamo 
verjetnost, da bi begunci zašli v slepo ulico. 

5.1.6.3 O: Priporočamo, da EU poveča svoja prizadevanja za obveščanje in izobraževanje državljanov EU o 
migracijah ter v svojih izobraževalnih kampanjah jasno razlikuje med različnimi kategorijami migracij 
(redne in neredne, zakonite in nezakonite, begunci, prosilci za azil, migranti). 
J: Boljše razumevanje državljanov EU o migracijah preprečuje politično manipulacijo z občutljivimi 
vprašanji, povezanimi z migracijami in priseljevanjem. 

5.1.6.4 O: Priporočamo, da EU okrepi svoja prizadevanja za usmerjanje in nadzor begunskih tokov. EU bi 
morala na primer poskušati beguncem med begom svetovati o realnih možnostih za sprejem, 
ustreznih zakonih, pravilih in postopkih za vstop v EU ter alternativnih možnostih. 
J: S tem se izognemo dramatičnim razmeram beguncev, ki so obtičali na mejah EU in zmanjšamo 
verjetnost, da bi begunci zašli v slepo ulico. 

Vprašanje 5.1.7 

Podpora in nadomestila za posebej prizadete države članice EU za sprejem in vključevanje prosilcev za azil in 
beguncev (= nezakonite migracije) so nezadostna 
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5.1.7.1 O: Priporočamo, da se državam, ki so jih posebej prizadele nezakonite migracije, zagotovi več denarja 
in operativne podpore. Višino prispevkov posameznih držav članic bi bilo treba meriti z objektivnimi 
merili (npr. BDP, število prebivalcev itd.), EU pa bi morala preučiti možnosti zbiranja denarja na 
finančnih trgih (kapitalskih trgih), da bi financirala delitev bremena (in s tem tudi spodbujala npr. 
projekte vključevanja, skrb za begunce itd.) 
J: Nekatere države članice zaradi svoje geografske lege nosijo največje breme zaradi prihoda 
migrantov. 

5.1.7.2 O: Mnenje državljanov EU bi bilo treba bolj upoštevati in si bolj prizadevati za doseganje soglasja in 
sprejemanja med državljani EU glede tako pomembne teme, kot so migracije. 
J: Preprečiti socialne napetosti in konflikte v družbi držav članic EU. 

Vprašanje 5.1.8 

Izboljšati bi bilo treba politiko priseljevanja EU, da bi delavcem, družinskim članom, študentom in 
znanstvenikom olajšali življenje in delo v EU (uskladitev modre karte?) 

5.1.8.1 O: Priporočamo, da migracijska politika držav članic za redno priseljevanje postane bolj liberalna in 
prepustna. 

Vprašanje 5.1.9 

Dublinski sistem je treba reformirati 

5.1.9.1 -Ni usmeritev 

 

 

5.2. Skupni pristop k azilu 

Vprašanje 5.2.1 

Begunci so instrumentalizirani v politične namene  
(glejte trenutne razmere na meji med Belorusijo in Poljsko) 

5.2.1.1 O: Priporočamo konkretne in stroge kazni / sankcije za države članice EU, kadar države članice v 
azilnih postopkih kršijo človekove pravice ali načela pravne države. Na primer, sredstva EU se 
državam članicam ne bi smela izplačati. 
 
J: Političnih interesov ne bi smeli uresničevati na račun beguncev. To pomeni kršitev človekovih 
pravic. Enaka pravila bi morala veljati tudi za države, ki niso članice EU. 
 

Vprašanje 5.2.2 

Za sedanjo azilno politiko so značilne nejasne pristojnosti med državami članicami EU. Azilna politika je 
neenakomerno urejena. To vodi v nedosledno obravnavo azilnih postopkov. To povzroča negotovost glede 
tega, kdo je upravičen do azila in kdo ne. Odgovornosti in pravil si vse države članice EU ne delijo na enak 

način 
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5.2.2.1 O: Priporočamo oblikovanje enotnih pravil in meril za azilne postopke v EU. 
J: Za begunce bi morali veljati enaki pogoji in pravila v vseh državah EU. EU je skupnost s skupnimi 
vrednotami in bi morala ravnati v skladu z njimi. 

5.2.2.2 O: Priporočamo ustanovitev institucije EU na visoki ravni, ki bi skrbela za azilna vprašanja ter 
zagotovila, da se ta izvajajo dosledno in pravno zanesljivo. Ta institucija bi morala opredeliti, katere 
države izvora se lahko štejejo za "varne" in katere za "nevarne".  
J: Potrebujemo enotne predpise in merila glede azilnih postopkov. O njih bi morala centralno odločati 
ena sama institucija. 

Vprašanje 5.2.3 

Nezakonito priseljevanje v EU se še vedno ne preprečuje v zadostni meri. Nezakonito priseljevanje je lahko 
varnostno vprašanje za države članice EU. 

5.2.3.1 O: Beguncem, ki bodo najverjetneje imeli pravico do azila v EU, je treba omogočiti poenostavljen 
dostop do azilnih postopkov, npr. neposredno v njihovih matičnih državah. 
J: Na ta način se lahko izognemo / preprečimo nezakonite migracije, nezakonito trgovino z ljudmi in 
smrt beguncev na nezakonitih begunskih poteh. 

5.2.3.2 O: Priporočamo ustanovitev institucije na višji ravni s sedežem na ravni EU ali pa okrepitev 
Evropskega azilnega podpornega urada. Takšna institucija na visoki ravni bi morala biti sposobna 
enotno obravnavati prošnje za azil po vsej EU. 
J: Z enotnim pregledom in skupno zbirko podatkov bi lahko na primer preprečili nezakonite migracije 
v EU. 

Vprašanje 5.2.4 

Vrnitev zavrnjenih prosilcev za azil v njihove matične države. 

 Ni usmeritev 

 

 

 

Vprašanje 5.2.5 

Pomanjkanje organiziranega ali načrtovanega vključevanja povzroča težave in nepotrebne težave za prosilce 
za azil 

5.2.5.1 O: Menimo, da bi bilo treba prosilce za azil celovito integrirati na bolj enoten in organiziran način. 
 
J: Zagotoviti pozitiven prispevek vseh prosilcev za azil k evropski družbi. 

5.2.5.2 O: Menimo, da dublinski sporazum glede vključevanja ni več praktičen ali uporaben. Načrtovana 
politika vključevanja in sprejema mora biti del vsakega novega pakta ali sporazuma. Ni več primeren 
za svoj namen, je zastarel in temelji na tem, da so prosilci za azil prepuščeni, da sami urejajo svoje 
zadeve. Dublinskega sporazuma ne bi smeli spreminjati, temveč ga je treba v celoti nadomestiti. 
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J: To bi zagotovilo varnejše in zanesljivejše migracije ter zmanjšalo možnosti za trgovino z ljudmi in 
vpletenost v kazniva dejanja, zmanjšalo pa bi se tudi število nepotrebnih smrti / tragedij. 

 

Vprašanje 5.2.6 

Integracija se dogaja po naključju? Sedanji pravni okvir je zastarel in neprimeren za svoj namen 

5.2.6.1 O: Priporočamo, da se vzpostavi nov pakt / pravni okvir, ki bo odražal čas, v katerem živimo. 
Vprašanja v zvezi z vključevanjem bi bilo treba obravnavati v začetni fazi, kar pomeni, da bi jih bilo 
treba obravnavati zgodaj. 
 
J: Očitno bi bilo treba zagotoviti dogovor o novih zakonih, ki bi ustrezali potrebam prosilcev za azil. 
Pravni okvir, zavezujoč za vse države članice, bi moral migrantom pomagati pri vključevanju. 

Vprašanje 5.2.7 

Za izvajanje učinkovitih migracij in vključevanja je potrebno izobraževanje državljanov in prosilcev za azil 

5.2.7.1 O: Priporočamo, da bi moral takoj po prihodu prosilcev za azil obstajati program na ravni EU, ki bi 
prosilce za azil obveščal o tem, kje dejansko obstajajo možnosti za zaposlitev in nastanitev. 
 
J: Da se prepreči, da bi prosilce za azil pritegnili v države, v katerih ni priložnosti. Takšen program bi 
verjetno pripeljal do učinkovitejšega načina porazdelitve znanja in spretnosti ter akademskih 
dosežkov prosilcev za azil po vseh državah članicah. 

5.2.7.2 O: Izbrani organ EU bi moral državam članicam zagotoviti natančne informacije, da bi državljane 
poučil o kulturi in etosu države izvora migrantov, ki prosijo za azil. Pri tem je treba uporabiti medije. 
 
J: Tako državljane EU kot prosilce za azil, ki se vključujejo, je treba poučiti o njihovih kulturah, da bi 
jim pomagali pri vključevanju. 

Vprašanje 5.2.8 

Obstoječi sporazumi (dublinski) ne delujejo in potreben je nov delujoč sporazum ali pakt. Je zastarel in se 
uporablja za drugačen čas z drugačno družbeno-ekonomsko realnostjo. 

5.2.8.1 O: Priporočamo, da bi moral obstajati trden pravni okvir, ki bi omogočal pošteno in pravično 
porazdelitev prosilcev za azil in prošenj. Obstajati bi moral trdnejši sistem, v katerem bi EU državam 
članicam zagotavljala navodila. 
 
J: To bi privedlo do načrtovanega vključevanja prosilcev za azil po vsej EU, ki spoštuje človekove 
pravice. EU bi morala biti v tem pogledu vodilna v svetu. 

Vprašanje 5.2.9 

Azilna taborišča so nehumana 
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5.2.9.1 O: Menimo, da bi bilo treba izvajati programe za pomoč prosilcem za azil, vključno s 
subvencioniranjem za pomoč pri asimilaciji ali integraciji. S poudarkom na osnovni nastanitvi in 
izobraževanju. 
 
J: Nečloveško ravnanje in prikrajševanje prosilcev za azil neizogibno vodita v kriminal. 

vprašanje 5.2.10 

Za prosilce za azil, ki vstopajo v EU, je treba uvesti postopek ocenjevanja / kvalifikacije. To je zelo pomembno 
in bi ga bilo treba izvajati, da bi preprečili varnostna vprašanja ter zaščitili države članice in EU ter njeno 

prebivalstvo 

5.2.10.1 O: Priporočamo, da vsaka država članica EU enako uporablja postopek ocenjevanja / kvalifikacije z 
uporabo vseh skupnih virov. 
 
J: Da se migrantom brez kazenskih obsodb ali s kazenskimi obsodbami omogoči pravična in temeljita 
ocena. 

Vprašanje 5.2.11 

Menimo, da na področju priseljevanja zaradi azila deluje veliko organizacij, nevladnih organizacij itd. ki 
delujejo neodvisno. Na področju priseljevanja in azila trenutno ni kohezije in skupnega razmišljanja 

5.2.11.1 O: Priporočamo ustanovitev centralizirane organizacije, ki bi upravljala vse zadeve v zvezi z azilom in 
priseljevanjem. Ustanoviti bi bilo treba krovno organizacijo, ki bi imela dovolj sredstev. Obstajati bi 
morala osrednja organizacija, ki bi vse spremljala, usklajevala in upravljala.   
 
J: 1. To bi zagotovilo dogovorjene standarde za vse, ki delujejo na terenu. Za vse, ki delajo ali 
delujejo na terenu, bi bilo treba uporabljati dogovorjene in skupne standarde. 2. To bi tudi pospešilo 
postopke, ki jih morajo opraviti priseljenci. 3. Centralizirana skupina bi bolj profesionalno upravljala 
financiranje, odhodke in pripravo proračuna. 4. Posamezna enota, krovna organizacija, bi pomagala 
pri urejanju postopkov in pomagala preprečiti korupcijo in zlorabe postopkov.   
 

Vprašanje 5.2.12 

Potrebe mladoletnikov brez spremstva je treba obravnavati takoj po njihovem prihodu v EU 

5.2.12.1 O: Ustanoviti je treba poseben center ali centre za potrebe ranljivih mladoletnikov brez spremstva in 
sirot takoj po prihodu v EU. 
 
J: Taborišča ali azilni centri so popolnoma neprimerne lokacije za oskrbo mladoletnikov brez 
spremstva, saj imajo otroci povsem drugačne potrebe. 

5.2.12.2 O: Priporočamo, da se mladoletnikom čim prej zagotovijo posebni izobraževalni in zdravstveni 
programi. 
 
J: Da se zagotovi, da ti otroci ne bodo prepuščeni na milost in nemilost taboriščem in drugim. 
Zagotoviti jim je treba občutek pripadnosti. 
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5.2.12.3 O: Priporočamo, da se vzpostavijo službe za rejništvo, ki bodo pomagale pri oskrbi mladoletnikov 
brez spremstva. To bi se moralo zgoditi hitro. Rejniškim družinam, pripravljenim pomagati, bi morala 
biti na voljo podpora. 
 
J: 1.  Dlje ko otroci ostanejo v taboriščih, bolj bodo verjetno postali brezpravni in težavni.     2. So 
nemočni in niso samozadostni. Higiena mora biti v tem okolju skrb vzbujajoča.   3. S tem bi preprečili 
tudi trgovino z ljudmi in spolno suženjstvo med mladimi itd. 
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Priloga I: Kako so bila oblikovana priporočila? 

A. Pregled 2. zasedanja 

 

Petek, 26. 11. 2021 

Plenarno zasedanje 1 

Cilj: Ponovno povezovanje v forumu in priprava na drugo zasedanje 

Dobrodošlica; Beseda državljanom; Poročilo ambasadorjev plenarnega zasedanja konference; 

Posodobitev platforme; Dnevni red vikenda; Uvod v metodologijo zasedanja 

Sobota, 27. 11. 2021 

Plenarna zasedanja tematskega področja 1. krog 

Cilj: strokovnjaki so delili prispevke o temah podpodročij 

Delo v podskupinah 1. krog 

Cilj 1: državljani so na podlagi tem podpodročja, prispevkov strokovnjakov, lastnega znanja in 

razprave opredelili vprašanja znotraj posameznega podpodročja 

2. zasedanje 1. dan 2. dan 

 

3. dan 

 

Prispevki strokovnjakov na 

temarskih področjih 
Več strokovnih prispevkov 

Dokončno oblikovanje 

usmeritev 
Opredelitev vprašanj in 

priprava usmeritev 

Zasedanje 

podskupine 

Dobrodošlica in dnevni red 

Prispevki državljanov, 

predstavnikov in platforme 
Povratne informacije 

podskupin 

Zaključne besede 

Plenarno zasedanje 

tematskega področja 

Plenarno 

zasedanje 
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Cilj 2: državljani so pripravili usmeritve in utemeljitve3 za vsako vprašanje  

 

Nedelja, 28. 11. 2021 

Plenarna zasedanja tematskega področja 2. krog 

Cilj: strokovnjaki so delili več prispevkov o temah podpodročij 

Delo v podskupinah 2. krog 

Cilj 1: glede na tematsko področje so državljani oblikovali nova vprašanja, usmeritve in 

utemeljitve ali dodatno razvili sobotno delo.  

Cilj 2: državljani so dokončali usmeritve in utemeljitve. 

Plenarno zasedanje 2  

Cilj 1: poročevalci skupin so poročali o razpravah v podskupinah 

Cilj 2: državljani so podali povratne informacije o 2. zasedanju 

Cilj 3: glavna moderatorka je predstavila pogled na 3. zasedanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Navedeno v Prilogi III o podrobnih vprašanjih, usmeritvah in utemeljitvah 
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B. Podroben postopek oblikovanja usmeritev 

 
● Začetno stanje: Med 1. zasedanjem je vsak forum evropskih državljanov izpostavil od 75 do 78 

tem, povezanih s krovnimi temami foruma. Te teme so bile razvrščene na 5 delovnih tematskih 

področij, sestavljenih iz podpodročij. Teme, ki jih je izpostavil vsak forum, so bile podlaga za 

delo državljanov med 2. zasedanjem. Pred 2. zasedanjem so bili državljani dodeljeni 

določenemu tematskemu področju in podpodročju, na katerem bodo delali.  

 

● V soboto zjutraj so državljani dan začeli z udeležbo na plenarnem zasedanju enega tematskega 

področja v skladu z dodeljenim tematskim področjem. Za vsako tematsko področje obstaja en 

plenarni sestanek, ki ga sestavljajo tri podskupine, ki delajo znotraj posameznega tematskega 

področja. Med plenarnim zasedanjem tematskega področja je moderator predstavil teme 

podpodročij, udeleženci pa so prisluhnili enemu ali dvema strokovnjakoma, ki sta podala 

mnenje o vsakem podpodročju. Prispevkom strokovnjakov so sledila kratka vprašanja in 

odgovori. Ob koncu plenarnega zasedanja tematskega področja je bilo 20 minut namenjenih 

podskupinam, da so se skupaj vključile v začetno široko razpravo o tem, kako razumejo 

povezovanje tem z vprašanji.  

 

● Po plenarnem zasedanju so se državljani lotili dela v podskupinah. Cilj tega prvega dela v 

podskupinah je bil, da državljani uporabijo svoje znanje, prispevke strokovnjakov in teme iz 

svojih podskupin kot delovno podlago in vodilo za razpravo, da bi oblikovali jasna vprašanja. 

Vprašanje je problem / situacija, ki jo je treba spremeniti / izzvati. Če je bila ena od tem že 

blizu vprašanja, jo je bilo mogoče ponovno uporabiti kot osnovo. Če je bila tema zelo široka, 

je bilo mogoče iz nje narediti vprašanje.  

 

● Državljani so lahko v tem prvem časovnem obdobju 45 minut izpostavili toliko vprašanj, kolikor 

so želeli. Po nedeljskem plenarnem zasedanju tematskega področja so imeli možnost 

preurediti preostala vprašanja, saj bi lahko novi prispevki strokovnjakov prinesli nov pogled. 

 

● Državljani so ostali v podskupinah do konca sobote in začeli pripravljati osnutke usmeritev o 

vprašanjih, ki so jih izpostavili. Usmeritve so prvi korak k pripravi priporočil, ki bodo cilj 3. 

zasedanja. Usmeritve, pripravljene na 2. zasedanju, bodo podlaga za pripravo priporočil na 3. 

zasedanju. 

 

● Ob koncu dneva v soboto so podskupine prejele delo, ki ga je čez dan pripravila druga 

podskupina na svojem tematskem področju, in bile pozvane, da se odzovejo in predložijo svoje 

povratne informacije.  

 

● Nedelja se je začela s plenarnim zasedanjem tematskega področja. Cilj tega plenarnega 

zasedanja tematskega področja je bil, da vsaka podskupina predstavi osnutke usmeritev, ki jih 

je do zdaj pripravila. Poleg tega so prejeli prispevke novih strokovnjakov o temah, s katerimi 

so se že ukvarjali, ali o novih temah, odvisno od tematskega področja. 

 

● Po plenarnem zasedanju so se državljani lotili dela v podskupinah, da bi dokončali svoje 

sobotne usmeritve in vključili povratne informacije strokovnjakov ali pa izpostavili nova 

vprašanja in oblikovali nove usmeritve.
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Priloga II: Prispevek strokovnjakov in preverjanje dejstev 
 

Skupni sekretariat konference je na drugo zasedanje 4. foruma povabil 29 strokovnjakov, da bi 

prispevali k razpravam in skupnemu delu.  

Strokovnjaki so bili razporejeni na pet tematskih področij glede na svoje strokovno področje. 

Povabljeni so bili, da podajo kratek pregled tem različnih tematskih področij, predstavijo pomembne 

izzive v zvezi s temi temami ter obstoječa različna stališča in predloge rešitev na tem področju. Po 

potrebi so lahko državljani neposredno zaprosili za pojasnila ali dodatne informacije o vsebini 

prispevka strokovnjakov.  

Več strokovnjakov je bilo na voljo tudi za odgovore na vprašanja, ki so jih postavili državljani v 

podskupinah. Strokovnjaki so ta vprašanja prejeli po telefonu ali elektronski pošti, odgovore pa so nato 

posredovali podskupinam. Poleg tega so bili na voljo tudi preverjevalci dejstev, ki so pojasnjevali 

vprašanja o dejstvih, tako da so razprave lahko temeljile na konkretnih informacijah.  

 

Strokovnjaki za tematsko področje 1: Zanašanje nase in stabilnost 

 

Tematsko podpodročje, Avtonomija EU 

● Ricardo Borges de Castro, pomočnik direktorja in vodja programa Evropa v svetu pri Centru 

za evropsko politiko.  

 

● Nicole Gnesotto, profesorica na katedri za Evropsko unijo na CNAM in podpredsednica 

Inštituta Jacquesa Delorsa. 

 

Tematsko podpodročje, Meje 

● Martijn Pluim, direktor za migracijske dialoge in sodelovanje pri ICMPD.  
 

● Fabrice Leggeri, izvršni direktor Evropske agencije za mejno in obalno stražo.  
 

 

Strokovnjaki za tematsko področje 2: EU kot mednarodna partnerica 

 

Tematsko podpodročje, Trgovina in odnosi z etičnega vidika 

● Axel Marx, namestnik direktorja Centra za študije globalnega upravljanja v Leuvnu, KU 
Leuven.  

 

● Bernard Hoekman, profesor in direktor raziskovalnega področja "Globalna ekonomija" na 

Centru Roberta Schumana za napredne študije Evropskega univerzitetnega inštituta v 

Firencah.  

 

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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Tematsko podpodročje, Mednarodni podnebni ukrepi 

● Christian Egenhofer, pridruženi višji raziskovalec pri CEPS v Bruslju in višji raziskovalni 

sodelavec na Šoli za transnacionalno upravljanje Evropskega univerzitetnega inštituta v 

Firencah.  

 

● Nadya Dedikova, diplomatska pisateljica, EU Green Deal Diplomacy. 

 

Tematsko podpodročje, Spodbujanje evropskih vrednot 

● Rosa Balfour, direktorica Carnegie Europe. 

 

● Heidi Maurer, raziskovalka na oddelku za e-upravo in administracijo na Podonavski univerzi v 
Kremsu.  

 

 

Strokovnjaki za tematsko področje 3: Močna EU v mirnem svetu  

 

Tematsko podpodročje, Varnost in obramba 

● Steven Blockmans, direktor raziskav pri Centru za evropske politične študije, profesor prava 
in upravljanja zunanjih odnosov EU na Univerzi v Amsterdamu in glavni urednik revije 
European Foreign Affairs Review.  

 

● Julian Voje, vodja političnega oddelka Münchenske varnostne konference.  

 

Tematsko podpodročje, Odločanje in zunanja politika EU 

● Marie-Anne Coninsx, nekdanja veleposlanica EU na Arktiki ter v Kanadi in Mehiki. 

 

● Julia Hammelehle, politična svetovalka na Münchenski konferenci o varnostni. 

 

● Sabina Lange, višja predavateljica na EIPA, višja sodelavka Univerze v Maastrichtu in izredna 

profesorica za mednarodne odnose na Univerzi v Ljubljani. 

 

Tematsko podpodročje, Sosednje države in širitev 

● Béata Huszka, docentka na Univerzi Eötvös Loránd.  
 

● Giselle Bosse, izredna profesorica za zunanje odnose EU, predstojnica katedre Jean Monnet 
in prodekanja za izobraževanje na Filozofski fakulteti in fakulteti za družbene vede Univerze v 
Maastrichtu.  

 
● John O’Brennan, predstojnik katedre Jean Monnet za evropske integracije in direktor centra 

Maynooth za evropske in evrazijske študije.  
 

● Wolfgang Koeth, višji predavatelj na Evropskem inštitutu za javno upravo.  
 

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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Strokovnjaki za tematsko področje 4: Migracije iz človeškega vidika 

 

Tematsko podpodročje, Odpravljanje vzrokov za migracije 

● Stefano Manservisi, profesor na pariški šoli za mednarodne zadeve Sciences Po (PSIA); višji 

svetovalec na Evropskem mirovnem inštitutu. 

 

● Jérôme Vignon, svetovalec na Inštitutu Jacquesa Delorsa. 

 

Tematsko podpodročje, Človeški vidiki 

● Milica Petrovic, programska direktorica Evropskega programa za vključevanje in migracije. 
 

● Mariana Gkliati, docentka za mednarodno in evropsko pravo na Univerzi Radboud. 
 

Tematsko podpodročje, Integracija 

● Rainer Bauböck, redni profesor s krajšim delovnim časom na programu globalnega upravljanja 
Centra Roberta Schumana za napredne študije pri Evropskem univerzitetnem inštitutu.  

 
● Rainer Münz, gostujoči profesor na Srednjeevropski univerzi.  

 

 

Strokovnjaki za tematsko področje 5: Odgovornost in solidarnost v vsej EU 

 

Tematsko podpodročje, Porazdeljevanje migracij 

● Ola Henrikson, regionalna direktorica regionalnega urada IOM za EU, Norveško in Švico.  
 

● Philippe De Bruycker, profesor in predstojnik katedre Jean Monnet za evropsko pravo o 

priseljevanju in azilu na Inštitutu za evropske študije univerze Université Libre v Bruslju. 

 

Tematsko podpodročje, Skupni pristop k azilu 

● Franck Düvell, višji raziskovalec na Inštitutu za raziskovanje migracij in medkulturne študije 

Univerze v Osnabrücku (IMIS).  

 

Violeta Moreno-Lax, profesorica prava na Univerzi Queen Mary v Londonu. 

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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Priloga III: Podrobna vprašanja, usmeritve in utemeljitve 

OP.: Vsak moderator si je delal zapiske v svojem jeziku. I = vprašanje, O = usmeritev, J = utemeljitev 

 

Zanašanje nase in stabilnost 

1.1 
Avtonomij
a EU 

Dvorana 1 

Nemško 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) 



 

Forum 4, 2. zasedanje - 46 

Evropski državljanski forum 4: »EU v svetu / migracije« 

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 

Dvorana 15 

Romunsko 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. 
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Meje Dvorana 1 

Nemško 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 

Dvorana 6 
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Nizozemsk
o 

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 



 

Forum 4, 2. zasedanje - 53 

Evropski državljanski forum 4: »EU v svetu / migracije« 

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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EU kot mednarodna partnerica 

Trgovina 
in odnosi 
z etičnega 
vidika 

Dvorana 8 

Dansko 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.     

 

 

Mednarod
ni 
podnebni 
ukrepi 

Dvorana 7 

Francosko 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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Spodbujan
je 
evropskih 
vrednot 

Dvorana 2 

Švedsko 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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Močna EU v mirnem svetu  

Varnost in 
obramba 

Dvorana 3 

Nemško 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. 

      

 

Odločanje 
in zunanja 
politika 
EU 

Dvorana 11 

Portugalsko 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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Sosednje 
države in 
širitev 

Dvorana 12 

Francosko 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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Migracije iz človeškega vidika 

Odpravljan
je vzrokov 
za 
migracije 

Dvorana 14 

Špansko 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 

 

Človeški 
vidiki 

Dvorana 13 

Poljsko 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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Integracija Dvorana 4 

Nemško 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: 

Veranstaltungen zum interkulturellen Austausch erreichen meist nur Menschen, die ohnehin Interesse an Begegnungen mit Menschen mit 



 

Forum 4, 2. zasedanje - 75 

Evropski državljanski forum 4: »EU v svetu / migracije« 

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.     

 

Odgovornost in solidarnost v vsej EU 

Porazdelj
evanje 
migracij 

Dvorana 5 

Nemško 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.      

 

  

Dvorana 10 

 Nemško 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.  

 

Skupni 
pristop k 
azilu 

Dvorana 5 

Nemško 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.     

  

 Dvorana 9 
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Angleško 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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Priloga IV: Povratne informacije s plenarne seje konference 

Plenarno zasedanje konference 

 

Na drugem zasedanju, med uvodnim plenarnim zasedanjem, je bilo 20 predstavnikov posameznih 

forumov povabljenih, da spregovorijo in svojim kolegom podajo povratne informacije o prvem 

plenarnem zasedanju konference, na katerem so 22. in 23. oktobra 2021 sodelovali predstavniki 

evropskih državljanskih forumov. Njihovim predstavitvam je sledil pogovor z vprašanji in odgovori.  

 

Na plenarnem zasedanju je sodelovalo skupno 449 predstavnikov: Evropski poslanci (108), 

predstavniki Sveta EU (54 ali dva na državo članico), komisarji (3), nacionalni parlamenti (108), evropski 

državljanski forumi (80), predstavniki nacionalnih dogodkov ali forumov (27), predsednik Evropskega 

mladinskega foruma, Evropski odbor regij (18), Evropski ekonomsko-socialni odbor (18), socialni 

partnerji (12) in civilna družba (8) ter izvoljeni lokalni (6) in regionalni predstavniki (6). 

 

80 predstavnikov evropskih državljanskih forumov, 27 predstavnikov nacionalnih forumov in 

dogodkov ter predsednik Evropskega mladinskega foruma tvorijo en sam del plenarnega zasedanja, 

imenovan "državljanska komponenta". 

 

Na plenarnem zasedanju konference se razpravlja o priporočilih nacionalnih in evropskih državljanskih 

forumov ter prispevkih, zbranih v okviru večjezične digitalne platforme. Na podlagi tem digitalne 

platforme je bilo ustanovljenih devet tematskih delovnih skupin, ki bodo prispevale k pripravi razprav 

in predlogov plenarnega zasedanja konference. Plenarno zasedanje konference bo na podlagi soglasja 

(vsaj med predstavniki Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije in nacionalnih parlamentov) svoje 

predloge predložilo izvršnemu odboru. Če se stališča predstavnikov državljanov iz nacionalnih 

dogodkov in / ali evropskih ali nacionalnih državljanskih forumov jasno razlikujejo, mora biti to 

izraženo v poročilu izvršnega odbora. 

 

Oktobrsko plenarno zasedanje je bilo drugo plenarno zasedanje konference, vendar prvo, na katerem 

so sodelovali državljani, predstavniki evropskih državljanskih forumov. Na njem so se prvič srečali 

državljani iz nacionalnih dogodkov / forumov in evropskih forumov ter predsednik Evropskega 

mladinskega foruma, da bi oblikovali "državljansko komponento". 

 

V petek, 22. oktobra, sta bila organizirana dva sestanka državljanske komponente, na katerih so bili 

državljani seznanjeni s poslovnikom plenarnega zasedanja, pripravljene delovne skupine in plenarno 

zasedanje ter imenovani govorniki. Vmes so se državljani udeležili prvih sestankov delovnih skupin z 

drugimi člani plenarnega zasedanja. V soboto, 23. oktobra, se je plenarna razprava začela v 

strasbourškem polkrogu, ko je osem državljanov predstavilo rezultate prvega zasedanja štirih 

evropskih državljanskih forumov. V dopoldanski razpravi evropskih državljanskih forumov je nastopilo 

13 predstavnikov, v popoldanski razpravi o večjezični digitalni platformi pa sedem. 

 

Številni predstavniki evropskih državljanskih forumov so se v svojem nastopu na plenarnem polkrogu 

zahvalili, da so lahko sodelovali pri vaji: za večino od njih je bila to prva udeležba na tako velikem 

političnem dogodku. Prav tako so skoraj vsi člani forumov poudarili pomen sodelovanja državljanov 

na konferenci. Vendar so številni državljani (tako iz nacionalnih dogodkov / forumov kot iz evropskih 

forumov) obžalovali nezadostno raven resničnega dialoga med predstavniki forumov in drugimi 
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komponentami, zlasti v smislu spontanih posredovanj in izmenjav. V zvezi s tem so pred decembrskim 

plenarnim zasedanjem podali številne predloge. 

 

 

 

 

 


