


Конференция за бъдещето на Европа

Доклад: Панел 4: „ЕС в света / Миграция“, сесия 1

Европейски граждански панел 4:   „ЕС в света / Миграция“

Сесия 1: 15 — 17 октомври 2021 г., Страсбург

Европейските граждански панели се организират от Европейския парламент,
Съвета на ЕС и Европейската комисия в контекста на Конференцията за
бъдещето на Европа.

Настоящият документ1 беше изготвен от групата за обсъждане, съставена от
Missions Publiques, Danish Board of Technology, Deliberativa, IFOK и Kantar,
които отговарят за методиката и провеждането на панелите. Панел 4: „ЕС в
света/миграция“, сесия 1 беше ръководена съвместно от Danish Board of
Technology и IFOK.
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Първата сесия на четвъртия европейски граждански панел на Конференцията
за бъдещето на Европа се проведе в Европейския парламент в Страсбург от 15
до 17 октомври 2021 г. Участниците бяха приветствани от един от тримата
съпредседатели на изпълнителния съвет на конференцията – заместник-
председателя на Комисията, отговарящ за демокрацията и демографията,
Дубравка Шуица. Панелът беше посветен на темите „ЕС в света/Миграция“.
Панелът обсъди по-специално ролята на ЕС в света, включително целите и
стратегиите на ЕС по отношение на сигурността, отбраната, търговската
политика, хуманитарната помощ и сътрудничеството за развитие, външната

1� Отказ от отговорност: отговорност за изготвянето на този доклад носят единствено авторите и той не 
отразява мненията на институциите на ЕС.

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


политика, политиката на ЕС за съседство и разширяването. Беше изтъкната и
връзката с въпроса какъв следва да бъде подходът на ЕС към миграцията.

1. Методика

По време на сесия 1 дискусиите и колективната работа бяха проведени в два
формата:

● В подгрупи, съставени от дванадесет до четиринадесет граждани. Във
всяка подгрупа се използваха четири – пет езика, а всеки гражданин
можеше да говори на собствения си език. Работата на подгрупата се
ръководеше от професионални модератори, подбрани от консорциум от
външни доставчици на услуги.

● В пленарна зала с всички участници. Пленарните сесии бяха ръководени
от двама основни модератори.

Пълен преглед на фазите и основните моменти от сесия 1 е включен в
приложение I към настоящия документ.

2. Контекст на сесия 1 в процеса на европейските граждански панели

Европейските граждански панели са ключова характеристика на
Конференцията за бъдещето на Европа. Организирани са четири европейски
граждански панела, за да се даде възможност на гражданите съвместно да
размишляват за бъдещето, което искат за Европейския съюз.

● 4 панела от по 200 европейски граждани, всичките избрани на случаен принцип
от 27-те държави членки;

● Отразяващи многообразието в ЕС: географски произход (националност и
градски/селски произход), пол, възраст, социално-икономическо
положение и ниво на образование;

● Във всеки панел участват поне по една жена и един мъж от държава
членка;

● Една трета от всеки панел се състои от млади хора (на възраст
16 – 25 години). Беше установена специална връзка между тази
младежка група и Срещата на европейската младеж.

Панел 1: „По-силна икономика, социална справедливост и работни места /
Образование, култура, младеж и спорт / Цифрова трансформация“
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Панел 2: „Европейска демокрация/Ценности и права, върховенство на закона,
сигурност“

Панел 3: „Изменение на климата, околна среда/здраве“

Панел 4: „ЕС в света / Миграция“

20 представители от всеки европейски граждански панел, от които най-малко
една трета са на възраст под 25 години, участват в пленарните заседания,
представят резултатите от дискусиите си и обсъждат своите препоръки с други
участници. Панелите вземат предвид мненията, събрани в рамките на
Конференцията чрез многоезичната цифрова платформа, и ги обобщават на
пленарните заседания на конференцията, формулирайки набор от препоръки,
по които Съюзът да предприеме действия.

3. Панел 4: „ЕС в света / Миграция“, сесия 1: Експертен принос и
принос от многоезичната цифрова платформа

С цел да подпомогне дискусиите и колективната работа, общият секретариат
на конференцията покани от името на съпредседателите на изпълнителния
съвет осем признати експерти на първата сесия на този панел. Експертите
направиха преглед на най-важните аспекти, свързани с основната тема, както и
на главните настоящи и бъдещи предизвикателства пред ЕС по отношение на
двата „тематични блока“ на панела: ЕС в света; миграция. Членовете на
панела получиха и съответните части и карти на идеите, съдържащи се в
първия междинен доклад за многоезичната цифрова платформа.

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/nqj4yrghff6mdenoli2dfxkphgpy?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.bg21%20%25281%2529.pdf%22%3B%20filename*%3DUTF-8''sn03411-re01.bg21%2520%25281%2529.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211110%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211110T135531Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1e1459ccba2e77bfa4a711613ae33284d38616b36048ca53491728164430fca7


Снимка © Европейски съюз, 2021 г. — Източник: ЕК/ Elyxandro Cegarra

Експерти по тематичен блок 1: ЕС в света
● Federica Mogherini, ректор на Колежа на Европа
● Elmar Brok, специален съветник на Конференцията по сигурността в 

Мюнхен, бивш член на Европейския парламент
● Federiga Bindi, ръководител на катедра „Жан Моне“ в университета 

„Тор Вергата“ в Рим
● Elvira Fabry, старши научен сътрудник в института „Жак Делор“
● Julian Voje, ръководител на отдел „Политика“, Конференция по 

сигурността в Мюнхен

Експерти по тематичен блок 2: Миграция

● Rainer Münz, специален съветник в Европейския център за 
политическа стратегия

● Florian Trauner, преподавател в Института за европейски 
изследвания към Свободния университет в Брюксел

● Lyra Jakulevičienė, преподавател в университета „Миколас Ромерис“

Видеозаписите от пленарните заседания могат да бъдат намерени тук:

● Пленарна сесия на 15 октомври 2021 г. с приветствено слово на
съпредседателя и заместник-председател на Комисията Дубравка
Шуица

● Пленарно заседание на 16 октомври 2021 г. с участието на експерти по
темата „ЕС в света“

● Пленарно заседание на 16 октомври 2021 г.     с участието на експерти в
областта на миграцията 

● Пленарно заседание на 17 октомври 2021 г. с първоначално обявяване
на направленията
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● Пленарно заседание на 17 октомври 2021 г. с окончателно приемане на
направленията и подбор на 20-те представители

© Европейски съюз, 2021 г. — Източник: EP / Brigitte Hesse

4. Основни резултати от сесията

В края на сесия 1 участниците в този панел приеха пет работни направления
въз основа на темите, които повдигнаха, обсъдиха и приоритизираха във
връзка с основната тема на панела „ЕС в света / Миграция“. Следната таблица
показва петте направления и съответните тематични групи, включени във
всяко направление:

Самостоятелнос
т и стабилност

ЕС като
международе

н партньор

Силен ЕС в
един мирен

свят

Миграцията
от човешка

гледна точка

Отговорност
и

солидарност
в целия ЕС

● Автономност на 
ЕС

● Граници

● Етична 
перспектива 
към 
търговията и 
отношенията

● Международн
и действия в 
областта на 
климата

● Утвърждаван
е на 

● Сигурност и 
отбрана

● Вземане на 
решения и 
външна 
политика на 
ЕС

● Съседни 
страни и 
разширяване

● Справяне с 
причините за
миграцията

● Хуманни 
съображени
я

● Интеграция

● Разпределен
ие на 
миграцията

● Общ подход 
към 
убежището

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


европейските
ценности
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Приложения

Приложение I

Обзор на сесия 1

Сесия 1: подход „стъпка по стъпка“

Сесия 1 на всички четири европейски граждански панела включва следните
стъпки:

· Стъпка 1: Споделяне на мнения за значението на Европейския съюз за
гражданите и разработване на визии за бъдещето на ЕС

Гражданите започнаха да обсъждат какво означава в момента за тях
Европейският съюз и как са свързани с него, преди да разработят лични
виждания за бъдещето на ЕС до 2050 г.

· Стъпка 2: Поставяне и приоритизиране на теми, свързани с
основната тема на панела

Въз основа на собствения си опит и знания, както и на приноса на експертите,
гражданите определиха и приоритизираха теми, свързани с основните теми на
панела.



© Европейски съюз, 2021 г. — Източник: EP / Brigitte Hesse
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Петък, 15.10.2021 г.

Пленарно заседание

Цел: посрещане на гражданите; обясняване на целта на конференцията и

нейните три „п“-та (платформа, панел, пленарно заседание); представяне на

дневния ред за събота и неделя

Реч на съпредседателя и заместник-председател на Комисията Дубравка

Шуица

Работа на подгрупата

Цел: гражданите се опознават взаимно и споделят какво означава в момента

ЕС за тях и как са свързани с него в своето ежедневие

Събота, 16.10.2021 г.

Работа на подгрупа 1

Цел: гражданите размишляват и разработват виждания за бъдещето на ЕС

Пленарно заседание 1

Цел: експертите споделят опит по тематичен блок 1: ЕС в света. Описва се

основният принос на многоезичната цифрова платформа и експертите

коментират съответните карти на идеите, съдържащи се в първия междинен

доклад за многоезичната цифрова платформа.

Пленарно заседание 2

Цел: експертите споделят опит по тематичен блок 2: Миграция. Описва се

основният принос на многоезичната цифрова платформа и експертите

коментират съответните карти на идеите, съдържащи се в първия междинен

доклад за многоезичната цифрова платформа.



Работа на подгрупа 2

Цел: гражданите поставят свои въпроси, възникнали при разглеждането на
по-големия тематичен блок, с който се занимава тяхната подгрупа. Всяка
подгрупа приоритизира пет теми и обсъжда предизвикателствата и
въпросите, които могат да възникнат във връзка с тези пет теми, когато
работи по тях по-подробно по време на сесия 2.

Неделя, 17.10.2021 г.

Пленарно заседание 1

Цел: екипът от модератори обяснява процеса на обособяване на

направленията и представя 5-те предложени направления.

Работа на подгрупата

Цел: екипът от модератори събира обратна информация от гражданите по

направленията; гражданите работят по направленията и формулират

предложения за промяна.

Пленарно заседание 2

Цел 1: екипът от модератори съобщава предложените промени на

направленията; гражданите колективно одобряват промените и

окончателните пет направления; екипът от модератори обяснява следващите

стъпки.

Цел 2: избират се представители на панела измежду участниците, които са

изявили желание да представляват панела на пленарното заседание на

Конференцията. От 70-те кандидатури бяха изтеглени 20.
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Приложение II

Как се генерират направленията?

„Генерирането на направленията“ има за цел да идентифицира работни
направления от различните теми, повдигнати от участниците, за да се
рационализира и раздели работата между подгрупите на панелите на
следващите сесии на панелите. Това е повтарящ се процес, започващ от
повдигането на различни теми до приемането на окончателни работни
направления, който се провежда на шест етапа от редакционния екип, като
гражданите одобряват окончателните работни направления. Редакционният
екип се състои от членове на консорциума от външни доставчици на услуги,
наети от Комисията за организирането на панелите. Общият секретариат на
конференцията наблюдава проектирането и организирането на процеса.

1. Темите се повдигат от участниците в панелите по време на
„обсъждането на темите“ в подгрупите и се отбелязват от модераторите.
Всеки гражданин може да повдига важни за него теми (в рамките на
общите тематични блокове на панела). Всички теми се превеждат
автоматично на английски и модераторът проверява дали преводът
отговаря по смисъл на темата, повдигната от гражданина.

2. След като бъдат консолидирани, темите се приоритизират на
следващата сесия на подгрупата. Всеки гражданин разполага с
максимум 15 точки, които могат да бъдат разпределени по реда на
предпочитание. На най-предпочитаната тема се дават пет точки, на
втората най-предпочитана тема – четири, и т.н. За тази цел гражданите
използват списъци с приоритети (като анонимни бюлетини).

3. Модераторът преброява резултатите по всички теми и ги класира по
реда на „резултатите по теми“ заедно с гражданите. Окончателното
класиране се показва на екрана и се предава на редакционния екип.



4. Петте най-високо класирани теми по подгрупи (или повече теми в случай
на „споделено 5-о място“) се използват за процеса на групиране. Във
всички подгрупи редакционният екип проверява и установява кои теми са
сходни или са свързани помежду си. Подобни и свързани теми изграждат
клъстери, които са маркирани с цвят и/или обозначени с временно
наименование.

5. Следващата стъпка е всички тези клъстери да бъдат разпределени в
различни, но съгласувани (максимум пет) работни направления. Всяко
направление получава име/заглавие в съответствие с основните
клъстери и теми, определени за въпросното направление. Целта е да се
използват думи, които гражданите вече са употребявали, и
следователно да се предложат заглавия, които са по-малко технически,
но по-съдържателни за участниците в панелите.

6. След това направленията се представят като предложение от
редакционния екип в пленарната зала и подгрупите. Гражданите могат
да проверяват дали темите на техните подгрупи са били правилно
разгледани и могат да поискат промени по отношение на етикетирането,
групирането в клъстери, както и потенциални допълнения. Ако бъдат
одобрени в подгрупите, тези промени се включват в предложените
направления. Като последна стъпка разпределението на направленията
се представя отново на пленарно заседание и се приемат с одобрение.
Преди това окончателно валидиране гражданите все още имат
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възможност да правят незначителни корекции (които също трябва да
бъдат одобрени на пленарно заседание).



Приложение III

Подробен списък на направленията, подтемите и 
приноса въз основа на класирането, определено от 
гражданите в подгрупите2

Направление 1: Самостоятелност и стабилност

1.1 Автономност на ЕС
- Автономност на Европа по отношение на важни стоки и суровини: 

производство и наличие на тези стоки. (група 10, място 3)
- Стратегическа автономност на ЕС в производството на важни стоки и 

услуги (група 5, място 1)
- Вътрешната финансова политика на Европейския съюз като средство за 

избягване на зависимост от външни сили (група 6, място 3)
- Зависимост от големите световни сили – намаляване на зависимостта от

ресурсите на други държави (напр. изкопаемите горива в Близкия изток, 
технологичното производство на Китай, Русия) (група 14, място 2)

- Укрепване на Европейския съюз като световна сила чрез укрепване на 
пазара на труда, правата на човека, икономиката и насърчаване на 
търговските споразумения. (група 12, място 1)

- Търговска политика: Как да се защитят самите ресурси и да се спре 
търговската зависимост от трети държави (група 11, място 1)

- Подобряване на възможностите за работа и заетост в ЕС чрез 
платформа (група 4, място 5)

1.2 Граници
- Сигурност на външните граници на ЕС: защита на границите срещу 

незаконна имиграция (група 2, място 4)
- Роля на Frontex по външните граници на ЕС (група 2, място 5)
- Контрол, например от независими органи, на законността на спасителни 

кораби на неправителствени организации в Средиземно море (група 2, 
място 3)

Направление 2: ЕС като международен партньор

2.1 Етична перспектива към търговията и отношенията
- Развиване на по-добри търговски отношения с Китай и САЩ (група 4, 

място 3)
- Единни данъчни правила за трети държави (група 5, място 3)
- Съображението за правата на човека в европейските търговски 

отношения (група 5, място 5)
- Ролята на ЕС в световната търговия и позицията му на търговски 

партньор (група 13, място 3)
- Сътрудничество с големите световни сили – създаване на ясни 

търговски и икономически политики на ЕС в отношенията с Китай и САЩ 

2� Настоящото приложение съдържа превод на текстове, генерирани посредством машинен 
превод на английски език.
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(група 14, място 5)
- Укрепване на отношенията с развиващите се страни (напр. Африка) 

(група 14, място 5)
- Търговската политика върви ръка за ръка с етичните ценности на 

Европейския съюз и европейската политика за околната среда и 
климата. (група 10, място 1)

- Работа и желани отношения с Китай: например, в областта на 
икономическата и външната политика и политиката на сигурност. (група 
10, място 5)

2.2 Международни действия в областта на климата
- ЕС следва да бъде лидер в борбата срещу глобалното затопляне (група 

4, място 1)
- Защита на околната среда (група 10, място 2)
- Политика на ЕС за климата (група 5, място 2)
- Ролята на ЕС в правоприлагането в областта на климата и 

насърчаването на останалите държави да се придържат към правилата 
(група 13, място 1)

- Международно сътрудничество в областта на климата (група 9, място 1)
2.3 Утвърждаване на европейските ценности

- ЕС като модел за подражание и гарант на демокрацията в световен 
мащаб (група 4, място 2)

- ЕС следва да се стреми към равни възможности, социално-
икономическо развитие и справедливи условия на живот за разлика от 
страните от глобалния Юг (група 4, място 4)

- ЕС като посланик в защита на правата на човека. Хора умират по 
границите (група 13, място 5)

- Корупция – създаване на стратегия относно корупцията на равнището на
ЕС (група 14, място 4)

- ЕС като финансова суперсила [да използва силата си, за да 
утвърждава ценности (пояснено от гражданите)] (група 9, място 4)

- Увеличаване на данъчното облагане от ЕС на дружествата, които 
използват външни изпълнители или имат монопол, включително 
използване на външни изпълнители в трети държави и възможности за 
налагане на санкции при нарушаване на правата на работниците, 
например чрез принудителен и детски труд (група 9, място 5)

- Преглед на традиционните инструменти на външната политика с цел 
насърчаване на мира (група 6, място 5)

- Насърчаване на общи европейски ценности във и извън Европейския 
съюз и разширяване на европейските структури. (група 12, място 2)

Направление 3: Силен ЕС в един мирен свят

3.1. Сигурност и отбрана
- Създаване на обща европейска армия (група 6, място 4)
- Нужна ли ни е европейска армия? (група 10, място 5)
- Отбрана – създаване на обща стратегия за отбрана на равнището на ЕС 

(група 14, място 1)
- Ефикасно управление на способностите на съвместните въоръжени сили

в ЕС (група 5, място 4)



- Инвестиране в обща европейска армия – общ механизъм за отбрана 
(група 9, място 3)

- Сигурност и отбрана: Възможно ли е да имаме съвместни военни сили 
на европейско равнище? (група 11, място 4)

- Регулиране на киберсигурността (група 14, място 3)
- Отбрана и защита на външните граници (група 13, място 2)
- Дипломатически действия по света при конфликти и войни. (група 12, 

място 4)
3.2 Вземане на решения и външна политика на ЕС

- Преразглеждане на правилото за вземане на решение с единодушие на 
Съвета на ЕС (група 6, място 1)

- Преразглеждане на ролята на Европейския парламент в процеса на 
вземане на решения в ЕС (група 6, място 2)

- Единодушие – санкции в ЕС, когато държавите не спазват споразумения 
(група 9, място 2)

- Външна политика: Страните от ЕС се нуждаят от единна политика, 
когато участват в международни организации (група 11, място 5)

- Единодушие на държавите членки. Собствените интереси на всяка 
държава – на второ място. (група 12, място 5)

- Преразглеждане на правилото за единодушие (група 13, място 4)
3.3. Съседни страни и разширяване

- Разширяване на ЕС: Какво да се прави при налагане на вето за нови 
членове (група 11, място 2)

- Правосъдие: Как можем да регулираме закони, които засягат общи 
въпроси със съседните държави (група 11, място 3)

Направление 4: Миграцията от човешка гледна точка

4.1 Справяне с причините за миграцията
- Помощ за оставане в отправната държава (и контрол на тази помощ) 

(група 7, място 2)
- Борба с причините за миграцията; Помощ за подобряване на стандарта 

на живот в държавата на произход; Целенасочена квалификация на 
доброволните мигранти в Европа, подкрепа за квалификация и 
образование в страните на произход (група 3, място 2)

- Причини и произход на миграцията (група 8, място 4)
- Подкрепа за страните на произход (група 15, място 4)
- Справяне с причините за миграцията; Климат, радикализация (група 1, 

място 5)
4.2. Хуманни съображения

- Трафик на хора (група 7, място 2)
- Работа с бежанските лагери в ЕС (група 15, място 3)
- Спазване на човешките права и единни хуманитарни стандарти при 

работа с мигрантите (група 3, място 5)
4.3 Интеграция

- Приспособяване на новопристигналите (административно, културно, 
диалог)/Професионализиране на интеграцията (група 7, място 5)

- Дестигматизация на миграцията/признаване на миграцията като факт 
(група 15, място 5)
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- Процес на културна интеграция на мигрантите при пристигането им 
(група 8, място 5)

- Условия за достъп до европейско гражданство и последващи действия 
(група 8, място 1)

- Интеграция: Права и задължения (група 1, място 3)

Направление 5: Отговорност и солидарност в целия ЕС

5.1. Разпределение на миграцията
- Политика за разпределяне на мигранти с произход извън Европа (група 

8, място 2)
- Процедури за разпределение в рамките на Европа; Реформа на 

дъблинската система (група 3, място 4)
- Как ЕС може да работи за справедливо разпределение на мигрантите 

между държавите от ЕС (група 1, място 2)
- Разпределяне на пристигащите в ЕС (група 7, място 4)
- Справедливо разпределение на бежанците: Квоти, финансова подкрепа 

за страните от ЕС и Турция, спазване на правата на човека (група 2, 
място 2)

- Устойчива, гъвкава, неподатлива на стрес система за приемане на 
мигранти с готовност за ситуации на повишено натоварване и 
извънредни ситуации (група 1, място 4)

- Как да се подобри комуникацията на ЕС по теми, свързани с миграцията.
Диференциация на условията и причините за миграцията (напр. бежанци
от война, икономически бежанци) (група 2, място 5)

- Политика, насочена към застаряващото общество в ЕС: Единна 
пенсионна система. (група 12, място 3)

5.2 Общ подход към убежището
- Работа с непълнолетни мигранти (група 3, място 3)
- Стандартизация и опростяване на националните правила (група 7, място

3)
- Определяне на миграционна политика между Европа и държавите 

членки (група 8, място 3)
- Структура и съдържание на процедурите за предоставяне на убежище 

(овладяване на език, училищно образование и т.н.) (група 15, място 2)
- Критерии на политиката в областта на убежището: Кога едно лице има 

право на убежище? Може ли да има общо европейско регулиране и 
общи стандарти? (група 3, място 1)

- Създаване на единна европейска система за убежище и повече 
компетенции по въпросите на миграцията на европейско равнище (група 
15, място 1)

- Процедура за предоставяне на убежище: Независимо прилагане, 
стандартизация и продължителност на процедурите за предоставяне на 
убежище (група 2, място 1)

- Подобряване на сътрудничеството между държавите от ЕС в областта 
на миграцията: например, чрез реформа на Регламента от Дъблин. 
(група 10, място 4)



Равностойно разглеждане на делата за убежище в ЕС; Яснота и бързина (група
1, място 1)
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Приложение IV

Пълен списък на приноса от подгрупите на оригиналния език на бележката

NB: Бележки на модераторите, в които се описват темите. Всеки модератор е водил бележки на собствения си език.

Тематичен блок I: „ЕС в света“

Език на оригинала

Група 4
(немски)

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

Група 5
(немски)

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

Група 6
(португалски)

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

Група 9
(датски)

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

Група 10
(немски)

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

Група 11
(испански)

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

Група 12
(полски)

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

Група 13
(нидерландск

и)

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

Група 14
(румънски)

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

Тематичен блок II: „Миграция“

Език на оригинала

Група 1
(шведски)

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

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

Група 3
(немски)

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

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

Група 8
(френски)

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

Група 15
(немски)

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