


Konferenca o prihodnosti Evrope

Poročilo: Forum 4: „EU v svetu / migracije“, prvo 
zasedanje

Evropski državljanski forum 4:   „EU v svetu / migracije“

Prvo zasedanje: 15.–17. oktober 2021, Strasbourg

Evropske državljanske forume organizirajo Evropski parlament, Svet EU in Evropska
komisija v okviru Konference o prihodnosti Evrope.

Ta dokument1 je pripravila posvetovalna skupina, ki je odgovorna za metodologijo in
izvedbo forumov, sestavljajo pa jo Missions Publiques, Danish Board of Technology,
Deliberativa, ifok in Kantar. Forum 4: Prvo zasedanje foruma „EU v svetu / migracije“
je vodil Danish Board of Technology, sovodilo pa podjetje ifok.

Vsebina

1. Metodologija

2. Kontekst prvega zasedanja v procesu evropskih državljanskih forumov

3. Forum 4: „EU v svetu / migracije“, prvo zasedanje Prispevek
strokovnjakov in strokovnjakinj

4. Glavni rezultati zasedanja

Prvo zasedanje tretjega evropskega državljanskega foruma v okviru Konference o
prihodnosti Evrope je potekalo od 15. do 17. oktobra 2021 v Evropskem parlamentu
v Strasbourgu. Udeležence in udeleženke je pozdravila ena od treh sopredsedujočih
izvršnemu odboru konference, podpredsednica Komisije za demokracijo in
demografijo Dubravka Šuica. Forum je bil posvečen vprašanjema „EU v svetu /
migracije“. Forum je razpravljal o vlogi EU v svetu, vključno s cilji in strategijami za
varnost EU, obrambo, trgovinsko politiko, humanitarno pomoč in razvojno
sodelovanje, zunanjo politiko ter sosedsko politiko EU in širitvijo. Ukvarjal se je tudi z
vprašanjem, kako naj EU obravnava migracije.

1� Izjava o omejitvi odgovornosti: za to poročilo so odgovorni izključno avtorji. Ne odraža stališč institucij EU.
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1. Metodologija

Razprave in kolektivno delo v okviru prvega zasedanja so potekali v dveh oblikah:

● v podskupinah z dvanajstimi do štirinajstimi državljani in državljankami. V
vsaki podskupini so uporabljali štiri do pet jezikov; vsak državljan/državljanka
je lahko govoril/a v svojem jeziku. Delo podskupin so vodili profesionalni
moderatorji in moderatorke, ki jih je izbral konzorcij zunanjih ponudnikov
storitev.

● plenarno z vsemi udeleženci in udeleženkami. Plenarne seje sta vodila dva
glavna voditelja.

Celoten pregled faz in ključnih trenutkov prvega zasedanja je prilogi I k temu
dokumentu.

2. Kontekst prvega zasedanja v procesu evropskih državljanskih forumov

Evropski državljanski forumi so eden od ključnih elementov Konference o prihodnosti
Evrope. Oblikovani so bili štirje evropski državljanski forumi, ki državljanom in
državljankam ponujajo priložnost za skupen razmislek o tem, kakšno Evropsko unijo
si želijo v prihodnosti.

● Vsakega od štirih forumov sestavlja 200 naključno izbranih evropskih državljanov in
državljank iz 27 držav članic;

● sestava je reprezentativna za raznolikost EU glede na domači kraj (državljanstvo in
mesto/podeželje), socialno-ekonomsko ozadje in raven izobrazbe;

● v vsakem forumu sta vsaj ena državljanka in en državljan iz vsake države članice;

● tretjina vsakega državljanskega foruma so mladi (stari od 16 do 25 let).
Vzpostavljena je bila posebna povezava med to skupino mladih in Evropsko
prireditvijo za mlade.

Forum 1: „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta /
izobraževanje, kultura, mladina in šport / digitalna preobrazba“

Forum 2: „Evropska demokracija / vrednote in pravice, pravna država, varnost“

Forum 3: „Podnebne spremembe, okolje / zdravje“

Forum 4: „EU v svetu / migracije“

Dvajset predstavnikov in predstavnic vsakega od državljanskih forumov, od katerih je
vsaj tretjina mlajših od 25 let, sodeluje na plenarni skupščini Konference, predstavi
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izid svojih razprav in razpravlja o svojih priporočilih z drugimi udeleženci in
udeleženkami. Forumi upoštevajo prispevke za plenarno skupščino Konference,
zbrane na večjezični digitalni platformi v okviru Konference, ter oblikujejo priporočila
glede nadaljnjega ukrepanja Unije.

3. Forum 4: „EU v svetu / migracije“, prvo zasedanje: prispevek
strokovnjakov in strokovnjakinj ter večjezične digitalne platforme

Skupni sekretariat Konference je v podporo razpravam in kolektivnemu delu v imenu
sopredsedujočih izvršnemu odboru Konference na prvo zasedanje tega foruma
povabil sedem priznanih strokovnjakov in strokovnjakinj. Strokovnjaki in
strokovnjakinje so predstavili najpomembnejše vidike, povezane s krovno tematiko,
ter glavne sedanje in prihodnje izzive za EU v zvezi z obema tematskima blokoma
foruma: EU v svetu; migracije. Udeleženci in udeleženke so prejeli tudi ustrezne dele in

miselne vzorce iz prvega vmesnega poročila o večjezični digitalni platformi.

Fotografija © Evropska unija, 2021 – Vir: EK / Elyxandro Cegarra

Strokovnjaka in strokovnjakinje za tematski blok 1: EU v svetu
● Federica Mogherini, rektorica, College of Europe
● Elmar Brok, posebni svetovalec Münchenske varnostne konference, 

nekdanji poslanec Evropskega parlamenta
● Federiga Bindi, vodja katedre Jean Monnet na Univerzi Tor Vergata v Rimu
● Elvira Fabry, višja raziskovalka, Jacques Delors Institute
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● Julian Voje, vodja oddelka za politiko, Münchenska varnostna konferenca

Strokovnjaka in strokovnjakinja za tematski blok 2: Migracije

● Rainer Münz, posebni svetovalec, European Political Strategy Center
● Florian Trauner, profesor, Inštitut za evropske študije, Vrije Universiteit v 

Bruslju
● Lyra Jakulevičienė, profesorica, Univerza Mykolasa Romerisa

Videoposnetki plenarnih sej so na voljo na:

● Plenarna seja  15.   oktobra 2021   s pozdravnim nagovorom sopredsedujoče,
podpredsednice Komisije Dubravke Šuica

● Plenarna seja 16.oktobra 2021 s prispevki strokovnjakov in strokovnjakinj o
EU v svetu

● Plenarna seja 16. oktobra 2021 s prispevki strokovnjakov in strokovnjakinj o
migracijah

● Plenarna seja   17.   oktobra 2021   s prvo najavo tematskih področij
● Plenarna seja 17. oktobra 2021   s končnim sprejetjem tematskih področij in

izbiro 20 predstavnikov in predstavnic

© Evropska unija, 2021 – Vir: EP / Brigitte Hesse

4. Glavni rezultati zasedanja

Ob koncu prvega zasedanja so državljani in državljanke tega foruma potrdili pet
tematskih področij na podlagi vprašanj, ki so jih izpostavili, obravnavali in izbrali kot
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prednostna v zvezi s krovnima vprašanjema foruma „EU v svetu / migracije“.
Naslednja preglednica prikazuje zadevnih pet tematskih področij in ustrezne
podsklope, vključene v vsakega od njih:

Zanašanje
nase in

stabilnost

EU kot
mednarodna

partnerica

Močna EU v
mirnem svetu

Migracije s
človeškega

vidika

Odgovornost
in solidarnost
po vsej EU

● Avtonomija 
EU

● Meje

● Trgovina in 
odnosi z 
etičnega 
vidika

● Mednarodni 
podnebni 
ukrepi

● Spodbujanje 
evropskih 
vrednot

● Varnost in 
obramba

● Odločanje in 
zunanja 
politika EU

● Sosednje 
države in 
širitev

● Odpravljanje 
vzrokov za 
migracije

● Človeški 
vidiki

● Integracija

● Porazdeljevanj
e migracij

● Skupni pristop
k azilu
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Priloge

Priloga I

Pregled prvega zasedanja

Prvo zasedanje: načelo postopnega pristopa

Prvo zasedanje vsakega od štirih evropskih državljanskih forumov ima naslednje
faze:

· Faza 1: Izmenjava mnenj o tem, kaj Evropska unija pomeni državljanom in
državljankam, in predstavitev vizij glede prihodnosti EU

Državljani in državljanke so najprej razpravljali o tem, kaj jim Evropska unija trenutno
pomeni v vsakdanjem življenju in kako jo doživljajo, nato pa so predstavili osebne
vizije glede prihodnosti EU do leta 2050.

· Faza 2: Izpostavljanje in prednostno razvrščanje vprašanj, povezanih s
krovno temo foruma

Državljani in državljanke so na podlagi lastnih izkušenj in znanja ter prispevkov
strokovnjakov in strokovnjakinj opredelili in prednostno razvrstili vprašanja, povezana
s krovnima vprašanjema foruma.
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Petek, 15. 10. 2021

Plenarna seja

Cilj: pozdravni nagovor državljanov in državljank; pojasniti namen Konference in

njenih treh komponent, tj. platforme, forumov in plenarne skupščine; predstaviti

dnevni red celotnega konca tedna

Govor sopredsedujoče, podpredsednice Komisije Dubravke Šuica

Delo v podskupinah

Cilj: medsebojno spoznavanje državljanov in državljank in izmenjava mnenj o tem,

kaj jim EU trenutno pomeni in kako jo doživljajo v vsakdanjem življenju

Sobota, 16. 10. 2021

Delo v podskupinah – 1

Cilj: državljani in državljanke razmišljajo o prihodnosti in oblikujejo vizije glede

prihodnosti EU

Plenarna seja 1

Cilj: informacije strokovnjakov in strokovnjakinj o tematskem bloku 1: EU v svetu.

Opis glavnih prispevkov na večjezični digitalni platformi in pripombe strokovnjakov

in strokovnjakinj glede ustreznih miselnih vzorcev iz prvega vmesnega poročila o

večjezični digitalni platformi.

Plenarna seja 2

Cilj: informacije strokovnjakov in strokovnjakinj o tematskem bloku 2: Migracije.

Opis glavnih prispevkov na večjezični digitalni platformi in pripombe strokovnjakov

in strokovnjakinj glede ustreznih miselnih vzorcev iz prvega vmesnega poročila o

večjezični digitalni platformi.
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Delo v podskupinah – 2

Cilj: izpostavitev vprašanj, ki se državljanom in državljankam porajajo ob
razmišljanju o širšem tematskem bloku, ki ga obravnava njihova podskupina. V
vsaki podskupini izbor petih prednostnih tem ter razprava o izzivih in vprašanjih, ki
se utegnejo zastaviti ob njih med podrobnejšo obravnavo na drugem zasedanju.

Nedelja, 17. 10. 2021

Plenarna seja 1

Cilj: voditelja razložita proces razvrščanja v tematska področja in predstavita

predlog za pet takšnih področij

Delo v podskupinah

Cilj: voditelja zbereta povratne informacije državljanov in državljank v zvezi s

tematskimi področji; državljani in državljanke se zavežejo tem tematskim

področjem in formulirajo predloge za spremembe.

Plenarna seja 2

Cilj 1: voditelja prestavita predloge za spremembe v zvezi z zadevnimi tematskimi

področji; državljani in državljanke kolektivno odobrijo spremembe in končnih pet

tematskih področij; voditelja sta pojasnila naslednje korake.

Cilj 2: izbor predstavnikov in predstavnic foruma med prostovoljci in

prostovoljkami, ki se javijo, da so pripravljeni zastopati forum na plenarni skupščini

Konference. Izmed 78 kandidatur je bilo izbranih 20 predstavnikov in predstavnic.
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Priloga II

Kako se oblikujejo tematska področja?

Pri „oblikovanju tematskih področij“ gre za to, da se v različnih vprašanjih, ki jih
izpostavijo udeleženke in udeleženci forumov, prepoznajo delovna področja, da se
delo racionalizira in na naslednjih zasedanjih foruma razdeli med podskupine
foruma. Gre za iterativen proces, ki se začne z izpostavljanjem različnih vprašanj do
sprejetja odločitve o končnih delovnih področjih. V šestih fazah ga je izvedla
uredniška skupina, končna delovna področja pa so odobrili državljani in državljanke.
Uredniško skupino sestavljajo člani konzorcija zunanjih ponudnikov storitev, ki jih je
Komisija najela za organizacijo forumov. Zasnovo in organizacijo procesa je
nadzoroval skupni sekretariat konference.

1. Vprašanja so izpostavili udeleženci in udeleženke v okviru „razprave o
vprašanjih“ v podskupinah, moderatorji in moderatorke pa so jih zabeležili.
Vsak od državljan in državljank je lahko izpostavil vprašanja, ki so zanj
pomembna (v okviru splošnih tematskih blokov zadevnega foruma). Vsa
v p r a š a n j a s o b i l a a v t o m a t s k o p r e v e d e n a v a n g l e š č i n o ,
moderator/moderatorka pa se je prepričal/a, da je prevod dovolj zvest
vprašanju, ki je bilo izpostavljeno.

2. Ko so bila vprašanja prečiščena, so bila prednostno razvrščena na naslednji
seji podskupine. Vsi državljani in državljanke so imeli na voljo 15 točk, ki so jih
lahko prednostno porazdelili. Najbolj zaželenemu vprašanju so dodelili pet
točk, drugemu najbolj zaželenemu štiri točke in tako naprej. To so državljani in
državljanke navedli na posebnih obrazcih (anonimnih glasovnicah).

3. Moderator/moderatorka je skupaj z državljani in državljankami preštel/a točke
pri vseh vprašanjih in jih skladno s tem rangiral/a gleda na dobljeno število
glasov. Končna lestvica je bila prikazana na zaslonu in posredovana uredniški
ekipi.
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4. Pet najbolje uvrščenih vprašanj v vsaki podskupini (ali več v primeru „petega
mesta“, ki si ga je delilo več vprašanj) je bilo nato uporabljenih v procesu
razvrščanja v tematska področja. Uredniška ekipa je pregledala vprašanja iz
vseh podskupin, da bi ugotovila, katera so si podobna ali med seboj
povezana. Podobna in med seboj povezana vprašanja so bila združena v
skupine, ki so bile tudi barvno označene in/ali začasno poimenovane.

5. Nato je bilo treba vse te skupine razdeliti v različne vendar koherentne
delovne sklope (največ pet). Vsako tematsko področje je bi l
poimenovano/naslovljeno v skladu z glavnimi skupinami in vprašanji,
uvrščenimi vanje. Cilj je bil uporabiti že izrečene besede državljanov in
državljank in torej predlagati naslove, ki bi bili manj strokovni in hkrati
pomenljivejši za udeležence in udeleženke foruma.

6. Tematska področja je nato kot predlog predstavila uredniška ekipa na
plenarni seji in v podskupinah. Državljani in državljanke so lahko preverili, ali
so bila vprašanja podskupine ustrezno upoštevana, in imeli možnost zahtevati
spremembe v zvezi z označbo in razvrščanjem v tematska področja ter
morebitne dodatke. Če so bile te spremembe v podskupinah odobrene, so
bile nato vnesene v predlagana tematska področja. Zadnja faza pa je bila, da
je bila razdelitev v tematska področja ponovno predstavljena na plenarni seji
in odobrena z aklamacijo. Pred končno potrditvijo so imeli državljani in
državljanke na plenarni seji še vedno možnost za manjše prilagoditve (s
pridržkom odobritve na plenarni seji).
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Priloga III

Podroben seznam tematskih področij, tematskih 
podsklopov in prispevkov po vrstnem redu, ki so ga 
določili državljani in državljanke v podskupinah2

Tematsko področje 1: Zanašanje nase in stabilnost

1.1 Avtonomija EU
- Avtonomija Evrope v zvezi s pomembnim blagom in surovinami: proizvodnja 

in razpoložljivost tega blaga (skupina 10, mesto 3)
- Strateška avtonomija EU pri proizvodnji pomembnega blaga in storitev 

(skupina 5, mesto 1)
- Notranja finančna politika Evropske unije kot sredstvo za preprečevanje 

odvisnosti od zunanjih sil (skupina 6, mesto 3)
- Odvisnost od velikih svetovnih sil – zmanjšanje odvisnosti od virov drugih 

držav (npr. fosilnih goriv z Bližnjega vzhoda, kitajske tehnološke proizvodnje, 
Rusije) (skupina 14, mesto 2)

- Krepitev Evropske unije kot svetovne sile s krepitvijo trga dela, človekovih 
pravic in gospodarstva ter spodbujanjem trgovinskih sporazumov (skupina 12,
mesto 1)

- Trgovinska politika: kako zaščititi vire in ustaviti trgovinsko odvisnost tretjih 
držav (skupina 11, mesto 1)

- Izboljšanje delovnih in zaposlitvenih možnosti v EU prek platforme (skupina 4,
mesto 5)

1.2 Meje
- Varnost zunanjih meja EU: varovanje meja pred neregularnimi/nezakonitimi 

migracijami (skupina 2, mesto 4)
- Vloga agencije Frontex na zunanjih mejah EU (skupina 2, mesto 5)
- Nadzor zakonitosti reševalnih ladij nevladnih organizacij, npr. neodvisnih 

organov, v Sredozemskem morju (skupina 2, mesto 3)

Tematsko področje 2: EU kot mednarodna partnerica

2.1. Trgovina in odnosi z etičnega vidika
- Razvoj boljših trgovinskih odnosov s Kitajsko in ZDA (skupina 4, mesto 3)
- Enotna davčna pravila za tretje države (skupina 5, mesto 3)
- Spoštovanje človekovih pravic v evropskih trgovinskih odnosih (skupina 5, 

mesto 5)
- Vloga EU v svetovni trgovini in položaj, ki ga ima kot trgovinska partnerica 

(skupina 13, mesto 3)
- Sodelovanje z velikimi svetovnimi silami – oblikovanje jasnih trgovinskih in 

gospodarskih politik EU v odnosih s Kitajsko in ZDA (skupina 14, mesto 5)
- Krepitev odnosov z državami v razvoju (npr. z Afriko) (skupina 14, mesto 5)

2� V tej prilogi je prevod besedil, ki so bila pripravljena s strojnim prevajanjem v angleščino.
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- Trgovinska politika v kombinaciji z razširjanjem etičnih vrednot Evropske unije
ter evropske okoljske in podnebne politike (skupina 10, mesto 1)

- sodelovanje in želeni odnosi s Kitajsko, npr. na področju ekonomske, zunanje 
in varnostne politike (skupina 10, mesto 5)

2.2 Mednarodni podnebni ukrepi
- EU bi morala prevzeti vodilno vlogo v boju proti globalnemu segrevanju 

(skupina 4, mesto 1)
- Varstvo okolja (skupina 10, mesto 2)
- Podnebna politika EU (skupina 5, mesto 2)
- Vloga EU pri izvajanju podnebnih ukrepov in spodbujanju drugih držav k 

spoštovanju pravil (skupina 13, mesto 1)
- Mednarodno sodelovanje na področju podnebja (skupina 9, mesto 1)

2.3 Spodbujanje evropskih vrednot
- EU kot vzornica in porok za demokracijo po vsem svetu (skupina 4, mesto 2)
- EU bi se morala zavzemati za enake možnosti, socialno-ekonomski razvoj in 

pravične življenjske pogoje v državah svetovnega juga (skupina 4, mesto 4)
- EU kot ambasadorka za varstvo človekovih pravic; umiranje ljudi na mejah 

(skupina 13, mesto 5)
- Korupcija – oblikovanje protikorupcijske strategije na ravni EU (skupina 14, 

mesto 4)
- EU kot finančna velesila [ki uporablja svojo moč za spodbujanje vrednot 

(pojasnilo državljanov in državljank)] (skupina 9, mesto 4)
- EU mora povečati obdavčitev za podjetja, ki uporabljajo zunanje izvajanje ali 

imajo monopol, vključno z zunanjim izvajanjem v tretjih državah in možnostmi 
za kaznovanje v primeru nespoštovanja pravic delavcev, npr. s prisilnim 
delom in delom otrok (skupina 9, mesto 5)

- Pregled tradicionalnih zunanjepolitičnih instrumentov z namenom spodbujanja
miru (skupina 6, mesto 5)

- Spodbujanje skupnih evropskih vrednot v EU in zunaj Unije ter širitev 
evropskih struktur (skupina 12, mesto 2)

Tematsko področje 3: Močna EU v mirnem svetu

3.1. Varnost in obramba
- Ustanovitev skupne evropske vojske (skupina 6, mesto 4)
- Ali potrebujemo evropsko vojsko? (skupina 10, mesto 5)
- Obramba – oblikovanje skupne obrambne strategij na ravni EU (skupina 14, 

mesto 1)
- Učinkovito upravljanje zmogljivosti skupnih oboroženih sil v EU (skupina 5, 

mesto 4)
- Naložbe v skupno evropsko vojsko – skupni obrambni mehanizem (skupina 9,

mesto 3)
- Varnost in obramba: ali je mogoče imeti skupno vojaško silo na evropski 

ravni? (skupina 11, mesto 4)
- Uredba o kibernetski varnosti (skupina 14, mesto 3)
- Obramba in varovanje zunanjih meja (skupina 13, mesto 2)
- Diplomatska prizadevanja po svetu v zvezi s konflikti in vojnami (skupina 12, 
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mesto 4)
3.2 Odločanje in zunanja politika EU

- Revizija odločanja s soglasjem v Svetu (skupina 6, mesto 1)
- Pregled vloge Evropskega parlamenta v postopku odločanja EU (skupina 6, 

mesto 2)
- Soglasje – sankcije v EU, kadar države ne spoštujejo sporazumov (skupina 9,

mesto 2)
- Zunanja politika: Države EU potrebujejo enotno politiko, kadar sodelujejo v 

mednarodnih organizacijah (skupina 11, mesto 5)
- Soglasje držav članic; lastni interesi držav so na drugem mestu (skupina 12, 

mesto 5)
- Pregled pravila o soglasju (skupina 13, mesto 4)

3.3 Sosednje države in širitev
- Širitev EU: kako upravljati veto za nove člane (skupina 11, mesto 2)
- Pravosodje: kako lahko reguliramo zakone, ki vplivajo na skupna vprašanja s 

sosednjimi državami (skupina 11, mesto 3)

Tematsko področje 4: Migracije iz človeškega vidika

4.1 Odpravljanje vzrokov za migracije
- Pomoč ljudem, da ostanejo v državi odhoda (in nadzor nad to pomočjo) 

(skupina 7, mesto 2)
- Boj proti vzrokom za migracije; pomoč za izboljšanje življenjskega standarda 

v državah izvora; ciljno usmerjena kvalifikacija prostovoljnih priseljencev v 
Evropi, podpora kvalifikacijam in izobraževanju v državah izvora (skupina 3, 
mesto 2)

- Vzroki in izvori migracij (skupina 8, mesto 4)
- Podpora državam izvora (skupina 15, mesto 4)
- Odpravljanje vzrokov za migracije; podnebje, radikalizacija (skupina 1, mesto 

5)
4.2 Človeški preudarki

- Trgovina z ljudmi (skupina 7, mesto 2)
- Kaj z begunskimi taborišči v EU (skupina 15, mesto 3)
- Spoštovanje človekovih pravic in enotnih humanitarnih standardov pri 

obravnavanju migrantov in migrantk (skupina 3, mesto 5)
4.3 Vključevanje

- Prilagajanje novih priseljencev (upravno, kulturno, dialog) / profesionalizacija 
integracije (skupina 7, mesto 5)

- Destigmatizacija migracij / priznavanje migracij kot dejstva (skupina 15, mesto
5)

- Proces kulturne integracije migrantov in migrantk ob prihodu (skupina 8, 
mesto 5)

- Pogoji za dostop do evropskega državljanstva in nadaljnje ukrepanje (skupina
8, mesto 1)

- Integracija: pravice in dolžnosti (skupina 1, mesto 3)

16



Tematsko področje 5: Odgovornost in solidarnost v vsej EU

5.1 Porazdeljevanje migracij
- Politika porazdeljevanja migrantov in migrantk iz neevropskih držav (skupina 

8, mesto 2)
- Postopki porazdeljevanja v Evropi; Reforma dublinskega sistema (skupina 3, 

mesto 4)
- Kako lahko EU zagotovi pravično porazdelitev migrantov med državami EU 

(skupina 1, mesto 2)
- Porazdelitev migrantov in migrantk, prispelih v EU (skupina 7, mesto 4)
- Pravično porazdeljevanje beguncev in begunk: kvote, finančna podpora 

državam EU & Turčiji, spoštovanje človekovih pravic (skupina 2, mesto 2)
- Trajnosten, prilagodljiv in na šoke odporen sistem za sprejem migrantov in 

migrantk, ki bo vzdržal velike obremenitve in izredne razmere (skupina 1, 
mesto 4)

- Kako izboljšati komuniciranje EU o migracijskih temah; razlikovanje med 
pogoji in vzroki za migracije (npr. vojni begunci, ekonomski begunci) (skupina 
2, mesto 5)

- Politika za starajočo se družbo v EU: enoten pokojninski sistem (skupina 12, 
mesto 3)

5.2 Skupni pristop k azilu
- Obravnavanje mladoletnih migrantov in migrantk (skupina 3, mesto 3)
- Standardizacija in poenostavitev nacionalnih predpisov (skupina 7, mesto 3)
- Opredelitev migracijske politike med Evropo in državami članicami (skupina 8,

mesto 3)
- Vsebinska zasnova azilnih postopkov (učenje jezika, šolanje itd.) (skupina 15,

mesto 2)
- Merila v azilni politiki: kdaj ima kdo pravico do azila? Ali lahko obstaja skupna 

evropska ureditev in skupni standardi? (skupina 3, mesto 1)
- Oblikovanje enotnega evropskega azilnega sistema in več pristojnosti na 

področju migracijskih vprašanj na evropski ravni (skupina 15, mesto 1)
- Azilni postopek: Neodvisno izvajanje, standardizacija in dolžina azilnih 

postopkov (skupina 2, mesto 1)
- Izboljšanje sodelovanja med državami EU na področju migracij, npr. z reformo

Dublinske uredbe (skupina 10, mesto 4)
Enakovredna obravnava azilnih zadev v EU; jasnost in hitrost (skupina 1, mesto 1)
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Priloga IV

Popoln seznam prispevkov podskupin v izvirnem jeziku zabeležbe moderatorja ali 
moderatorke

Opomba: Zapiski moderatorjev in moderatork o vprašanjih. Vsak moderator/moderatorka je sestavljal/a zapiske v svojem jeziku.

Tematski blok I: „EU v svetu“

Izvirni jezik

Skupina 4
(nemščina)

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

Skupina 5
(nemščina)

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

Skupina 6
(portugalščin

a)

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

Skupina 9
(danščina)

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

Skupina 10
(nemščina)

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

Skupina 11
(španščina)

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?

Skupina 12
(poljščina)

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

Skupina 13
(nizozemščin

a)

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
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6. Gemeenschappelijk energiebeleid van de EU
7. Het bieden van ontwikkelingshulp
8. Unanimiteit in Europa, vb Europese ambassade
9. Regels rond migratie
10. Rol van EU als promotor van de democratie
11. Gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU in het kader van het behoud van vrede
12. Uitbreiden van de lidstaten ja of nee? en hoe?
13. Rol van de EU in de wereldgezondheid

Skupina 14
(romunščina)

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)

Tematski blok II: „Migracije“

Izvirni jezik

Skupina 1
(švedščina)

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 

Forum 4, prvo zasedanje – 21



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

Skupina 2
(nemščina)

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

Skupina 3
(nemščina)

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?

Forum 4, prvo zasedanje – 22



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

Skupina 7
(francoščina)

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

Skupina 8
(francoščina)

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

Skupina 15 1. Herstellung eines einheitlichen europäischen Asylsystems und mehr Kompetenz in Migrationsfragen auf europäischer Ebene
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(nemščina) 2. Inhaltliche Ausgestaltung der Asylverfahren (Spracherwerb, schulische Bildung, etc.)
3. Umgang mit EU-Flüchtlingslagern
4. Unterstützung von Herkunftsländern
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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