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Jelentés  

4. európai polgári vitacsoport:„Az EU a világban/migráció”  

2. ülésszak: 2021. november 26–28., online  

Az európai polgári vitacsoportokat az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai 

Bizottság hívta életre a Konferencia Európa jövőjéről keretében.  

Ezt a dokumentumot1  a tanácsadó csoport készítette, amelynek tagjai a Dán Technológiai Tanács, az 

Ifok, a Missions Publiques, a Deliberativa és a Kantar, és amely a vitacsoportok módszertanáért, illetve 

megvalósításáért felel. 4. vitacsoport: „Az EU a világban/migráció” témakörökkel foglalkozó 2. 

ülésszakot a Dán Technológiai Tanács vezette az Ifok társvezetői közreműködésével.  
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● I. melléklet: Az iránymutatások kidolgozásának folyamata 
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1Felelősségkizáró nyilatkozat: ezért a jelentésért a szerzők tartoznak kizárólagos 
felelősséggel, és az nem tükrözi az uniós intézmények hivatalos álláspontját. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
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1. A 2. ülésszak összefoglalása 

2021. november 16. és 28. között 200 különböző életkorú, és az EU más-más részéről származó 

európai polgár megtartotta a második, virtuális ülésszakát, amelynek keretében az első ülésszak 

munkája alapján „Az EU a világban/migráció” témakörének megvitatására került sor.  A Strasbourgban 

tartott első ülésszak során a polgárok hozzávetőlegesen 75 témakört vitattak meg a vitacsoportjuk 

átfogó témáihoz kapcsolódóan. Az ülésszak 5 munkaterületet érintett, amelyek különböző 

alterületekből tevődtek össze [az 1. ülésszakról készült jelentés].  

 

● 1. munkaterület: Önállóság és stabilitás 

● 2. munkaterület: Az EU mint nemzetközi partner 

● 3. munkaterület: Egy erős EU egy békés világban  

● 4. munkaterület: A migráció emberi szemszögből 

● 5. munkaterület: Felelősségvállalás és szolidaritás uniós szinten 

 

Az első ülésszak során a résztvevők által elfogadott témakörök kiindulópontként szolgáltak a polgárok 

2. ülésszaka számára. A jelen 2. ülésszak során a résztvevők az 1. ülésszakban azonosított öt 

munkaterület esetében felvázolták azokat az „iránymutatásokat”, amelyek alapján (a 3. ülésszak 

folyamán) elkészítik a konkrét ajánlásokat. 

 

A szakértők támogatásával és a témakörökkel kapcsolatos gondolatai alapján, valamint saját 

ismereteikre és tapasztalataikra támaszkodva a 2. ülésszak vitái során a polgárok azonosították és 

megbeszélték az azokkal a témakörökkel kapcsolatos problématerületeket, amelyeknek megvitatását 

rájuk bízták. A problématerületek olyan problémákat takarnak, amelyek megoldást igényelnek, vagy 

olyan helyzeteket, amelyeket meg kell változtatni (példa a 4. vitacsoport egyik problémájára: „Európa 

túlzott mértékben függ az energiaimporttól”).  

 

A polgárok a problématerületekhez iránymutatásokat vázoltak fel. Az iránymutatások 

megfogalmazása az első lépés az ajánlások kidolgozásához, amely a 3. ülésszak célkitűzése (lásd 

például a 4. vitacsoport által megfogalmazott következő iránymutatást: „Az Európán belüli 

energiatermelés kiterjesztésére és a belső erőforrások hatékonyabb felhasználására van szükség.”) 

 

Emellett azt is kérték a polgároktól, hogy indoklásokat fűzzenek az iránymutatásokhoz, amelyekben 

elmagyarázzák, hogy szerintük miért lehet az iránymutatásokkal megfelelően kezelni az adott 

problématerületet (lásd például a 4. vitacsoport által adott következő indoklást: „Ezzel csökkentenénk 

a függőségünket azoktól az országoktól, amelyek politikai nyomást gyakorolnak ránk. Ha nagyobb 

részesedéssel rendelkezünk a megújuló regionális energiaforrásokból, a klímacélokat is könnyebben 

elérhetjük. A fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentése segítené a nemzeti 

költségvetéseket, és erősítené az eurót.”) 

 

A közös munka és a megbeszélések három formátumban zajlottak: 

● Alcsoportokban. A 15 alcsoport mindegyike 12–14 polgárból állt. Valamennyi alcsoportban 

négy vagy öt nyelven folyt a kommunikáció, így a résztvevők használhatták az anyanyelvüket 

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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vagy egy általuk beszélt másik nyelvet. Az alcsoportokban végzett munkát egy külső 

szolgáltatói tanácsadó csoport által kiválasztott hivatásos facilitátor irányította. 

● Munkaterület szerinti plenáris üléseken. A munkaterület szerinti plenáris üléseken az 

ugyanazon a munkaterületen dolgozó három alcsoport tagjai vettek részt. Az 5 munkaterület 

szerinti plenáris üléseket hivatásos facilitátorok vezették. 

● Plenáris ülések keretében az összes polgár részvételével. A plenáris üléseket a tanácsadói 

csoport két fő moderátora vezette. 

 

A plenáris ülések videófelvételeit itt tekintheti meg: 

● A 2021. november 26-i plenáris ülés 

● A 2021. november 28-i plenáris ülés 

 

2. A 2. ülésszak kontextusa az európai polgári vitacsoport folyamatában 

Az európai polgári vitacsoportok az Európa jövőjéről szóló konferencia kulcsfontosságú elemei. Négy 

európai polgári vitacsoport alakult annak érdekében, hogy a polgárok együtt gondolkodhassanak a 

jövőről, amelyet az Európai Unió számára elképzelnek.  

●  A négy vitacsoport mindegyikét 200 európai polgár alkotja, akiket véletlenszerűen 

választottak ki a 27 tagállamból;  

● a csoportok összetétele az EU sokszínűségét tükrözi mind tagjaik földrajzi származása 

(nemzetiség, illetve városi vagy vidéki környezet), mind nemük, életkoruk, társadalmi-

gazdasági hátterük és képzettségi szintjük tekintetében;  

● minden vitacsoportban részt vesz tagállamonként legalább egy nő és egy férfi;  

● minden vitacsoport egyharmadát fiatalok (16 és 25 év közöttiek) alkotják. A fiatalok e 

csoportja és az Európai Ifjúsági Rendezvény között különleges kapcsolat jött létre. 

Az egyes vitacsoportok a 2021. szeptember és 2022. február közötti időszakban háromszor üléseznek. 

Az 1. ülésszakra Strasbourgban, az Európai Parlament épületében került sor. A 2. ülésszakot online 

módon bonyolították le. A polgárok, a moderátorok, a facilitátorok és a szakértők az Interaction online 

eszköz segítségével tanácskoztak, amely 24 nyelvű szinkrontolmácsolási funkciójával lehetővé teszi a 

többnyelvű megbeszélések lebonyolítását.  

Míg az 1. ülésszak az elképzelések felvázolását és a témakörök meghatározását célzó bevezető ülés 

volt, amelyen meghatározták a polgárok által megvitatandó problématerületek prioritását, a 2. 

ülésszak célja az volt, hogy a résztvevők elmélyedjenek a témában és iránymutatásokat fogalmazzanak 

meg. A 2. ülésszakot megnyitó plenáris ülésen a vitacsoport 20 képviselőjét („nagykövetét”) felkérték, 

hogy számoljanak be a többi polgárnak a konferencia 2021. október 22-23-i első plenáris üléséről [a 

konferencia plenáris üléséről bővebb információ található a IV. mellékletben]. A beszámolókat 

követően a résztvevők kérdezhettek a nagykövetektől. 

 

 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panel-4-session-2-the-eu-in-world-migration_20211126-1700-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panel-4-session-2-the-eu-in-world-migration_20211128-1615-SPECIAL-OTHER_vd
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1. Az ülésszak fő megállapításai: problématerületek és iránymutatások 

A 2. ülésszak végén a 4. vitacsoport polgárai azonosították a problématerületeket, és 

megfogalmazták az iránymutatásokat2.  

A 15 munkacsoport összesen 5 munkaterületet és 13 alterületet ölelt fel a következő módon: 

Terem Munkaterület Alterület, 1. nap Alterület, 2. nap 

1 

Önállóság és 

stabilitás 

 

Az EU autonómiája Határok 

6 Határok 

15 Az EU autonómiája 

2 

Az EU mint 

nemzetközi partner 

 

Az európai értékek népszerűsítése 

7 Nemzetközi éghajlat-politikai intézkedések 

8 Kereskedelem és kapcsolatok etikai összefüggésben 

3 

Egy erős EU egy 

békés világban 

 

Biztonság és védelem 

11 Döntéshozatal és az EU külpolitikája 

12 Szomszédos országok és bővítés 

4 

A migráció emberi 

szemszögből 

Integráció 

13 Emberi tényezők 

14 A migráció kiváltó okainak megszüntetése 

5 
Felelősségvállalás és 

szolidaritás uniós 

szinten 

 

A menekültügyre vonatkozó közös 

megközelítés A migránsok elosztása 

9 A menekültügyre vonatkozó közös megközelítés 

10 A migránsok elosztása 

 

A következő jegyzetek számozása az alábbiak szerint történik: 

Munkaterület.Alterület.Problématerület.Iránymutatás/Indoklás (pl. 1.1.1.1): 

 

 

  

 
2 Gépi fordítóprogram segítségével fordítva 
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1. munkaterület: Önállóság és stabilitás 

1.1. Az EU autonómiája 

1.1.1-es problématerület 

Az euró nemzetközi vezető pénznemként nem elég erős a dollárhoz (vagy az új, jövőbeli kriptovalutákhoz) 
képest 

1.1.1.1 Iránymutatás: Jelenleg nem minden uniós tagállam használja az eurót. Minél több tagállam 
csatlakozik az euróhoz, a kereskedelem annál nagyobb hányada fog az európai pénznemben 
bonyolódni. Középtávon az összes uniós tagállamnak csatlakoznia kellene az euróhoz. Annak 
érdekében azonban, hogy az euró erős maradjon, a tagállamokkal szemben szigorú csatlakozási 
feltételeket kell támasztani. 
 
Indoklás: Ez javítaná az euró piaci erejét más valutákhoz képest. 

1.1.1.2 Iránymutatás: A kriptovalutákkal végzett spekulációkból származó profitot meg kell adóztatni. A 
kriptovalutákat nem kellene elfogadni hivatalos fizetőeszközként. 
 
Indoklás: Ez megnehezítené a kriptovalutákkal való visszaélést, és megerősítené az euró használatát. 

1.1.2-es probléma 

Az európai gyártási költségek magasak, és nem várhatjuk el mindenkitől, hogy drágább, Európában készített 
termékeket vásároljon 

1.1.2.1 Iránymutatás: Ösztönözni kell az európai gyártást, az európai munkásokat pedig támogatni kell. 
 
Indoklás: Az európai termékek versenyképesebbé válnának, és enyhülnének az európai termékek 
vásárlásának akadályai. A gyártási folyamatok automatizálása segíthet csökkenteni bizonyos európai 
termelőtevékenységek magas munkaköltségeit. Ha több termék készül Európában, az alacsonyabb 
szállítási költségek szintén csökkentik a termékek összköltségét.  

1.1.2.2 Iránymutatás: A helyi forrásokból származó ételeket reklámozni kell, és pénzügyi támogatásban kell 
részesíteni. 
 
Indoklás: Csökken az ételimportoktól való függőség, és egyben támogatja az egészséges étrendet. 

1.1.3-as problématerület 

Kína és más országok nem teljesítik a nemzetközi WTO-egyezményeket 

1.1.3.1 Iránymutatás: Az Európai Uniónak kezdeményezéseket kell bevezetnie és támogatnia a WTO-
szabványoknak való megfelelés független testületek általi  tanúsítására és szankcionálására 
vonatkozóan.  
 
Indoklás: Ez kiterjedhet az ökológiai standardokra, a munkakörülményekre stb. 
A nemzetközi verseny igazságosabbá válna, és nagyobb kontrollal rendelkeznénk az importok felett. 
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1.1.4-es problématerület 

Az életvitelünk túlzottan fogyasztásközpontú, termékeink pedig nem elég tartósak ahhoz, hogy csökkentsék a 
más országokból történő importoktól való függőségünket 

1.1.4.1 Iránymutatás: A vállalatokat arra köteleznénk, hogy a termékek életciklusa végén, vagy akkor, ha a 
vásárlók szeretnék kicserélni, vegyék vissza a termékeiket. 
 
Indoklás: Ez megnehezítené a vállalatok számára, hogy a termékeiket oly módon tervezzék, hogy egy 
rövid idő elteltével többé ne működjenek. 

1.1.4.2 Iránymutatás: A vállalatoknak kötelező lenne 10 éves jótállást kínálni a termékeikhez, és 20 évig 
gondoskodniuk kellene a cserealkatrészekről. 
 
Indoklás: Ez megnehezítené a vállalatoknak, hogy a termékeiket oly módon tervezzék, hogy egy 
rövid idő elteltével többé ne működjenek. 
  

1.1.4.3 Iránymutatás: A termékeket a gyártási és az ellátási lánc során QR-kóddal kellene ellátni. 
Indoklás: Ez lehetővé tenné a termékek (felhasznált nyersanyagok, gyártás stb.) fenntarthatóságának 
jobb kiértékelését. 

1.1.5-ös problématerület 

Nem vesszük kellőképpen figyelembe a fenntarthatóság és az emberi jogok követelményét azokban az 
országokban, amelyekből a nyersanyagokat és a termékeket beszerezzük, és ezért a kereskedelmi 

partnereinket nem a standarjainkkal összhangban választjuk ki 

1.1.5.1 Iránymutatás: A nemzetközi kereskedelmi egyezményekben mindig figyelembe kellene venni a 
fenntarthatósági és az etikai feltételeket. 
 
Indoklás: Ez szabványosítaná ezeket a feltételeket, és az európai klíma- és fenntarthatósági célok 
könnyebben teljesíthetővé válnának. 

1.1.5.2 Iránymutatás: A standardokat megsértő országokból származó importokra szankciókat és vámot kell 
kiszabni. 
 
Indoklás: Ez csökkentené az európai standardok megsértését. 

1.1.6-os problématerület 

Világszerte több stratégiai partnerre van szükségünk 

1.1.6.1 Iránymutatás: Több technológiai és kutatás-fejlesztési partnerséget kell kialakítani olyan országokkal 

vagy országcsoportokkal, amelyek nem tartoznak a nagyobb partnereink közé (pl. Tajvan, Afrika, 

Latin-Amerika). 

Indoklás: Ezzel csökkenne a néhány országtól való egyoldalú függőségünk. 
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1.1.6.2 Iránymutatás: Több nemzetközi iskolát kellene fenntartani és támogatni Európán kívül; az európai 

etikai értékeket iskolában kellene tanítani. 

Indoklás: Ez segítene a fenntarthatóság iránti elkötelezettség javításában, ahelyett, hogy kizárólag a 

fogyasztást népszerűsítenénk. 

1.1.7-es problématerület 

Az EU túlzott mértékben függ az energiaimporttól 

1.1.7.1 Iránymutatás: Az unión belüli energiatermelés kiterjesztésére és a belső erőforrások hatékonyabb 
felhasználására van szükség. 
 
Indoklás: Ezzel csökkentenénk a függőségünket azoktól az országoktól, amelyek politikai nyomást 
gyakorolnak ránk. Ha nagyobb részesedéssel rendelkezünk a megújuló energiaforrásokból, a 
klímacélokat is könnyebben elérhetjük. A fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentése 
segítené a nemzeti költségvetéseket, és erősítené az eurót. 

1.1.7.2 Iránymutatás: A tömegközlekedés kiterjesztésével csökkenne az autóktól való függőség. 
 
Indoklás: Ez csökkentené az olajtól és a ritka földfémektől való függőséget. 

1.1.7.3 Iránymutatás: A tagországoknak javítaniuk kell a hulladék-újrafeldolgozást, és a hulladékot 
energiagenerálásra kell felhasználniuk. Ezt az EU ösztönözhetné és támogathatná. 
 
Indoklás: A jobb hulladék-újrahasznosítás és -felhasználás csökkentené az energiától való 
függőséget, és egyúttal megoldaná a hulladékproblémát. 

 

1.1.8-as problématerület 

A magas uniós gyártási költségek miatt bizonyos nyersanyagokat az Unión kívülre exportálunk feldolgozásra 

1.1.8.1 Iránymutatás: Javasoljuk, hogy az ezen trend által leginkább érintett területeken dolgozó termelőket 
részesítsük egyfajta támogatásban. 
 
Indoklás: Ez azért fontos, mert vonzóbbá tenné az Unión belüli tevékenységet a trend által érintett 
nyersanyagokat termelő magánvállalatok számára, és nem hagynák el az Uniót. 

1.1.8.2 Iránymutatás: Rendkívül magas adók kiszabását javasoljuk az EU-ból exportált, majd az EU-ba 
újraimportált anyagokra/termékekre/árukra, ami kedvezőtlenné tenné az áruk uniós anyagok 
felhasználásával való gyártását az Unión kívül. 
 
Indoklás: Ez segítené ösztönözni az Unión belüli termelést, valamint munkahelyeket teremtene, 
miközben szükségtelenné tenné a túlzott szállítmányozást, ami feleslegessé válna, és ezáltal a 
környezetre is kedvező hatást gyakorolna. 

1.1.8.3 Iránymutatás: Magas adó kivetését javasoljuk az Európai Unióból más országokba szállított 
anyagokra. 
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Indoklás: Ez a pénzügyi érdekeltségek megszüntetése miatt fontos. 

1.1.8.4 Iránymutatás: Az 1. csoporttól kapott visszajelzés alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a 
szállítmányozó cégek szén-dioxid-kibocsátásának megadóztatása egy lehetséges megoldást jelentene. 
Indoklás: Ez kedvezőtlenné tenné a túlzott/felesleges/gondatlan szállítmányozást. 

1.1.9-es problématerület 

Egyes nyersanyagokat az Unión kívülre exportálunk, miközben azokra az EU-ban is szükség van 

1.1.9.1 Iránymutatás: Javasoljuk, hogy egy vállalatok gyártótevékenységeit helyezzék vissza az eredeti 
országba, ennek megfelelően  a gyártás túlnyomó része visszakerül az Unióba (ennek előmozdítására 
az Unióba visszatérő vállalatok számára ösztönző rendszer bevezetésére lehet szükség). 
 
Indoklás: Hiszünk abban, hogy a helyi termelést a helyi termelők támogatása révén kellene 
ösztönözni. 

1.1.9.2 Iránymutatás: Az 1. csoport visszajelzése alapján úgy gondoljuk, hogy a kulcsfontosságú nyersanyagok 
exportjának visszaszorítása jó megoldást jelenthet. Ez kizárólag ezt a nyersanyag-kategóriát érintené, 
a többi anyagkategóriát nem. 
 
Indoklás: Annak ellenére, hogy bizonyos uniós nyersanyagok feldolgozása az Unión belül drágább, 
mint az Unión kívül, a feldolgozásukat az EU-n belül kellene elvégezni. A kulcsfontosságú 
nyersanyagokat nem lenne szabad feldolgozásra exportálni. 

1.1.10-es problématerület 

Az Unióba importált termékekre vonatkozó szigorú minőségi standardok hiánya olcsóbb, de gyengébb minőségű 
termékeket eredményez az EU termékeihez képest 

1.1.10.1 Iránymutatás: Olyan érték-/standardrendszert kell létrehozni, amely az EU-ba importált összes árura 
érvényes. Ez biztosítaná, hogy az EU kizárólag a kiváló minőségű termékeket importálja, ami 
megszüntetné az igazságtalan versenyt az olcsóbb, de gyengébb minőségű importált termékek és az 
Unióban előállított, kiváló minőségű áruk/termékek között. 
 
Indoklás: Fontos, hogy az összes importált áru jó minőségű legyen. 

1.1.10.2 Iránymutatás: Az 1. csoport visszajelzése alapján úgy gondoljuk, hogy 10 éves jótállással/a 
cserealkatrészek 20 éves rendelkezésre állásával ezt biztosítani lehetne. 
 
Indoklás: Ez segítene, mert az anyagokat úgy állítanák elő, hogy jó minőségűek legyenek. 

1.1.11-es problématerület 

Túl kevés a tagállamok közötti beruházás a külső hatáskörökből/országokból az Európai Unióba irányuló 
beruházásokhoz képest 

1.1.11.1 Iránymutatás: Javasoljuk, hogy az Unió tagállamai, és értelemszerűen az onnan származó befektetők 
kedvezőbb szerződési feltételeket élvezzenek, mint azok az Unión kívüli befektetők, akik az EU-ban 
szeretnének beruházásokat végezni. 
 
Indoklás: Úgy gondoljuk, hogy ily módon az Unió meg tudná szilárdítani a pénzügyi autonómiáját. 
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1.1.12-es problématerület 

A termékek és az eszközök árát nem tudjuk EU-szinten ellenőrzésünk alatt tartani, amikor olyan 
közreműködőktől importálunk árukat és szolgáltatásokat, akik a piacon/a külső hatáskörökben 

monopóliummal rendelkeznek 

1.1.12.1 Iránymutatás: Egységes, EU-szintű intézkedéseket javaslunk az importokkal és exportokkal 
kapcsolatos tárgyalásokhoz. 
 
Indoklás: Úgy véljük, hogy ez segítene felgyorsítani és kiegyensúlyozni az Unió gazdasági kapcsolatait 
a harmadik országokkal, hogy az EU – és nem csupán egyetlen ország – jobb tárgyalási pozícióba 
kerülhessen egy másik közreműködővel szemben. 

1.1.13-as problématerület 

Az  Emberi Jogok Európai Egyezményét és annak alapelveit nem minden tagország tartja tiszteletben a 
társadalmi előrelépés által támogatott jogokat illetően 

1.1.13.1 Iránymutatás: Ehhez a témakörhöz kapcsolódóan úgy véljük, hogy a tagállamokban azelmúlt években 
egyre többször megvitatott különböző kulcsfontosságú témák esetében az egységesség 
demonstrálása érdekében az európai törvényhozásnak kellene érvényesülnie a nemzeti törvények 
felett. 
 
Indoklás: Ez segítene az ezen témákkal kapcsolatos megközelítés és törvények egységesítésében. 

1.1.14-es problématerület 

Problémát jelent, hogy az EU olyan országokban és országokkal folytat kereskedelmi kapcsolatokat, 
amelyekben nem tartják tiszteletben az emberi jogok, és a munkaerőpiaci és környezetvédelmi irányelveket 

1.1.14.1 Iránymutatás: Az EU-nak rendelkeznie kellene a vállalatokra vonatkozó számonkérhetőségi 
programmal, amely arra ösztönözné őket, hogy tiszteletben tartsák az ellátási láncot érintő 
törvényeket, és megnehezítse számukra a szolgáltatások olyan országokba való kihelyezését, ahol a 
munkásokat kihasználják, vagy a munkavégzés nem fenntartható módon történik. 
 
Indoklás: Úgy gondoljuk, hogy egy számonkérhetőségi program jó megoldást nyújtana, mivel az 
emberi jogokra, a munkaerőpiacra és a környezetvédelmi célkitűzésekre vonatkozó összes előírást és 
szabályt már eleve betartanák, és ezzel feleslegessé tenné a szankciókat. 

1.1.15-ös problématerület 

A fejlődő országok nem rendelkeznek saját iparágakkal, és csupán olcsó munkaerőpiacként funkcionálnak 

1.1.15.1 Iránymutatás: Úgy véljük, hogy az EU intervenciós programokkal segíthetne ezeknek az országoknak 
abban, hogy javítsák a termelési kapacitásukat. 
 
Indoklás: Fontos, hogy ezeknek az országoknak az önállóvá válásuk érdekében egyfajta 
kiindulópontot szolgáltassunk, és egy idő után ez hozzájárulhat a migrációs helyzet javulásához is. 

1.1.16-os problématerület 
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A fiatalok EU-n belüli migrációja – a fiatalok nehezen találnak munkát saját országukban, ezért a jobb 
megélhetésért másik uniós országba költöznek 

1.1.16.1 Iránymutatás: Úgy gondoljuk, hogy az Unió egészére kiterjedő, és mindenki által elérhető platformot 
kellene teremteni a munkavállalási lehetőségek számára. 
 
Indoklás: A platform nagy mértékben segítene az országuk elhagyására készülő, frissen végzett 
fiataloknak a jobb lehetőségek felfedezésében. 

 

1.2 Határok 

1.2.1-es problématerület 

A legális és az illegális migráció fogalmát összuniós szinten egyértelműen meg kell fogalmazni 

1.2.1.1 – Nincs iránymutatás 

1.2.2-es problématerület 

A legális migrációs kérelmeket csak az EU-n belül lehet benyújtani, ami azt jelenti, hogy gyakran visszaélnek a 
menekültügyi törvénnyel 

1.2.2.1 – Nincs iránymutatás 

1.2.3-as problématerület 

A Frontex nem rendelkezik elegendő alkalmazottal, erőforrással és megfelelő felelősségi körrel az összes 
európai ország támogatásához 

1.2.3.1 Iránymutatás: A Frontexnek nagyobb felelősséget kellene vállalnia a külső határok védelmében. 
Ennek a feladatnak elsődlegesen nem a tagországokra kellene hárulnia. A Frontex munkavállalóit a 
tagországokon belül a határőrökkel együtt kellene betanítani. A Frontex emellett az Europollal is 
szorosan együttműködhetne. 
 
Indoklás: Az EU külső határainál tapasztalható helyzetet hatékonyabban és igazságosabban lehetne 
kezelni, és az illegális migránsokat könnyebben lehetne észlelni. 
 

1.2.4-es problématerület 

Túl sok menekültnek kell olyan helyzetben élnie, amely nem felel meg a humanitárius standardoknak 

1.2.4.1 Iránymutatás: A migrációs kérelmek feldolgozási eljárását fel kellene gyorsítani. 
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Indoklás: Azoknak, akik kérelmét még nem bírálták el véglegesen, a gyorsabb eljárásnak 
köszönhetően nem kellene a menekülttáborokban maradniuk. 
 

1.2.5-ös problématerület 

Hogyan lehetne megelőzni az embercsempészek illegális és emberi jogokat sértő tevékenységét? 

1.2.5.1 Iránymutatás: Jobb és intenzívebb kommunikációra van szükség a migránsokkal azokban a 
származási és áthaladási országokban, amelyekben embercsempészek működnek. 
 
Indoklás: A potenciális migránsok egyértelműbb képet kapnának arról, hogy mi vár rájuk Európában, 
és lehet, hogy nem fordulnának a csempészekhez segítségért. A migrációs útvonalakon fennálló 
kockázatokról is jobb tájékoztatást kell nyújtani. 
 

1.2.6-os problématerület 

A dublini rendszer megakadályozza a migránsok EU-n belüli igazságos elosztását 

1.2.6.1 Iránymutatás: A dublini rendszer átalakításra szorul, és a migránsokat egyenlőbben kellene elosztani 
az uniós tagországok között a befogadó országok kapacitása és gazdasági teljesítménye alapján. 
 
Indoklás: A sok migránst befogadó országok kulturális, gazdasági és szociális kapacitása nem lenne 
túlterhelve. 

1.2.7-es problématerület 

Az EU-n belül nincs elegendő lehetőség a munkavállalási engedély iránti kérelmek benyújtására 

1.2.7.1 Iránymutatás: Munkaerő-vándorlási rendszert kellene felállítani, amely az EU valódi igényein alapul; 
modellként használhatnánk a kanadai rendszert. Emellett az EU migránsai számára szakmai 
képesítésen alapuló ajánlatokat, valamint kulturális és nyelvi integrációs ajánlatokat is be kellene 
vezetni.  
 
Indoklás: Az EU hatékonyabban tudná betölteni az üres munkahelyeket, és kontrollálni a migrációt. 

1.2.7.2 Iránymutatás: A magánszektort további ösztönzőkkel kellene motiválni arra, hogy a 
termelőtevékenységüket az Unión belül végezzék, és így munkát ajánlhassanak a migránsoknak. 
 
Indoklás: Ez jobb alapokat teremtene a kontrollált migráció megvalósításához, és egyúttal 
támogatná az EU autonómiáját. 

1.2.8-as problématerület 

A származási országokban nincs reális kép az Unióba irányuló migrációs kísérletek következményeinek 
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1.2.8.1 Iránymutatás: A származási országok potenciális migránsait jobban kell informálni, és javítani kell a 
kommunikációt.  Többféle kommunikációs csatornát kellene használni,  többek között a televíziót és 
a közösségi médiát. 
 
Indoklás: A potenciális gazdasági menekültek ezáltal jobb, és valósághűbb képet kapnának a 
migrációs útvonalon és Európában rájuk váró helyzetről, és megalapozottabb döntést tudnának 
hozni arról, hogy valóban szeretnének-e bevándorolni az EU-ba. 

 

1.2.9-es problématerület 

Biztonsági problémák jelentkeznek az országhatároknál a regionális problémák és a migránsok nem megfelelő 
tájékoztatása miatt (ami az indulásukat megelőzően a származási országban, és az áthaladási ország határához 
érkezve egyaránt tapasztalható). Emellett azok, akik ma érkeznek a határokhoz, nem mindig részesülnek 
emberi bánásmódban 

1.2.9.1 Iránymutatás: Az EU-nak tájékoztatnia kellene a jobb életre vágyó gazdasági migránsokat (azaz nem 
a háborús menekülteket) a származási országban arról, hogy mire számíthatnak az új országban (a 
várakozások kezelése). Az EU-nak emellett infrastruktúraberuházásokat kellene végeznie a 
származási országban, és javítania kellene azok életminőségén, akik az országuk elhagyását 
fontolgatják. 
 
Indoklás: Iskolák és kórházak építésével, valamint mezőgazdasági segítség nyújtásával (tiszta ívóvíz, 
faültetés stb.) a származási ország vonzóbbá válna. Ennek eredményeként kevesebben 
vándorolnának a határokhoz, és csökkenne a biztonsági konfliktusok száma. 

1.2.9.2 Iránymutatás: Az EU-nak a származási országban – különösen a gazdasági migránsok számára – 
lehetővé kellene tennie a polgárok ellenőrzését (képesítések, háttér stb. alapján), hogy 
meghatározhassa, ki jogosult az Unióba költözni és ott munkát vállalni. Ezeket az ellenőrző 
feltételeket nyilvánossá és mindenki által elérhetővé kell tenni. Ezt az (online) Európai Migrációs 
Ügynökség felállításával lehetne megvalósítani. 
Indoklás: Ennek eredményeként a migránsoknak nem kellene illegálisan átlépni a határokat. Ez 
szabályozná az EU-ba érkező migránsok számát, ami enyhítené a határokra nehezedő nyomást. 
Emellett az Európai Migrációs Ügynökség figyelembe vehetné azt is, hogy a menekültek mely 
területet részesítik előnyben (amennyiben ez lehetséges). 

1.2.10-es problématerület 

A háborús menekültek számára nem áll rendelkezésre elegendő legális vagy humánus mód az EU-ba való 
belépéshez, még akkor sem, ha erre jogosultak 

1.2.10.1 Iránymutatás: Az Uniónak gondoskodnia kell arról, hogy minden határnál azonos irányelveket 
alkalmazzanak az emberi jogok tiszteletben tartásával, és garantálják az összes menekült biztonságát 
és egészségét (pl. terhes nők és gyermekek). Ha lehetséges, a Frontexszel együttműködésben. Ha 
egy adott ország ezt nem teljesíti, az EU-nak büntetést kellene kirónia az országra, vagy át kellene 
vennie az irányítást az ország egy bizonyos területe felett, hogy a menekültek biztonságosan 
utazhassanak keresztül az országon (egyfajta „fehér tranzitzónaként”, ahol átutazhatnak, de le nem 
telepedhetnek a menekültek). 
Indoklás: A határok közelében jelenleg is tapasztalható igazságtalanságok megelőzése érdekében, 
amelyek sértik az emberi jogokat. 
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1.2.11-es problématerület 

Napjainkban a tagországok túl nagy hatalommal rendelkeznek, ami néha megakadályozza, hogy a Frontex 
megfelelően végezze a munkáját. Például a Frontex nem nyújthat humanitárius segélyt, ha a tagország azt 

nem fogadja el vagy nem igényli 

1.2.11.1 Iránymutatás: Az EU-nak ki kell terjesztenie a jogszabályait, és nagyobb hatalommal és 
függetlenséggel kell felruháznia a Frontexet. Ezzel egyidőben azonban további korlátozásokat is kell 
be kell vezetnie, és teljes áttekinthetőséget kell követelnie a Frontex működésével kapcsolatban, 
hogy elkerülje a visszaéléseket. 
Indoklás: Ez azért fontos, hogy biztosítsuk az emberi jogok tiszteletben tartását a határoknál, 
függetlenül attól, hogy melyik párt van hatalmon (pl. azon országok esetében, ahol a szélsőjobboldali 
pártok vannak hatalmon). Emellett a Frontex szabályozására és ellenőrzésére is szükség van a 
szervezeten belüli korrupció és más visszaélések megelőzése érdekében. 

1.2.12-es problématerület 

A nem kormányzati mentőjárművek bizonyos tekintetben félrevezetőek lehetnek a menekültek számára, és 
hamis reményt is ébreszthetnek bennük. Ezek a járművek egyrészt megmentik a migránsokat, másrészt 
azonban a migránsokat a megérkezésükkör letartóztathatják. Emellett a nem kormányzati szervezetek 

önállóan működnek, és nem rendelkeznek egységes elképzelésekkel és irányelvekkel  

1.2.12.1 Iránymutatás: Az EU-nak meg kellene akadályoznia, hogy a nem kormányzati mentőjárművek 
önállóan járjanak el, és ezzel feleslegessé válnának. Az Unió kötelessége, hogy életeket mentsen, és 
humanitárius módon járjon el. A nem kormányzati menőjárműveket az EU fennhatósága alatt kell 
működtetni, önállóan nem járhatnának el. 
Indoklás: Ez fontos, hogy a migránsoknak megfelelő egyensúlyt teremtsünk a humanitárius segítség 
és a rájuk váró, valós helyzet között. 
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2. munkaterület: Az EU mint nemzetközi partner 

2.1 Kereskedelem és kapcsolatok etikai összefüggésben 

2.1.1-es problématerület 

A jelenlegi gyakorlat az etikátlan vásárlások kockázatát hordozza magában, ideértve a nyersanyagokét (pl. rossz 
munkakörülmények és gyermekmunka) 

2.1.1.1 Iránymutatás: Az érintett országok magánszektorával és beszállítóival való kooperáció révén a 
problémát a felmerülés helyén meg lehet oldani. 
 
Indoklás: Nincs indoklás 

2.1.1.2 Iránymutatás: Azokban az országokban, ahol gyermekmunka létezik, gondoskodni kell a gyermekek 
szociális körülményeinek javításáról, ideértve az ingyenes iskoláztatást is.  
 
Indoklás: A gyermekek szociális körülményeinek javítása. 

2.1.2-es problématerület 

Az EU-beli fogyasztók nincsenek tisztában azzal, hogy milyen negatív hatása van, ha a harmadik országokból 
importált árukat vásárolnak (például környezetvédelmi következmények és munkafeltételek)  

2.1.2.1 Iránymutatás: Tanúsítási rendszerek révén tájékoztatni kell a fogyasztókat a környezetvédelmi és 
munkafeltételekről (például az etikus termelési módszerek/ökopontszám). 
 
Indoklás: Az egyszerű és jól látható tanúsítások tájékoztatják a fogyasztókat. 

2.1.2.2 Iránymutatás: Az országok közötti kereskedelem nyomon követése, és az etikus értékek betartásának 
biztosítása. 
 
Indoklás: Nincs indoklás 

2.1.3-as problématerület 

Az EU tárgyalási lehetőségei szűkülnek a kereskedelmi tárgyalások során  

2.1.3.1 Iránymutatás: Erősebb kapcsolatok kialakítása a fejlődő gazdaságokkal, valamint más országokkal. 
 
Indoklás: A közvetlenül az országokkal folytatott tárgyalások révén kereskedelmi együttműködések 
kialakítása hosszú távon. 

2.1.3.2 Iránymutatás: A Kínával kötött kereskedelmi szerződéseket a nemzetközi egyezmények és 
megállapodásokat alapján kell megkötni. 
 
Indoklás: Nincs indoklás 

2.1.4-es problématerület 
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A termékekkel való ellátottság biztosítása (a szűkös időkben) 

2.1.4.1 Iránymutatás: Például a szűkös időkben a termékekre kivetett kvótákkal. 
 
Indoklás: – 

2.1.4.2 Iránymutatás: Például az alapvető elektronikus termékek, valamint az egészségügyi termékek/vakcinák 
biztosításával. 
 
Indoklás: –  

2.1.4.3 Iránymutatás: A szűkös időkben biztosítani kell az alapvető termékek EU-n belüli gyártását. 
 
Indoklás: –  

2.1.5-ös problématerület 

Fokozott kockázatot jelent, amikor az Unió a korrupció által sújtott nem EU-országokkal kereskedik 

2.1.5.1 Iránymutatás: Szabályozások, adók és büntetések kiszabása a korrupció ellen. 
 
Indoklás: –  

2.1.5.2 Iránymutatás: Amikor olyan országokkal folytatunk kereskedelmet, ahol erős a korrupció, fontos, hogy 
minden fél alaposan megértse a szerződés keretrendszerét.  
 
Indoklás: –  

2.1.5.3 Iránymutatás: A kereskedelmi egyezményeket tiszteletben kell tartani, amikor korrupció által sújtott 
országokkal kereskedünk, így a pénz a szerződés szerint meghatározott módon kerül elosztásra. 
 
Indoklás: –  

2.1.6-os problématerület 

Az EU aktívan kereskedik olyan országokkal, amelyek nem tartják be a környezetvédelmi egyezményeket. 

2.1.6.1 Iránymutatás: Magasabb adók kivetése a környezetvédelmi előírásokat be nem tartó országokra. 
Indoklás: –  

2.1.6.2 Iránymutatás: Biztosítani kell a fejlődő országokkal fennálló környezetvédelmi szerződések tiszteletben 
tartását, és az EU-nak támogatnia kell az egyezményeket és a fejlődő országokat egyaránt. 
 
Indoklás: –  

2.1.6.3 Iránymutatás: Tudatos, tájékozott fogyasztók az EU-ban. 
 
Indoklás: –  
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2. európai polgári vitacsoport: „Az EU a világban/migráció” 

2.2. Nemzetközi éghajlat-politikai intézkedések 

2.2.1-es problématerület 

A polgárok és a szervezetek nincsenek tisztában azzal, hogy mit tesz az Unió az éghajlattal kapcsolatban 

2.2.1.1 Iránymutatás: Kapcsolatok létrehozása és megerősítése az EU és a helyi intézmények között. 
 
Indoklás: Az európai intézkedések pontosítása, és az európai alapok helyi közreműködők általi jobb 
felhasználása. 

2.2.1.2 Iránymutatás: Közvetlenebb kommunikáció az európai polgárokkal a külön erre a célra kijelölt 
csatornákon (például jelentések, különféle médiák útján) az EU éghajlat-politikájáról, valamint a 
ténylegesen elvégzett projektekről és kezdeményezésekről. 
 
Indoklás: Annak érdekében, hogy a polgárok jobban megértsék az Unió szerepét és tevékenységét, 
különösen az éghajlatot illetően. 

2.2.1.3 Iránymutatás: Több statisztika kiadása és elérhető helyen való megjelenítése a különböző EU-
szektorok kibocsátásáról (például a fent említett csatornákon). 
 
Indoklás: A megalapozottabb döntéshozás érdekében. 

2.2.2-es problématerület 

A hulladékot az EU legszegényebb területeire és az Unión kívülre szállítjuk 

2.2.2.1 Iránymutatás: Szigorúbb intézkedések és szabályozások az ilyen jellegű exportok korlátozására, és az 
országos felügyeleti szervek közötti fokozottabb együttműködés a környezetvédelmi előírások 
megszegése elleni küzdelemhez. 
 
Indoklás: A környezetet károsító hulladékok elkerülése, különösen a tengerparti területeken. 

2.2.2.2 Iránymutatás: A jobb hulladék-újrafelhasználás ösztönzése, ideértve az energiagenerálásást is 
(biogáz). 
 
Indoklás: Kevesebb hulladék, több tiszta energia. 

2.2.2.3 Iránymutatás: Az újrahasznosítás fokozása. 
 
Indoklás: Csökkenti az áruk termeléséhez szükséges nyersanyagok mennyiségét. 

2.2.2.4 Iránymutatás: A csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése, és a kisvállalkozások támogatása a 
környezetbarátabb csomagolás használatára (készülékek). 
 
Indoklás: A kisvállalkozások nehezebben tudnak alkalmazni. 

2.2.3-as problématerület 

Az EU-ban sok innovációs tevékenység zajlik, de az nincs megfelelően megosztva, újból alkalmazva és 
átméretezve 
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2.2.3.1 Iránymutatás: Egy közös hely megteremtése, ahol az európai vállalatok támogathatják a 
környezetbarát termékeiket és szolgáltatásaikat, és ismereteket cserélhetnek egymással. 
 
Indoklás: Az azonos célok hatékonyabb módszerekkel történő elérése, és a bevált módszerek újbóli 
alkalmazása. 

2.2.3.2 Iránymutatás: Európai akadémiai konzorcium létrehozása elsősorban a környezetbarát újítások 
előmozdítására. 
 
Indoklás: Az innovációk hatékonyabb és nyitottabb megosztása érdekében. 

2.2.3.3 Iránymutatás: Az Európai Innovációs Tanács életre hívása. 
 
Indoklás: A szinergia aktiválása és az együttműködés erősítése érdekében. 

2.2.3.4 Iránymutatás: A zöld technológiák előmozdítása és megosztása a fejlődő országokkal (a kereskedelmi 
vagy diplomáciai egyezmények keretrendszerén belül). 
 
Indoklás: Nincs indoklás 

2.2.4-es problématerület 

A vállalatok olyan országokba helyezik át a működésüket, ahol a termelés a legolcsóbb, még akkor is, ha azok 
kevésbé tartják tiszteletben a környezetvédelmi előírásokat 

2.2.4.1 Iránymutatás: A termelési körülményeknek (környezetvédelmi és munkatörvény) megfelelő arányos 
adóztatás.  
 
Indoklás: A tevékenység áthelyezésével elért megtakarítás ellensúlyozása, és a helyi termékek 
versenyképességének javítása. 

2.2.4.2 Iránymutatás: Szigorúbb szabályok felállítása az ilyen gyakorlatot követő vállalatok megbüntetésére. 
 
Indoklás: A vállalatok visszatartása ettől a gyakorlattól. 

2.2.5-ös problématerület 

Az EU számos terméket és nyersanyagot importál, aminek súlyos környezetvédelmi hatása van 

2.2.5.1 Iránymutatás: Növelni kell az EU-ban kitermelt ásványi ércek és nyersanyagok részesedését. 
 
Indoklás: Az EU függőségének csökkentése a kevésbé környezetbarát és etikus országoktól. 

2.2.5.2 Iránymutatás: A környezetbarátabb kitermelési módszerek kifejlesztésének ösztönzése. 
 
Indoklás: A kitermelés hatásának csökkentése az EU-ban és azon kívül. 

2.2.5.3 Iránymutatás: Az exportáló országokkal való együttműködés erősítése annak érdekében, hogy 
megfeleljenek a környezetvédelmi és etikai standardoknak, és termékeik eleget tegyenek az európai 
biztonsági előírásoknak (CE-címke, új, rugalmasabb és szélesebb körben tiszteletben tartott előírások 
megteremtése). 
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Indoklás: Azon termékek korlátozása érdekében, amelyek egyetlen előírásnak sem felelnek meg. 

2.1.6-os problématerület 

Az Európán belüli fogyasztás jelentős kibocsátást eredményez külföldön 

2.2.6.1 Iránymutatás: A digitális szolgáltatások energiafogyasztására bevezetett moratórium, valamint a 
különösen nagy energiaigényű és nem kulcsfontosságú felhasználási területek szabályozása, mint 
például a kriptovaluták és a  nem behelyettesíthető érmék (NFT). 
 
Indoklás: A digitális szolgáltatások egyre nagyobb hányadát teszik ki az európai kibocsátásnak, 
különösen azért, mert a szerverek olykor nem zöld villamosenergiát használnak. 

2.2.6.2 Iránymutatás: Az adózási mechanizmusok és a prémiumok erősítésével a kevesebb kibocsátást 
eredményező fogyasztás ösztönzése. 
 
Indoklás: A zöldebb fogyasztásra való áttérés felgyorsítása, és a népszerű osztályok védelme. 

2.2.7-es problématerület 

Az uniós (különösen a fosszilis alapú) energia nagy hányadát az EU-n kívülről importáljuk 

2.2.7.1 Iránymutatás: Az Unión belül több villamosenergiát kell előállítani megújuló forrásból (nap-, szél-, 
vízenergia, hulladékból előállított biogáz). 
 
Indoklás: A megújuló forrásokból származó energiát gyakran helyben is elő lehet előállítani, ami 
kisebb környezeti hatással jár. 

2.2.7.2 Iránymutatás: Európai vita indítása a nukleáris energiáról. 
 
Indoklás: Az atomenergia alacsony szén-dioxid-kibocsátással jár, energiát takarít meg, a hulladék 
azonban problémát jelent. 

2.2.7.3 Iránymutatás: Európa vezetőszerepének kialakítása a zöld villamosenergia területén (zöld energiát 
használó Airbus). 
 
Indoklás: Annak érdekében, hogy Európa innovációs vezetővé váljon ezen a területen, és tiszta 
technológiákat és energiát exportáljon. 

2.2.7.4 Iránymutatás: Hatékonyabb energiatovábbítás az EU-n belül (gázvezetékek és egyéb). 
 
Indoklás: Az EU importált energiától való függőségének csökkentése érdekében. 

 

2.3. Az európai értékek népszerűsítése 

2.3.1-es problématerület 
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Minősített többségi szavazási eredményekkel kell rákényszeríteni a kisebbségben lévő országokat a többségi 
döntés támogatására 

2.3.1.1 Iránymutatás: Az értékek és a normák áttekintésével biztosítani kell, hogy az ötletek az összes 
tagországban rendelkezzenek társtulajdonossal.   
 
Indoklás: Ha mindenki úgy érzi, hogy része az Európai Uniónak, akkor nagyobb hajlandóságot fognak 
mutatni a részvételre. 

2.3.2-es problématerület 

Az EU-tagság jelentésének téves értelmezése, és az azzal kapcsolatos elégtelen ismeretek.  
A nemzeti hatóságok nem helyeznek elég hangsúlyt arra, hogy az EU-t láthatóbbá tegyék saját polgáraik 

számára 

2.3.2.1 Iránymutatás: Az ilyen jellegű folyamatokat (mint amilyen ez az Európa jövőjéről szóló konferencia, 
amelyen részt veszünk) gyakrabban kell megrendezni az EU szintjén. 
 
Indoklás: Az ilyen jellegű demokratikus folyamatok ellensúlyozzák az Unióról hallható negatív híreket. 
 Emellett megelőzné, hogy a polgárok úgy érezzék, a politikusok nem akarják a polgárokkal 
megosztani, hogy mi történik az Unióban.  

2.3.2.2 Iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU egy külön erre a célra kijelölt csatornán vagy kommunikációs 
osztályon keresztül közvetlenül kommunikáljanak az európai polgárokkal. Az elvégzett konkrét 
projektekre és kezdeményezésekre vonatkozó információk.  
 
Indoklás: Annak érdekében, hogy a polgárok világos képet alkothassanak az EU tevékenységeiről, 
könnyen elérhető információkra van szükségük. 

2.3.3-as problématerület 

Az EU értékei megkérdőjelezhetők az emberi jogok őréként való fellépése során, amikor az Unió az EU-n belüli 
problémákat sem képes megoldani 

2.3.3.1 Iránymutatás: Polgárokként azt javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy „katalógust a bírságokról  és a 
tagsági előnyökre vonatkozó korlátozásokról”, amellyel kezelni lehet az értékek és más közös 
egyezmények megsértését.  
 
Indoklás: Bizonyos tagországokban demokráciával kapcsolatos problémák tapasztalhatók. Ezeket meg 
kell oldani, mielőtt az EU a határain kívüli országokban támogathatná a demokráciát. A 
tagországoknak meg kell felelniük az EU által képviselt kötelező demokratikus alapelveknek.  

2.3.3.2 Iránymutatás: Polgárokként azt javasoljuk, hogy az EU vezessen be szankciókat az emberi jogokat 
megsértő tagországok ellen. A tagországoknak egyöntetűen támogatniuk kell a szankciót. 
Indoklás: 

2.3.4-es problématerület 

Az EU értékei nem állnak összhangban az Unió külső határainál tapasztalható EU-intézkedésekkel 
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2. európai polgári vitacsoport: „Az EU a világban/migráció” 

2.3.4.1 Iránymutatás: Az EU-nak közös védelmet kellene biztosítania a határainál az uniós alapelvekkel és 
értékekkel összhangban. Függetlenül attól, hogy mi történik a külső határoknál, az emberi jogokat 
tiszteletben kell tartani. 

2.3.4.2 Iránymutatás: Az EU-nak ösztönöznie kellene az együttműködést a különböző uniós országok nemzeti 
hadseregei és az EU alkalmazottai között. 
 

2.3.4.3 Iránymutatás: A szabályozott migráció biztosítása mellett az EU-nak gondoskodnia kellene a határok 
védelméről is. 
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2. európai polgári vitacsoport: „Az EU a világban/migráció” 

 

3. munkaterület: Egy erős EU egy békés világban  

3.1. Biztonság és védelem 

3.1.1-es problématerület 

A változó nemzetközi politikai helyzet megköveteli a biztonsági politika módosítását 

3.1.1.1 Iránymutatás: A meglévő NATO-stratégiák és struktúrák kiegészítéseként javasoljuk egy európai 
hadsereg felállítását. 
 
Indoklás: Az EU-nak a NATO-tól függetlenül rendelkeznie kellene elegendő hatalommal bizonyos 
(európai) biztonságpolitikai érdekek érvényesítéséhez. 

3.1.2-es problématerület 

Nincsenek felállítva európai fegyveres erők egy egyértelműen meghatározott, összehangolt folyamat 
keretében 

3.1.2.1 Iránymutatás: A jelenlegi (európai) biztonsági architektúra átszervezését, valamint a meglévő 
pénzügyi erőforrások hatékonyabb katonai erő megteremtésére fordítását javasoljuk. 
Indoklás: A katonai projektekhez rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyan és eredményesen kell 
felhasználni. Emellett a civilfeladatok is több pénzügyi erőforrást igényelnek. 

3.1.3-as problématerület 

Az európai fegyveres erők partneri kapcsolatban állnak és együttműködnek a meglévő NATO-struktúrával 

3.1.3.1 Iránymutatás: Javasoljuk a NATO-val összehangoltan működő európai fegyveres erők kialakítását és 
felállítását. 
Indoklás: Emellett a jövőben a NATO- és a nem európai NATO-országok közötti szoros együttműködés 
is fontos szerepet kap. Erre gyakorlati okokból és a közös értékek megteremtése miatt is szükség van. 

3.1.4-es problématerület 

Az európai fegyveres erők létrehozása gondoskodna az EU tagállamainak védelméről 

3.1.4.1 Iránymutatás: Javasoljuk, hogy az európai fegyveres erőket csak védelmi célokra lehessen 
felhasználni; az agresszív katonai fellépés lehetőségét ki kell zárni. 
Indoklás: Az Európai Uniót képessé kell tenni arra, hogy reagálhasson a különféle külső veszélyekre. 
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3.2. Döntéshozatal és az EU külpolitikája  

3.2.1-es problématerület 

Túl sok döntés igényel egyhangúságot, ami megakadályozza az EU fejlődését és hatékonyságát 

3.2.1.1 Iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU kevesebb döntéshez követelje meg az egyhangúságot, és csak 
néhány alapvető és nem sürgős döntésekhez használja. 
 
Indoklás: A legkisebb közös nevező keresése hátráltathatja a döntéshozás hatékonyságát, és azt 
késleltetheti, sőt, meg is gátolhatja. 

3.2.1.2 Iránymutatás: Az 1. iránymutatás bevezetése mellett azt is javasoljuk, hogy az Unió erősítse meg a 
demokratikus struktúráját, például az Európai Parlament szerepét ezekben a folyamatokban. 
 
Indoklás: Az egyhangú döntéshozatal olyan helyzeteket teremt, amelyekben az egyes tagállamok 
saját előnyeik, illetve további kétoldalú kapcsolatok érdekében megakadályozhatják a döntést. 

3.2.2-es problématerület 

Bizonyos tagállamok nem tesznek eleget az Unió megállapodásainak és törvényeinek, és ezzel 
megakadályozzák az EU fejlődését és gyengítik az alapelveit. 

3.2.2.1 Iránymutatás: Javasoljuk, hogy az Európai Unió erősítse meg a tagállamok és a harmadik országok 
szankcionálásának képességét, és gondoskodjon ezen szankciók betartásáról. 
 
Indoklás: Az EU alapját pontosan meghatározott alapelvek, értékek és szerződések képezik, 
amelyeket ha nem tartanak be, az Unió elveszíti sajátosságát. 

 

3.3. Szomszédos országok és bővítés 

3.3.1-es problématerület 

Az EU-n belüli egyhangú döntéshozás hosszadalmas, és gyakran bonyolult döntéshozási folyamatot 
eredményez, amely nem elég hatékony, és tulajdonképpen megakadályozza az új államok Unión belüli 

integrációját 

3.3.1.1 Iránymutatás: Javasoljuk az Európai Unión belüli döntéshozási folyamat kiegészítését, hogy az összes 
döntéshozatal lehetséges legyen minősített többségi szavazatok révén. A módosítás bevezetése után 
az EU megvizsgálhatja az új országok uniós csatlakozási kérelmét, és azt előterjesztheti minősített 
többségi szavazásra. 
 
Indoklás: Ez a javaslat a minősített többségi szavazatok révén egyszerűsíteni fogja az EU bővítési 
döntéseit, hiszen a döntés a tagállamok többségének véleményét fogja tükrözni. 
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3.3.1.2 Iránymutatás: Javasoljuk, hogy a tagállamok együttesen határozzák az Európa jövőjére vonatkozó 
egyértelmű és közös elképzeléseket, ami az Unió más szomszédos országok területével való bővülését 
illeti. 
 
Indoklás: Ez a javaslat azért fontos, mert amellett, hogy javítaná az EU legitimitását és hitelességét, a 
különböző tagállamok véleményét is közelítené az EU-hoz való csatlakozási kérelmekről. 

3.3.2-es problématerület 

Az EU működése (a vétójoggal kapcsolatos törvény, az EU-ba való integráció szabályai) nem elég átlátható, és a 
polgárok túl keveset tudnak ezekről a témakörökről, elsősorban azért, mert a médiában nem hallani eleget róluk 

3.3.2.1 Iránymutatás: Javasoljuk a tagállamokban az európai polgári oktatás megteremtését, hogy a polgárok 
jobban informáltak legyenek az EU-ról és annak működéséről, és hogy könnyebben átvehessék az 
európai értékeket. Ezt az európai polgári oktatást az uniós intézményeknek kell előterjeszteniük, majd 
azokat a tagállamokban kell elfogadni. 
 
Indoklás: Ez a javaslat azért fontos, mert elősegítené az EU-hoz tartozás valós érzetének kialakítását, és 
a szervezet is konkrétabbá válna. 

3.3.2.2 Iránymutatás: Javasoljuk az EU jelenlétének kiterjesztését a közösségi médiára, különösen a 
fiatalabbakkal való kapcsolat kialakítása és a médiában terjesztett félrevezető információk elkerülése 
céljából. 
 
Indoklás: Ez a javaslat azért fontos, mert javítaná az EU és az EU működésének láthatóságát és 
áttekinthetőségét. 

3.3.3-as problématerület 

Bizonyos tagállamoknak időről-időre a szomszéd országok hibrid fenyegetéseivel (politikai, gazdasági, szociális 
nyomás) kell szembenézniük, és az egységes reakció hiánya sebezhetőbbé teszi az EU-t 

3.3.3.1 Iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU a szomszédos országokkal folytatott diplomáciai tevékenységei 
során használja ki jobban az Unió kereskedelmi erejét, amivel megakadályozhatja, hogy a szomszédos 
országok kétoldalú nyomást gyakoroljanak bizonyos tagállamokra. 
 
Indoklás: Ez a javaslat azért fontos, mert az Uniónak erősebben, gyorsabban és fokozottan támogató 
jelleggel kell fellépnie az álláspontját és döntéseit illetően, amikor az egyik tagállamáról van szó. 
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4. munkaterület: A migráció emberi szemszögből 

 

4.1 A migráció kiváltó okainak megszüntetése 

4.1.1-es problématerület 

A migránsok származási országai nem kapnak elegendő támogatást ahhoz, hogy kezeljék a migráció kiváltó 
okait 

4.1.1.1 Iránymutatás: Azt javasoljuk, hogy az EU pénzügyileg támogassa a származási országokat, hogy 
elősegítse azok gazdasági és politikai fejlődését, de minden esetet külön kell megvizsgálni, és az adott 
ország jellemzőit nem szabad figyelmen kívül hagyni. A szakértőknek azonosítaniuk kellene azokat az 
országokat, amelyekben ezek az intézkedések végrehajthatók, és a helyszínen kellene támogatniuk a 
bevezetendő intézkedéseket. A helyszíni nem kormányzati szervezetekkel is kooperációra kell 
törekedni a segélyek megfelelő elosztása érdekében, mivel ők jobban ismerik az országuk helyzetét és 
polgárait. 
 
Indoklás: A gazdasági migráció leggyakoribb kiváltó oka az, hogy a helyi polgárok elégedetlenek a 
jelenlegi körülményeikkel, vagy nem bíznak meg annak fenntarthatóságában, ezért fontos beruházni a 
munkavállalás ösztönzésébe, ami javítaná az életminőségüket, és így elkerülhető lenne a migráció. A 
migráció körkörös jellegű, és a legtöbben szeretnének visszatérni otthonukba, amikor az ország 
helyzete stabilizálódik, ezért ezt az aspektust ki kell hangsúlyozni annak előmozdítására, hogy az 
emberek ne hagyják el az országukat, illetve hogy a már kivándoroltak visszatérhessenek a származási 
országba. 

4.1.1.2 Iránymutatás: Javasoljuk a származási országok migrációja és az EU szomszédos országokkal történő 
bővítése közötti kapcsolat megteremtését. 
 
Indoklás: A migrációs folyosókkal rendelkező (Szerbia stb.) országok közötti hatékony együttműködés 
érdekében szoros kapcsolatokat kellene kialakítani ezekkel az országokkal. A külső államokból érkező 
migránsok ezeken az országokon keresztül érik el az Uniót, és néha túlzottan szigorú intézkedéseket 
alkalmaznak a migránsokkal szemben. Sajnos ezek az intézkedések nincsenek mindig összhangban az 
Európai Unió által képviselt emberi jogi értékekkel. 

4.1.1.3 Iránymutatás: Javasoljuk továbbá az EU-n belüli országok közötti migráció kezelését is, mivel ez egy 
kulcsfontosságú probléma. 
 
Indoklás: Egy másik csoport hozzájárulásával egyetértve megállapítjuk, hogy egyes országokban 
agyelszívás tapasztalható más országok irányába. Intézkedések bevezetésével igény szerint meg kell 
akadályozni ezt a jelenséget, miközben mindig garantálni kell az EU-polgárok szabad mozgását. Ebben 
az értelemben a hatékony külügyi politika szempontjából fontos, hogy az Unió 27 tagállama garantálja 
a közös előírásoknak való megfelelést. 

4.1.2-es problématerület 

Jelenleg a migráció tekintetében, amely alapvetően körkörös jellemzőkkel rendelkezik, a 27 tagállamban nem 
létezik oktatásra és munkaerőpiacra vonatkozó szabályozási rendszer és közös törvényhozási keretrendszer 
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4.1.2.1 Iránymutatás: Azt javasoljuk, hogy az EU vezessen be egy olyan modellt, amely elősegítené a 
migránsoknak a származási országukba való visszatérést előnyben részesítő oktatását és képzését, 
miközben mindig garantálja, hogy az életük ne legyen veszélyben ezekben az országokban. Fontos, 
hogy a migránsok képzésével növeljük ezeknek az országoknak az erőforrásait, és megvédjük a 
menekülteket azáltal, hogy támogatjuk őket az új készségek megszerzésében. 
 
Indoklás: Az EU erős pozícióban van, és nem szabad, hogy lebecsüljön más országokat; fel kell ajánlania 
bizonyos hozzájárulásokat. Ha szeretnénk támogatni és stimulálni a származási ország gazdaságát vagy 
oktatását, azt intelligens módon kell tennünk, hogy a polgároknak lehetőségük legyen az 
emancipációra, és az országok függetlenül eldönthessék, hogy szeretnének-e további együttműködést 
az Unióval. 

4.1.2.2 Iránymutatás: Javasoljuk, hogy az Európai Unió közös vizsgaszinteket állapítson meg az EU-n belüli és 
kívüli országok számára, ami a migránsok és az államok számára egyaránt kedvező lenne. 
 
Indoklás: A munkaerőpiacon való részvétel előmozdítása érdekében fontos, hogy a munkavállaláshoz 
szükséges diplomák és minősítések egyenértékűek legyenek. Manapság a validáció egy bonyolult 
folyamat, amelyet egyszerűsíteni kellene, hogy ne kevesebb időt kelljen ráfordítani. Speciális 
tanfolyamok szükségesek az adott ország és egy másik ország közötti kapcsolat és adaptáció 
megteremtéséhez. 

4.1.2.3 Iránymutatás: Egy közös munkakeretrendszer kidolgozását javasoljuk, ami biztosítaná az Unión belüli 
stabilitást.  
 
Indoklás: Európa egyes országai különösen magas migránskvótával rendelkeznek, mert olyan helyzettel 
állnak szemben, amely ösztönzi a gazdasági migrációt. A kelet-európai országok azonban nem 
tapasztalják ezt a helyzetet, ezért egy lehetséges megoldást a munkaügyi jogszabályok európai szintű 
egységesítése jelenthetne. Ide tartozik egyebek között a hasonló munkák végzésekor fennálló 
bérszakadék megszüntetése.  

4.1.2.4 Iránymutatás: Javasoljuk, hogy az Unió hozzon létre egy „EURES”-hez hasonló modellt, de a harmadik 
országokra koncentrálva.  
 
Indoklás: Az olcsó munkaerő, a munkavégzés céljából történő embercsempészet és a bizonytalan 
munkafeltételek képezik az Európai Unión belüli és kívüli problémák jelentős hányadát, ezért a 
vállalatok, államok és polgárok érdekeit egy tető alá hozó átfogó mechanizmus hasznos lenne a helyzet 
javításához.  

4.1.3-as problématerület 

Nincs válaszstratégia az éghajlati tényezők okozta migráció kezeléséhez 

4.1.3.1 Iránymutatás: Javasoljuk olyan cselekvési terv kidolgozását az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, 
amely az éghajlatváltozás okozta migráció szemszögéből foglalkozik a problémával.  
 
Indoklás: Az Unió országai (nem kizárólagosan) egy bizonyos fokig felelősek az éghajlati katasztrófákért, 
és olyan intézkedéseket kellene bevezetniük, amelyek csökkentik a környezetszennyezést és az 
éghajlatváltozást, és ezzel hozzájárulnak azoknak a visszavonhatatlan helyzeteknek a megelőzéséhez, 
amelyek az éghajlatváltozás miatti migrációs krízist okozzák. A fiatalok szerepe ebben rendkívül fontos. 



 

4. vitacsoport, 2. ülésszak – 27 

2. európai polgári vitacsoport: „Az EU a világban/migráció” 

4.1.3.2 Iránymutatás: Javasoljuk, hogy az Európai Unió gondolja át, hogy mi minősül migrációs válságnak, és 
mi nem, és határozza meg azokat a feltételeket, amelyek alapján a kettőt meg tudjuk különböztetni 
egymástól, és annak megfelelően járhatunk el.  
 
Indoklás: A „válság” szót néha túl szabadon alkalmazzák, olykor félelemkeltési célból. Ezt a hibás 
megevezést harmadik országok is használják, hogy nyomást gyakoroljanak az Európai Unióra, az 
embereket használva pajzsként a saját érdekeik érdekében. 

4.1.4-es problématerület 

A szegénység sújtotta migránsokkal szemben előítéletek és sztereotípiák tapasztalhatók 

4.1.4.1 Iránymutatás: Javasoljuk, hogy dolgozzunk a stigma megszüntetésén. 
 
Indoklás: Az egyik oka annak, hogy egyes országok több migránst vonzanak másoknál, a különböző 
országokban a migrációról alkotott kép. Ahhoz, hogy homogénebb eloszlást érjünk el, fontos, hogy 
megszüntessük a stigmákat. Ezen túlmenően intolerancia is tapasztalható az idegenekkel szemben, és 
nem minden ország rendelkezik emberijog-központú megközelítéssel. 

 

 

4.2. Emberi tényezők 

4.2.1-es problématerület 

A szolidaritás hiánya az Unió tagállamai között a migrációval kapcsolatos problémákat illetően 

4.2.1.1 Iránymutatás: Javasoljuk egy közös migrációs politika bevezetését az Európai Unióban. 
 
Indoklás: Az Európai Unió tagállamainak migrációs politikája nem elég egységes. Egyes országok a 
migrációs problémát félelemkeltésre használják, míg mások sikeresen integrálják a migránsokat, és a 
migráció pozitív oldalaira helyezik a hangsúlyt. 
 
A menekültproblémát illetően nincsenek következetes, egyöntetű intézkedések. 
 
Kétféle intézkedés szükséges: 
1. Proaktív politika: a közös európai migrációs politika kialakítása. A migráció pozitív szempontjainak 
kihangsúlyozása (például az európai munkaerőpiaccal kapcsolatosan). 
 
2. A migrációs probléma proaktív megközelítése: vagyis a menekültprobléma kezelése. Az ezen 
problémával küzdő országokat nem szabad egyedül hagyni. A menekülteknek valós segítségre, és 
közös, egységes intézkedésekre van szükségük ezen a területen a származási országokban. Mielőtt 
elhatároznák, hogy elhagyják az országukat. 
 
Az integrációs kezdeményezésre már azon országok határainál is szükség van, ahová a menekültek 
megérkeztek. 
 
A migrációs politika egy rendkívül összetett és nagy lélegzetvételű probléma, amelynek összes szintjét 
alaposan fontolóra kell venni. 
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Szükség van a tagállamok közötti szakadékok áthidalására, hogy a gazdasági migránsok vagy a 
menekültek ne csak bizonyos országokat válasszanak célországként. Ebből a szempontból minden 
országnak ugyanolyan vonzónak kellene lennie, hogy biztosítsuk az újonnan érkezők egyenletes 
eloszlását. 
 
Opcionális: Döntéshozás szavazással. Ez jó megoldás lenne? Adott tagállam kényszerítése a rá 
kiszabott intézkedésekre konfliktushoz vezethet. Hogyan lehet összeegyeztetni az összes tagállam 
érdekeit? Kompromisszumra van szükség. 
 
Új személyeknek a helyi infrastruktúrába – iskolák, tartózkodási helyek, munkahelyek – való 
befogadásának lehetőségét is figyelembe kell venni.  Az országoknak támogatásra van szükségük az 
ezirányú tevékenységek kivitelezéséhez. 

4.2.1.2 Iránymutatás: Javasoljuk, hogy a tagállamokban vezessünk be olyan tevékenységeket, amelyek a 
migráció területével kapcsolatos oktatásra és a társadalmi tudatosság fokozására összpontosítanak. 
 
Indoklás: Számos országban hiányzik a társadalmi tudatosság, például annak tekintetében, hogy mi a 
különbség a migránsok és a menekültek között. 
 
Az emberek gyakran nincsenek tudatában annak, hogy a migrációnak pozitívumai is vannak, például a 
gazdaság tekintetében. 

4.2.2-es problématerület 

Az üzleti érdekből folytatott szervezett embercsempészet életveszélyes helyzetekhez, és gyakran halálhoz 
vezet 

4.2.2.1 Iránymutatás: Az EU-n belül egy közös és összehangolt információs politika kialakítását javasoljuk, 
amely azoknak a származási országára irányul, akik a csempészek áldozataivá válhatnak. 
 
Indoklás: A menekültválságban érintettek számára széles körű tájékoztató tevékenységekre van 
szükség: mi vár rájuk, hová fognak menni, ott hogy fognak boldogulni, és milyen támogatásban 
fognak részesülni a célországban. 
 
Diplomáciai intézkedések. Az Uniónak proaktívabban kell fellépnie. 
 
Párbeszéd folytatása az afrikai és a közel-keleti országokkal. 
 
A menekültváltság által érintettek nincsenek tisztában azzal, hogy mi vár rájuk a csempészés során. A 
menekültek gyakran nem abban az országban találják magukat, mint ahová szerettek volna eljutni. 
 
A menekültek rákényszerülnek arra, hogy illegálisan maradjanak egy adott országban. Ezzel a törvény 
megsértésére kényszerülnek. Ugyanakkor fennáll a veszélye annak, hogy visszaküldik őket abba az 
országba, ahonnan óriási erőfeszítések és kockázatok árán sikerült elmenekülniük. 
 

4.2.2.2 Iránymutatás: Javasoljuk a dublini egyezmény felülvizsgálatát. Több intézkedésre van szükség európai 
szinten, s nem a tagállamok szintjén. 
 



 

4. vitacsoport, 2. ülésszak – 29 

2. európai polgári vitacsoport: „Az EU a világban/migráció” 

Indoklás: A jelenlegi megállapodások jól vannak-e bevezetve? A jelenlegi helyzetnek megfelelően 
módosítani kell őket. 

4.2.2.3 Iránymutatás: Jogi, humanitárius útvonalak megteremtését és jól szervezett közlekedési eszközök 
biztosítását javasoljuk a váltságövezetekből menekülők számára. 
 
Ugyanakkor azokat a feltételeket is meg kell határoznunk, amelyek alapján ellenőrizni lehet, hogy az 
Unióba érkezésük megalapozott-e. Az előnyben részesített intézkedések listája. 
 
Indoklás: A jogszerűen felállított közlekedési folyosók hiánya embercsempészethez vezet. Az Európai 
Uniónak kezelnie kellene a váltságot a csempészés visszaszorítása érdekében. 
 

4.2.2.4 Iránymutatás: Javasoljuk a menekültügyi eljárások felgyorsítását. 
Ha valakit valóban vissza kell küldeni, gondoskodni kell a biztonságáról a származási országba való 
visszatérés során. 
Gondoskodni kell annak a helynek a biztonságáról, ahová az adott személynek vissza kell térnie. Meg 
kell győződni arról, hogy az adott személy vissza akar térni az adott helyre, a visszatérés biztonságos a 
számára, és arról, hogy ott milyen körülmények várják. Meg kell bizonyosodni róla, hogy lehetősége 
van a beilleszkedésre, hogy ne küldjük vissza azokat, akik nem akarnak visszatérni a származási 
országukba. 
 
Indoklás: A menekültügyi eljárások túl sokáig tartanak. Olykor az is előfordul, hogy a menekültstátuszt 
kérelmező családokban a származási országukon kívül születnek gyermekek. Az embereket olyan 
helyekre küldik vissza, ahol nincsenek biztonságban. 
 

4.2.2.5 Iránymutatás: Azt javasoljuk, hogy helyezzünk nagyobb hangsúlyt az embercsempészet elleni 
küzdelemre. A nemzetközi biztonság és hírszerzés erősítése ezen tevékenységi területeken. Az 
Europolhoz hasonló intézmények és más ügynökségek pénzügyi támogatásának fokozása. Az 
embercsempészettel kapcsolatos, külön erre a célra felállított intézmények a határoknál. 
 
Indoklás: Ezek az intézmények ellenőrzésük alatt tarthatnák és felszámolhatnák az új 
csempészfolyosókat. A megelőző jellegű tevékenységek előnyben részesítése. Elég hatékonyak-e a 
meglévő intézkedések? Az embercsempészet folyamatosan és nagy méretekben zajlik, és állandóan 
új csempészfolyosók jönnek létre. A jelenlegi intézkedések nem elég hatásosak. 

4.2.3-as problématerület 

A menekülttáborok nem látják el a valódi feladatukat, és nem elég hatékonyak az országukat 
válsághelyzetben elhagyó menekültek igényeinek kielégítésére 

4.2.3.1 Iránymutatás: Nemzetközi szintű intézkedéseket javaslunk, nem csupán uniós szintűeket. 
Együttműködés a világ különböző részein lévő országokkal. Zökkenőmentesen működő központok 
hálózata, ahol az odaérkezők jó feltételek között élhetnek egy rövid ideig, és ahol valódi segítséget 
kapnak a gyors beilleszkedéshez és az új életük megkezdéséhez. 
 
Indoklás: A gyorsabb integrációs eljárások előnyösek lennének, ha az egyének hivatalos státuszhoz 
juthatnának. 
 
A menekülttáborok borzasztó helyek. 
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Addig, amíg a válság sújtotta országokból menekülők nem rendelkeznek hivatalos státusszal, nem 
tudnak megfelelően beilleszkedni, és nem tudják elsajátítani az adott ország nyelvét. 
 
Csak akkor tudjuk eldönteni, hogy egy adott személy sikeresen beilleszkedik-e vagy sem, ha megadjuk 
neki a lehetőséget a valódi integrációra, és csak akkor tudjuk eldönteni, hogy lehetséges-e a 
visszatérése a származási országába. 
 

 

 

4.3. Integráció 

4.3.1-es problématerület 

A migránsok területi szegregációja megnehezíti mindkét fél számára az adaptációt.  
Ez a probléma különösen a migránsokat érinti 

4.3.1.1 Iránymutatás: Minden országban biztosítani kell a migránsok közvetlen egyéni támogatását. 
 
Indoklás: Ez a segítség biztosítja, hogy a migránsoknak lehetőségük nyíljon arra, hogy hozzájáruljanak 
a befogadó ország társadalmához, elsősorban azzal, hogy munkát tudnak vállalni. 

4.3.1.2 Iránymutatás: A migránsoknak minél előbb nyelvtanfolyamot kell biztosítani. 
 
Indoklás: A nyelv ismerete a társadalomban való részvétel és a személyes kapcsolatok kialakításának 
előfeltétele. 

4.3.1.3 Iránymutatás: Meg kell szüntetni a „gettókat”; a migránsokat el kell vegyíteni a helyi lakossággal. Ez 
különösen érvényes az iskolákra. Tanulni kellene a romák sikertelen integrációs kísérletéből. 
 
Indoklás: A kölcsönös integrációt elősegíti, ha az emberek egymás szomszédságában élnek. 

4.3.1.4 Iránymutatás: A menekülteknek támogatásra van szükségük a letelepedéshez, ahol megfelelő 
munkalehetőségek adódnak. Ebből a célból egy platformot kellene létrehozni a menekültek képzett 
szakmunkási profiljainak és a szakképzett munkaerő iránti regionális keresletnek a nyilvántartása és 
egymáshoz társítása céljából. 
 
Indoklás: A migránsok jobb eloszlása az EU-n belül; nem jönnek létre „gettók”. Ez a befogadó 
közösségek számára is hasznos. Az embercsempészetet is visszaszorítaná. 

4.3.2-es problématerület 

Nincs elég lehetőség a legális migrációra 

4.3.2.1 Iránymutatás: A menedékkérelmi eljárást fel kellene gyorsítani. Ez azonban nem mehet a vizsgálati 
eljárás minőségének kárára. Éppen ezért a hatóságok számára több munkatársat kellene biztosítani.   
Az EU tanulhatna az USA hatékony ellenőrzési folyamataiból. 
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Indoklás: A menedékkérők gyorsabban elhagynák a táborokat. Azok a menedékkérők, akik kérelmét 
jóváhagyták, gyorsabban beilleszkedhetnek. 

4.3.2.2 Iránymutatás: Az Unióban a legális migrációra vonatkozóan a következő egységes feltételeket kellene 
megteremteni: 
A célországba való megérkezéskor az adott ország nyelvének vagy az angol nyelvnek B1 vagy B2 
szintű ismerete, vagy a belépést követően kötelező nyelvtanfolyamok + szakképesítések, amelyek 
bizonyíthatóan keresettek az EU-ban (a szakképzettséget ellenőrizni kell) + személyes nyilatkozat a 
migráció céljáról és tervezett időtartamáról. 
 
Indoklás: Az észszerű hivatalos feltételek eredményeként csökkenne az illegális migránsok száma.  A 
feltételek egységességével megelőzhető az EU-tagállamok közötti versengés. 

4.3.3-as problématerület 

A lakosságon belül széles körben elterjedt nézet, miszerint a saját kultúra megőrzését a befogadó ország 
kultúrájával szembeni ellenállásnak tekintik 

4.3.3.1 Iránymutatás: Lehetőségeket kell teremteni a személyes találkozásokra. 
 
Indoklás: Az emberek hozzáállása csak akkor változik, ha konkrét tapasztalataik vannak. 

4.3.3.2 Iránymutatás: Többet kell hallanunk a sikeresen beilleszkedett migránsokról, de nem kampányok 
keretében, hanem olyan eseményeken, ahol a migránsok mondják el a saját történeteiket. 
 
Indoklás: Olyan tájékoztatási módokra van szükség, amelyek érzelmileg hatnak az emberekre. Ez 
elengedhetetlen ahhoz, hogy megváltozzon a lakosság hozzáállása. 

4.3.3.3 Iránymutatás: Át kell gondolni, hogy miként lehetne kifejezetten azokra az emberekre hatni, akik 
negatívan állnak a migránsokhoz. 
Indoklás: A kultúrák közötti csereprogramok általában csak azokat érdekli, akik amúgy is szívesen 
találkoznak migránsokkal. Az igazi kihívást a szkeptikusok érdeklődésének felkeltése jelenti.  

4.3.4-es problématerület 

Az illegális migránsokat megbélyegzik 

4.3.4.1 Iránymutatás: A migránsok életkörülményeit és szálláslehetőségeit drasztikus mértékben kell 
javítani. 
Indoklás: Az előítéletek oka főként a migránsok rettenetes élet- és szálláskörülményeiben 
keresendők. 

4.3.4.2 Iránymutatás: A migránsoknak lehetőséget kellene teremteni, hogy szót emeljenek a rossz 
életkörülmények és szálláshelyek miatt. 
Indoklás: A befogadó országokat arra kellene kényszeríteni, hogy teremtsenek jobb életfeltételeket 
és szálláshelyeket. 

4.3.5-ös problématerület 
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Az EU-ba irányuló legális migráció túl körülményes az egyes országok eltérő feltételei miatt 

4.3.5.1 Nincs iránymutatás. 

4.3.6-os problématerület 

Bizonyos országoknak szüksége van migránsokra, de kevésbé vonzóak a migránsok számára 

4.3.6.1 Nincs iránymutatás. 

 4.3.7-es problématerület 

 A migránsok számára túl nehéz bejutni az Unió munkaerőpiacára 

4.3.7.1 Nincs iránymutatás. 
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5. munkaterület: Felelősségvállalás és szolidaritás uniós szinten 

5.1. A migránsok elosztása 

 

5.1.1-es problématerület 

A menekültek nagy száma (pénzügyi) terheket ró az érkezési országokra, így például Görögországra. 
Görögországban és a hozzá hasonló országokban magas a munkanélküliek száma, és a menekültek számára 

nincs elegendő munka. Ez az érkezési országokban a bűnelkövetések számának növekedéséhez vezethet 

5.1.1.1 Iránymutatás: Azoknak az országoknak, ahová a menekültek megérkeznek (érkezési országok), 
nagyobb támogatásban kellene részesülniük, hogy a menedékkérelmeket gyorsabban és 
hatékonyabban fel tudják dolgozni.  Az érkezési országokat továbbá támogatni kellene, hogy 
megfelelő infrastruktúrát tudjanak biztosítani a menedékkérők számára. 
Ennek a feladatnak a koordinálását egy uniós intézménynek kellene felvállalnia, például az EU 
migrációs minisztériumának (amelyet először meg kell alapítani). 
 
Indoklás: Az érkezési országokra óriási teher nehezedik. Támogatásuk igazságos lenne, és megfelelne 
az EU szolidaritási alapelvének. 
A menedékkérelmek ellenőrzésének és jóváhagyásának folyamatát az EU összes tagállamában 
ugyanazon előírások szerint kellene elvégezni (egyenértékűség elve). Ha a menedékkérelmek 
elbírálási folyamata nem egységes, az tovább fokozná az EU megosztottságát). 

5.1.1.2 Iránymutatás: A menedékkérelmeket közvetlenül uniós szinten kellene benyújtani, nem a 
tagországok szintjén. 
Indoklás: Ezzel elkerülhető lenne a menekültek egyenetlen elosztása az érkezési országok között. 

 

5.1.2-es problématerület 

A menekültek gyakran szeretnének tovább haladni bizonyos észak- vagy nyugat-európai országok felé (pl. 
Németország, Ausztria, Hollandia, Svédország). De ezek az országok nem tudják befogadni az összes 

migránst, hiszen már rengeteg migránst befogadtak 

5.1.2.1 Iránymutatás: Egy elosztási formulát kellene találni a menekültek (akik megkapták a menekülti 
státuszt, és azok is, akik nem) EU-tagállamok közötti elosztásához, az egyes  tagállamok egyéni 
körülményeinek és (pénzügyi) kapacitásának figyelembe vételével. 
  
Indoklás: A migránsokat igazságosan kell elosztani az EU-n belül. Az elosztás megkönnyítené az 
érkezési országok (például Görögország) helyzetét is. 

5.1.3-as problématerület 

Az EU már elfogadott számos jó és egyértelmű szabályt, valamint szolidaritási mechanizmust az uniós 
migrációs politikát illetően. Az EU-tagállamokban azonban nem vezették be megfelelően ezeket a 

szabályokat. A tagállamok nem rendelkeznek elegendő politikai akarattal ahhoz, hogy bevezessék a 
szabályokat. Az EU tagállamai az összes életbe léptetett intézkedés közül kiválasztják azokat, amelyek a 

legjobban megfelelnek az igényeiknek vagy a politikai érdekeiknek. 
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5.1.3.1 Iránymutatás: Kvótákat kellene bevezetni és alkalmazni a menekültek EU-tagállamonkénti számának 
a tagországok (pénzügyi) kapacitása alapján történő meghatározásához. 
Indoklás: Átláthatóság és nyomon követhetőség, és az összes tagország azonos bánásmódban 
részesítése. Figyelembe veszi az országok egyéni jellemzőit és kapacitását. 

5.1.3.2 Iránymutatás: (Pénzügyi) szankciók kivetése azon EU-tagállamokra, amelyek nem követik a migrációs 
politika meglévő szabályait és szolidaritási mechanizmusait. 
Indoklás: Minden tagállamnak részt kell vállalnia a szabályok követésében. 

5.1.4-es problématerület 

A tagállamok nem rendelkeznek egységes/elegendő ismerettel arról, hogy miért fontos a menekültek 
befogadása 

5.1.4.1 Nincs iránymutatás. 

5.1.5-ös problématerület 

Előfordulhat, hogy azok a menekültek, akik menedékkérelmét elutasították, illegálisan az EU-ban maradnak, 
vagy illegálisan másik EU-országba utaznak 

5.1.5.1 Nincs iránymutatás. 

 

5.1.6-os problématerület 

Az EU-ban hiányzik a megfelelő koordináció és egy, az összes tagállam által elfogadott rendszer a 
menedékkérők és a menekültek (=illegális migráció) Unión belüli igazságos elosztásához 

5.1.6.1 Iránymutatás: Azt javasoljuk, hogy az európai ügynökségek hangolják össze jobban a munkájukat, 
hogy biztosítani lehessen a menedékkérők és a menekültek (=illegális migrációs) igazságos elosztását 
az EU-tagállamok között. 
Indoklás: Ha a tagállamok és az európai polgárok úgy látják, hogy a menedékkérők a és menekültek 
(=illegális migrációs) EU-tagállamok közötti elosztása igazságos, megelőzhető a kaotikus helyzetek 
kialakulása és a tagállamok társadalmát érintő szociális feszültség. A jobb koordináció javítja az 
európai ügynökségek által végzett munka hatékonyságát. 

5.1.6.2 Iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU proaktív és távlati módon kezelje a válsághelyzeteket, és ne 
csupán reagáljon az EU-tagországok határaihoz érkező menekültáradatra. 
Indoklás: Ez segít megelőzni az EU-határainál rekedt menekültek drámai helyzetét, és csökkenti az 
esélyét annak, hogy a menekültek zsákutcába jussanak. 

5.1.6.3 Iránymutatás: Azt javasoljuk, hogy az EU tegyen nagyobb erőfeszítéseket az EU-polgárok migrációval 
kapcsolatos tájékoztatása terén, és az oktatási kampányaikban egyértelműen tisztázzák a különböző 
migránskategóriákat (legális és illegális, menekültek, menedékkérők, migránsok). 
Indoklás: Ha az EU polgárai bővebb ismeretekkel rendelkeznek a migrációt illetően, megelőzhető a 
migrációval és a bevándorlással kapcsolatos érzékeny problémák politikai befolyásolása. 

5.1.6.4 Iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU fokozza az erőfeszítéseit a menekültáradat irányításában és 
szabályozásában. Például az Uniónak az országuk elhagyásakor tanácsot kellene adnia a 
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menekülőknek a befogadás reális esélyéről, az EU-ba való belépésre vonatkozó törvényekről, 
szabályokról és eljárásokról és az alternatívákról. 
Indoklás: Ez segít elkerülni, hogy az EU-határainál rekedt menekültek drámai helyzetbe kerüljenek, és 
csökkenti az esélyét annak, hogy a menekültek zsákutcába jussanak. 

5.1.7-es problématerület 

Az EU menedékkérők és menekültek (=illegális migráció) befogadásában és integrálásában különösen érintett 
tagállamai nem részesülnek elegendő támogatásban és pénzügyi kompenzációban 

5.1.7.1 Iránymutatás: Azt javasoljuk, hogy az illegális migráció által különösen érintett országok kapjanak 
több pénzt és működési támogatást. Az egyes tagállamok hozzájárulási összegét objektív feltételek 
(például a GDP, a népesség száma stb.) alapján kellene mérni, és az Uniónak meg kellene vizsgálnia a 
pénzügyi piacokon (tőzsdéken) való profitszerzés lehetőségét annak érdekében, hogy finanszírozni 
tudja a közös terheket (és ezzel egyúttal támogatni tudná például az integrációs projekteket, a 
menekültekről való gondoskodást stb.). 
Indoklás: Földrajzi elhelyezkedésük miatt a migránsok áradata jobban érint egyes országokat. 

5.1.7.2 Iránymutatás: Több figyelmet kellene fordítani az uniós polgárok véleményére, és nagyobb 
erőfeszítést kellene tenni annak érdekében, hogy az olyan fontos ügyet illetően, mint a migráció, 
egyetértés és elfogadás jöjjön létre az EU-polgárok között. 
Indoklás: Az EU-tagállamok társadalmi feszültségének és szociális konfliktusainak megelőzése 
érdekében. 

5.1.8-as problématerület 

Az EU bevándorlási politikája tökéletesítésre szorul, hogy megkönnyítse a dolgozók, a családtagok, a tanulók 
és a tudósok számára az EU-ban élést és a munkavégzést (harmonizációs kékkártya?) 

5.1.8.1 Iránymutatás: A tagállamok legális bevándorlásra vonatkozó migrációs politikájának liberálisabbá és 
átjárhatóbbá kell válnia. 

5.1.9-as problématerület 

A dublini rendszer reformra szorul. 

5.1.9.1 Nincs iránymutatás. 

 

 

5.2. A menekültügyre vonatkozó közös megközelítés 

5.2.1-es problématerület 

A menekülteket politikai célokból eszközként használják fel (lásd a jelenlegi helyzetet Fehéroroszország és 
Lengyelország határán). 

5.2.1.1 Iránymutatás: Az EU-tagállamok ellen súlyos büntetést/szankciók kiszabását javasoljuk, ha a 
menekültügyi eljárások során megsértik az emberi jogokat vagy a törvényeket. Például az adott 
tagállamok EU-támogatásának visszatartása. 
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Indoklás: A politikai érdekeket nem lenne szabad a menekültek kárára érvényesíteni. Ez az emberi 
jogok megsértését jelenti. Ugyanezt a szabályt kellene alkalmazni a nem EU-országokra is. 
 

5.2.2-es problématerület 

A jelenlegi menekültügyi politikát illetően nem tisztázott az egyes EU-tagállamok felelőssége.  A 
menekültügyi politika nincs egységesen szabályozva. Ez a menekültügyi eljárás nem egységes kezeléséhez 

vezet. Emiatt nem egyértelmű, hogy ki jogosult menekültstátuszra, és ki nem. Az EU-országok eltérően 
érvényesítik a felelősségeket és a szabályokat 

5.2.2.1 Iránymutatás: A menekültügyi eljárások egységes szabályainak és feltételeinek kialakítását javasoljuk 
az Unióban. 
Indoklás: Az összes EU-országban ugyanazoknak a feltételeknek és szabályoknak kellene 
vonatkozniuk az összes menekültre. Az Unió közös értékeket képvisel, és ezzel összhangban kellene 
tevékenykednie. 

5.2.2.2 Iránymutatás: Olyan magas szintű EU-intézmény felállítását javasoljuk, amely kezelné a menekültügyi 
problémákat, és gondoskodna a menekültügyek egységes és jogilag megbízható módon való 
kezeléséről. Ennek az intézménynek kellene meghatároznia, hogy mely származási országok 
tekinthetők „biztonságosnak”, és melyek nem.  
Indoklás: A menekültügyi eljárásokat illetően egységes szabályozásra és feltételekre van szükségünk. 
Egy közös intézmény ezekről központilag tudna dönteni. 

5.2.3-as problématerület 

Az EU felé irányuló illegális bevándorlás megelőzése még nincs megfelelően kezelve. Az illegális bevándorlás 
biztonsági problémákat jelenthet az EU tagállamai számára 

5.2.3.1 Iránymutatás: A menekülteknek, akik feltehetőleg megkapják a menekültstátuszt az EU-ban, 
egyszerűsített menekültügyi eljárást kellene biztosítani, például közvetlenül a kiindulási országban. 
Indoklás: Ezzel elkerülnénk/megelőznénk az illegális migrációt, az illegális embercsempészetet és az 
illegális menekültútvonalakon a menekültek halálát. 

5.2.3.2 Iránymutatás: Javasoljuk egy magasabb, EU-szintű intézmény felállítását, vagy az Európai 
Menekültügyi Támogatási Hivatal megerősítését. Egy magas szintű intézmény egységesen tudná 
áttekinteni a menedékkérelmeket az EU minden tagállamában. 
Indoklás: Az egységes eljárás és a közös adatbázis például meg tudná előzni az Unióba irányuló 
illegális migrációt. 

5.2.4-es problématerület 

Az elutasított menekültek visszaküldése a származási országokba 

 Nincs iránymutatás. 
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5.2.5-ös problématerület 

A szervezett vagy tervezett integráció hiánya problémákat és felesleges nehézséget okoz a menedékkérők 
számára 

5.2.5.1 Iránymutatás: Úgy véljük, hogy a menedékkérőket egységesebb és szervezett módon, átfogóan 
kellene integrálni. 
 
Indoklás: Ezzel biztosítani lehetne az összes menedékkérő pozitív hozzájárulását az európai 
társadalomhoz. 

5.2.5.2 Iránymutatás: Úgy hisszük, hogy a dublini megállapodás az integráció tekintetében már nem 
praktikus és nem célravezető. A tervezett integrációt és a befogadási politikákat bele kell foglalni az 
új megállapodásba. Többé nem felel meg a céljának, elavult és a menedékkérőkre hagyja saját ügyeik 
intézését. A dublini megállapodás módosítása nem elegendő, új egyezményre van szükség. 
 
Indoklás: Ez lehetővé tenné a biztonságosabb migrációt, és csökkentené a csempészet esélyét, 
valamint a bűnözők részvételét, valamint az elkerülhető halálok/tragédiák számát. 

 

5.2.6-os problématerület 

Az integráció véletlenszerűen megy végbe? A jelenlegi jogi keretrendszer idejét múlt, és nem látja el a 
feladatát 

5.2.6.1 Iránymutatás: Olyan új megállapodást/jogi keretrendszert javaslunk, amely tükrözi napjaink 
körülményeit. Az integráció problémáját kell először megcéloznia. 
 
Indoklás: Egyértelműen segítene abban, hogy a menedékkérők szükségleteit szem előtt tartó új 
törvényekben egyetértés szülessen. Az összes tagállamra kötelező érvényű jogi keretrendszer 
segítené a migránsok integrációját. 

5.2.7-es problématerület 

A polgárok és a menedékkérők tájékoztatása szükséges a hatékony migráció és integráció érdekében 

5.2.7.1 Iránymutatás: Az EU egészére kiterjedő program bevezetését javasoljuk, amely a menedékkérők 
megérkezésekor azonnal tájékoztatja őket arról, hogy hol találhatók munkavállalási és lakhatási 
lehetőségek. 
 
Indoklás: Ezzel megelőzhető, hogy a menedékkérők olyan országokat célozzanak meg, ahol nincs 
elegendő lehetőség. Ez a program nagyobb valószínűséggel eredményezné a menedékkérők 
készségeinek és iskolai végzettségeinek hatékonyabb eloszlását a tagállamok között. 

5.2.7.2 Iránymutatás: Az erre kijelölt Uniós hatóságnak pontos információkat kellene biztosítania a 
tagállamoknak, hogy a polgárok megfelelően tájékozódhassanak a menedékkérők származási 
országának kultúrájáról és szellemiségéről. Erre a célra a médiára kellene támaszkodni. 
 
Indoklás: Az integráció elősegítése érdekében az EU polgárait és a beilleszkedni kívánó 
menedékkérőket is tájékoztatni kellene egymás kultúrájáról. 
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5.2.8-as problématerület 

A meglévő (dublini) egyezmény nem működik, és új, használható megállapodásra vagy egyezményre van 
szükség. A megállapodás elavult, korábbi időkre és társadalmi-gazdasági helyzetre vonatkozik 

5.2.8.1 Iránymutatás: Szilárd jogi keretrendszer megteremtését javasoljuk, amely biztosítja a menedékkérők 
és a kérelmek igazságos elosztását. Erőteljesebb rendszerre van szükség, amelynek keretében az 
Unió utasításokkal látja el a tagállamokat. 
 
Indoklás: Ez EU-szerte lehetővé tenné a menedékkérők tervezett, az emberi jogokat tiszteletben 
tartó integrációját. Az EU-nak vezető szerepet kellene betöltenie ezen a téren. 

5.2.9-es problématerület 

A menekülttáborokban embertelen körülmények uralkodnak 

5.2.9.1 Iránymutatás: Úgy véljük, hogy programokat kellene bevezetni a menedékkérők támogatására, 
ideértve a pénzügyi segítséget is, ami megkönnyítené a beilleszkedésüket és az integrációjukat. A 
programok középpontjában a lakhatásnak és az oktatásnak kell állnia. 
 
Indoklás: Az embertelen bánásmód és a menedékkérők megfosztása a lehetőségektől 
elkerülhetetlenül bűnözéshez vezet. 

5.2.10-es problématerület 

Az EU területére érkező menedékkérők számára értékelési/minősítési eljárást kellene bevezetni. Ennek 
bevezetése különösen fontos a biztonsági problémák megelőzése, és a tagállamok, az Unió és polgárainak 

megóvása érdekében 

5.2.10.1 Iránymutatás: Javasoljuk, hogy minden uniós tagállam az összes közös erőforrás felhasználásával 
azonos módon alkalmazza az értékelési/minősítési eljárást. 
 
Indoklás: A büntetőjogi felelősséget megállapító ítélettel nem rendelkező és rendelkező migránsok 
igazságos és alapos értékelése. 

5.2.11-es problématerület 

Úgy hisszük, hogy számos szervezet és nem kormányzati szervezet stb. működik függetlenül a menedékkérők 
bevándorlása területén. Jelenleg összetartásra és közös gondolkodásra van szükség a bevándorlást és a 

menedékkérést illetően 

5.2.11.1 Iránymutatás: Egy központi szervezet létrehozását javasoljuk a menedékkérőkkel kapcsolatos összes 
ügy kezelésére. Egy átfogó szervezetet kell felállítani, amely rendelkezik a szükséges erőforrásokkal. 
Az összes feladat nyomon követését, koordinálását és irányítását ellátó központi szervezetre van 
szükség.   
 
Indoklás: 1. Ez biztosítaná, hogy az ezen a területen tevékenykedő összes fél az elfogadott 
előírásokat kövesse. Az ezen a területen munkát végző minden résztvevőre elfogadott és közös 
elírásoknak kell vonatkozniuk. 2. Ez egyben felgyorsítaná a bevándorlási folyamatot is. 3. Egy 
központi csoport magasabb szakmai színvonalon tudná kezelni a pénzügyeket, a kiadásokat és a 
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költségvetést. 4. Ez az átfogó szervezet egyetlen entitásként segítene a folyamatok szabályozásában, 
és így elkerülhető lenne a korrupció és az eljárásokkal való visszaélés.   
 

5.2.12-es problématerület 

Az egyedül érkező kiskorúak szükségleteiről rögtön az Unióba érkezésükkor gondoskodni kell 

5.2.12.1 Iránymutatás: A kiszolgáltatott, kíséret nélküli kiskorúak és az árvák megsegítésére dedikált 
központot/központokat kell létrehozni, amely az EU-ba érkezésükkor azonnal gondoskodik a 
szükségleteikről. 
 
Indoklás: A táborok és a menekültközpontok teljesen alkalmatlanok a kíséret nélküli kiskorúak 
gondozására, hiszen a gyermekek szükségletei eltérnek a felnőttekétől. 

5.2.12.2 Iránymutatás: Javasoljuk a kiskorúak számára oktatási és egészségügyi programok biztosítását, 
mihelyst erre lehetőség nyílik. 
 
Indoklás: Annak érdekében, hogy a gyermekeknek ne csupán a tábor és a többi migráns viselje 
gondját. Fontos, hogy úgy érezzék, tartoznak valahová. 

5.2.12.3 Iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU nevelőszolgálat felállításával segítse a kíséret nélküli kiskorúak 
gondozását. Ezt gyorsan kellene megvalósítani. Támogatást kell nyújtani az önkéntes gyámok 
számára. 
 
Indoklás: 1.  Minél több időt töltenek a gyermekek a táborokban, annál jogfosztottabbá és 
problémásabbá válnak.     2. Segítségre szorulnak, saját magukat képtelenek ellátni. Ebben a 
környezetben a higiéniára is nagy hangsúlyt kell helyezni.   3. Ez megelőzné a fiatalokat érintő 
embercsempészetet és szexuális kizsákmányolást is. 
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I. melléklet: Az iránymutatások kidolgozásának folyamata 

A. A 2. ülés áttekintése 

 

2021. 11. 26., péntek 

1. plenáris ülés 

Cél: A vitacsoporti kapcsolat felelevenítése és a második ülésszak előkészítése 

Köszöntő; Polgári felszólalások; A nagykövetek beszámolója a konferencia plenáris üléséről; A 

platform aktualizálása; A hétvégi ülés napirendje; Az ülésszakon alkalmazott módszertan 

ismertetése 

2021. 11. 27., szombat 

Munkaterület szerinti 1. plenáris ülés 

Cél: a szakértők megosztották az alterületekhez tartozó témákkal kapcsolatos gondolataikat 

Az 1. alcsoport munkája 

1. cél: a polgárok az alterület témái, a szakértőktől kapott információk, valamint saját 

ismereteik és tanácskozásaik alapján az adott alterületen belül konkrét problématerületeket 

azonosítottak 

2. 

ülésszak 

1. nap 

Szakértői vélemények az 

egyes munkaterületekről 
További szakértői 

vélemények 

Iránymutatások véglegesítése 

Problématerületek 

meghatározása és 

iránymutatások 

megfogalmazása 

Alcsoporti 

megbeszélés 

Köszöntő és napirend 

Polgári felszólalások, 

nagyköveti tájékoztató és 

platform 
Alcsoportok visszajelzései 

Záróbeszéd 

Munkaterület 

plenáris ülése 

Plenáris ülés 

2. nap 3. nap 
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2. cél: a polgárok mindegyik problématerület tekintetében iránymutatásokat és indoklásokat3 

fogalmaztak meg 

 

2021. 11. 28., vasárnap 

Munkaterület szerinti 2. plenáris ülés 

Cél: a szakértők további gondolatokat osztottak meg az alterületekhez tartozó témákkal 

kapcsolatban 

A 2. alcsoport munkája 

1. cél: a munkaterülettől függően a polgárok új problématerületeket, iránymutatásokat és 

indoklásokat határoztak meg, vagy részletesebben folytatták a szombati munkát  

2. cél:  a polgárok véglegesítették az iránymutatásokat és az indoklásokat 

2. plenáris ülés  

1. cél:  a csoportok előadói beszámoltak az alcsoportokban folytatott megbeszélésekről 

2. cél: a polgárok visszajelzést adtak a 2. ülésszakról 

3. cél: a fő moderátorok felvázolták, hogy mi várható a 3. ülésszakon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 A problématerületek, iránymutatások és indoklások részletes ismertetése című melléklet 
tartalmazza a felsorolást 
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B. Az iránymutatások kidolgozására szolgáló eljárás részletes ismertetése 

 
● Kezdeti helyzet: Az 1. ülésszak során mindegyik európai polgári vitacsoport 75–78 olyan témát 

említett, amely kapcsolódik a vitacsoport átfogó témájához. Ezeket a témákat 5 

munkaterületbe szervezték, amelyek több alterületet tartalmaznak. A vitacsoport által 

felvetett témák képezték a 2. ülésszak során végzett munka alapját. A 2. ülésszak előtt 

kijelölték, hogy az egyes polgárok mely konkrét munkaterületen és alterületen fognak 

dolgozni.  

 

● A polgárok szombat reggel első lépésként részt vettek a munkaterületük szerinti plenáris 

ülésen. Mindegyik munkaterülethez egy plenáris ülés tartozik, amelyen az adott 

munkaterületen dolgozó három alcsoport vesz részt. A munkaterület szerinti plenáris ülés 

során a moderátorok ismertették az alterületekhez tartozó témákat, és egy vagy két szakértő 

e témák mindegyikével kapcsolatban megosztotta gondolatait a vitacsoport résztvevőivel. Ezt 

követően a résztvevők röviden kérdezhettek a szakértőktől. A munkaterület szerinti plenáris 

ülés végén mindegyik alcsoport 20 percet kapott arra, hogy kiindulásként nagy vonalakban 

közösen megbeszéljék, hogyan látják a témák és a problématerületek közötti kapcsolatokat. 

  

 

● A munkaterület szerinti plenáris ülést követően a polgárok megkezdték az alcsoportszintű 

munkát. Az alcsoporti munka első részének célja az volt, hogy a polgárok saját ismereteiket, a 

szakértőktől kapott információkat és az alterülethez tartozó témát alapul véve kijelöljék 

munkájuk és megbeszéléseik irányvonalát a problématerületek világos meghatározása 

érdekében. A problématerületek olyan problémákat/helyzeteket takarnak, amelyeket meg 

kell változtatni, illetve amelyek megkérdőjelezhetők. Amennyiben egy téma már önmagában 

is többé-kevésbé problématerületnek számított, azt kiindulásként fel lehetett használni. A 

nagyon tág témákat problématerületté lehetett alakítani.  

 

● A polgárok az alcsoporti ülés első 45 percében korlátlan számú problématerületet 

meghatározhattak. Vasárnap, a munkaterület szerinti plenáris ülést követően a polgároknak 

lehetőségük volt a még ki nem dolgozott problématerületek átgondolására, mivel a 

szakértőktől kapott további információk új szempontokat vethettek fel. 

 

● A szombati nap hátralevő részében a polgárok továbbra is alcsoportokban dolgoztak, és 

megkezdték az általuk azonosított problématerületekre vonatkozó iránymutatások 

kidolgozását. Az iránymutatások megfogalmazása az első lépés az ajánlások kidolgozásához, 

amely a 3. ülésszak célkitűzése. A 2. ülésszak során megfogalmazott iránymutatások 

szolgálnak majd az ajánlások kidolgozásának alapjául a 3. ülésszak során. 

 

● A szombati nap végén az alcsoportokkal ismertették a munkaterületükhöz tartozó másik 

alcsoport munkáját, és felkérést kaptak, hogy adjanak visszajelzést azzal kapcsolatban.  

 

● A vasárnapi munka a munkaterület szerinti plenáris üléssel indult, amelynek célja az volt, hogy 

az egyes alcsoportok bemutassák az általuk már kidolgozott iránymutatás-tervezeteket. 

Emellett új szakértők osztották meg gondolataikat a polgárokkal vagy azokról a témákról, 

amelyeken az alcsoport már dolgozott, vagy az alterülettől függően új témákról. 
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● A munkaterület szerinti plenáris ülés után a polgárok alcsoporti szinten folytatták a munkát, 

amelynek keretében véglegesítették a szombati iránymutatásokat, beépítették a szakértői 

visszajelzéseket vagy új problématerületeket azonosítottak és új iránymutatásokat határoztak 

meg.
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II. melléklet: Szakértői vélemények és tényellenőrzés 
 

A megbeszélések és a közös munka megalapozása érdekében a konferencia közös titkársága 29 

szakértőt hívott meg a 4. vitacsoport második ülésszakára.  

Az egyes szakértők szakterülete alapján dőlt el, hogy az öt munkaterület közül melyikkel fognak 

foglalkozni. Felkérést kaptak arra, hogy adjanak rövid áttekintést a különböző alterületekhez tartozó 

témákról, körvonalazzák a fő kihívásokat, valamint az azokkal kapcsolatos meglévő álláspontokat és 

megoldási javaslatokat.  A polgárok szükség esetén közvetlenül kérhettek pontosításokat vagy további 

információkat a szakértői tájékoztatás tartalmával kapcsolatban.  

Emellett több szakértő a polgárok rendelkezésére állt az alcsoporti munka során felmerülő kérdések 

megválaszolására. A szakértők ezeket a kérdéseket telefonon vagy e-mailben kapták meg, a 

válaszaikat pedig továbbították az alcsoportoknak. A munkát ezenkívül tényellenőrzők is segítették az 

alapvető kérdések megválaszolásával, biztosítva, hogy a megbeszélések tényszerű információkon 

alapuljanak.  

 

1. munkaterület: Önállóság és stabilitás – szakértők 

 

Alterület: Az EU autonómiája 

● Ricardo Borges de Castro, az Európai Politikai Központ „Európa a világban” programjának 

társigazgatója és vezetője.  

 

● Nicole Gnesotto, a CNAM uniós tanszékének tiszteletbeli professzora és a Jacques Delors 

Intézet alelnöke. 

 

Alterület: Határok 

● Martijn Pluim, az ICMPD migrációs párbeszédekért és kooperációért felelős igazgatója.  
 

● Fabrice Leggeri, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója.  
 

 

2. munkaterület: Az EU mint nemzetközi partner 

 

Alterület: Kereskedelem és kapcsolatok etikai összefüggésben 

● Axel Marx, a KU Leuven egyetem Nemzetközi Kormányzási Tanulmányok leuveni 
központjának az igazgatóhelyettese.  

 

● Bernard Hoekman, a „Nemzetközi közgazdaságtan” kutatási terület igazgatója a firenzei 

Európai Egyetemi Intézet Felsőfokú tanulmányok Robert Schuman központjában.  

 

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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Alterület: Nemzetközi éghajlat-politikai intézkedések 

● Christian Egenhofer, a brüsszeli CEPS vezető kutatási docense és a firenzei Európai Egyetemi 

Intézet Transznacionális Kormányzási Iskolájának vezető kutatási docense.  

 

● Nadya Dedikova, diplomáciai író, EU Green Deal Diplomacy. 

 

Alterület: Az európai értékek népszerűsítése 

● Rosa Balfour, a Carnegie Europe igazgatója. 

 

● Heidi Maurer, a Danube University Krems e-kormányzati és -adminisztrációs tanszékének 
kutatója.  

 

 

3. munkaterület: Egy erős EU egy békés világban  

 

Alterület: Biztonság és védelem 

● Steven Blockmans, az Európai Politikai Tanulmányok Központja kutatási igazgatója, az 
Amszterdami Egyetemen az EU külügyi kapcsolatok jogi és kormányzati professzora és az 
European Foreign Affairs Review felelős szerkesztője.  

 

● Julian Voje, a müncheni biztonsági konferencia politikai vezetője.  

 

Alterület: Döntéshozatal és az EU külpolitikája 

● Marie-Anne Coninsx, az Északi-sarkvidék, Kanada és Mexikó volt EU-nagykövete. 

 

● Julia Hammelehle, a müncheni biztonsági konferencia politikai tanácsadója. 

 

● Sabina Lange, az EIPA vezető előadója, a Maastrichti Egyetem vezető munkatársa és a 

Ljubljanai Egyetem Nemzetközi kapcsolatok tanszékének docense. 

 

Alterület: Szomszédos országok és bővítés 

● Huszka Béata, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzorsegédje.  
 

● Giselle Bosse, a Maastricht Egyetemen az Unió külügyi kapcsolatainak docense, Jean Monnet 
Chair és a művészet- és társadalomtudományi tanszék oktatási dékánhelyettese.  

 
● John O’Brennan, az európai integráció Jean Monnet Chair pozíciójának betöltője és a 

Maynooth Centre for European and Eurasian Studies igazgatója.  
 

● Wolfgang Koeth, az Európai Közigazgatási Intézet vezető előadója.  
 

 

https://www.ceps.eu/ceps-staff/christian-egenhofer/
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://carnegieeurope.eu/experts/1827
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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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4. munkaterület: A migráció emberi szemszögből 

 

Alterület: A migráció kiváltó okainak megszüntetése 

● Stefano Manservisi, a Sciences Po Egyetem PSIA iskolájának professzora és az Európai 

Békeintézet vezető tanácsadója. 

 

● Jérôme Vignon, a Jacques Delors Intézet tanácsadója. 

 

Alterület: Emberi tényezők 

● Milica Petrovic, az Európai Integrációs és Migrációs Program programigazgatója. 
 

● Mariana Gkliati, docens a Radboudi Egyetem nemzetközi és európai jogi tanszékén. 
 

Alterület: Integráció 

● Rainer Bauböck, az Európai Egyetemi Intézet Felsőfokú tanulmányok Robert Schuman 
központjában a Nemzetközi Kormányzási Program részmunkaidős professzora.  

 
● Rainer Münz, a Közép-Európai Egyetem vendégprofesszora.  

 

 

5. munkaterület: Felelősségvállalás és szolidaritás uniós szinten 

 

Alterület: A migránsok elosztása 

● Ola Henrikson, az IOM uniós, norvég és svájci regionális irodáinak regionális tisztviselője.  
 

● Philippe De Bruycker, az Université Libre de Bruxelles Európai Tanulmányok Intézetének 

professzora és Jean Monnet chairje. 

 

Alterület: A menekültügyre vonatkozó közös megközelítés 

● Franck Düvell, az Osnabrücki Egyetem Migrációs Kutatások és Interkulturális Tanulmányok 

(IMIS) intézetének vezető kutatója.  

 

Violeta Moreno-Lax, a londoni Queen Mary Egyetem jogi professzora. 

https://www.eip.org/team-organisation/stefano-manservisi/
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
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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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III. melléklet: A problématerületek, iránymutatások és indoklások részletes ismertetése 

Megjegyzés: A facilitátorok a saját nyelvükön jegyzeteltek. I = problématerület, O = iránymutatás, J = indoklás 

 

Önállóság és stabilitás 

1.1 Az EU 
autonómi
ája 

1. terem: 

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

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

J.      Dadurch würde die Marktkraft des Euro erhöht werden   

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O. 3     Produkte sollten einen QR Code bekommen zur Fertigungskette 

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

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

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

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

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

J.     Dies würde die Verletzung von europäischen Standards verringern 

I.     6 Wir brauchen mehr strategische Partner in der Welt 

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

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

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

I. 7     Europa ist zu abhängig von Energieimporten 

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

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

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

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

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

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

15. terem: 

Román 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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Határok 1. terem: 

Német 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 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

J.    Om een goede balans te hebben tussen humanitaire hulp en duidelijkheid over wat migranten concreet kunnen verwachten.    
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Az EU mint nemzetközi partner 

Kereskede
lem és 
kapcsolat
ok etikai 
összefügg
ésben 

8. terem: 

Dán 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.     

 

 

Nemzetkö
zi 
éghajlat-
politikai 
intézkedé
sek 

7. terem: 

Francia 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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Az európai 
értékek 
népszerűsí
tése 

2. terem: 

Svéd 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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Egy erős EU egy békés világban  

Biztonság 
és védelem 

3. terem: 

Német 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. 

      

 

Döntésho
zatal és az 
EU 
külpolitik
ája 

11. terem: 

Portugál 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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Szomszéd
os 
országok 
és bővítés 

12. terem: 

Francia 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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A migráció emberi szemszögből 

A migráció 
kiváltó 
okainak 
megszünte
tése 

14. terem: 

Spanyol 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 

 

Emberi 
tényezők 

13. terem: 

Lengyel 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. 

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. 
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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 
respect. 
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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 

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 
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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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Integráció 4. terem: 

Német 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 
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Migrationshintergrund haben. Die Herausforderung besteht eher darin, die Menschen zu erreichen, die skeptisch sind.   

 

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

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

J.    "Begründung: 

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

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

J.    "Begründung: 

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

 

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

O. 1     

J.     

 

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

O. 1     

J.     

 

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

J.     

 

Felelősségvállalás és szolidaritás uniós szinten 

A 
migránso
k 
elosztása 

5. terem: 

Német 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.      

 

  

10. terem: 

 Német 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  A dublini rendszer megreformálása 

O. 1 
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J.  

 

A 
menekült
ügyre 
vonatkoz
ó közös 
megközelí
tés 

5. terem: 

Német 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.     

  

 9. terem: 

A 

menekült

ügyre 

vonatkoz

ó közös 

megközelí

tés 

Angol 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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IV. melléklet: Beszámoló a konferencia plenáris üléséről 

A konferencia plenáris ülése 

 

A 2. ülésszak nyitó plenáris ülésén az egyes vitacsoportok 20–20 képviselője kapott szót, hogy 

visszajelzést adjon a többi résztvevőnek a konferencia első olyan, 2021. október 22–23-án 

megrendezett plenáris üléséről, amelyen az európai polgári vitacsoportok képviselői is részt vettek.  A 

beszámolókat követően a résztvevők kérdezhettek a felszólalóktól.  

 

A plenáris ülésen összesen 449 személy vesz részt: európai parlamenti képviselők (108), az EU 

Tanácsának képviselői (54, azaz tagállamonként két személy), biztosok (3), nemzeti parlamenti 

képviselők (108), az európai polgári vitacsoportok képviselői (80), nemzeti rendezvények, illetve 

vitacsoportok képviselői (27), a Régiók Európai Bizottságának képviselői (18), az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottság képviselői (18), szociális partnerek (12) és a civil társadalom képviselői (8), valamint 

választott helyi (6), illetve regionális képviselők (6). 

 

Az európai polgári vitacsoportok 80 képviselője, a nemzeti vitacsoportok és rendezvények 27 

képviselője, valamint az Európai Ifjúsági Fórum elnöke a plenáris ülés egyetlen komponensét, az 

úgynevezett polgári komponenst alkotja. 

 

A konferencia plenáris ülésének résztvevői vitát és megbeszéléseket folytatnak a nemzeti és az európai 

polgári vitacsoportok ajánlásairól, valamint a többnyelvű digitális platformról származó 

véleményekről. A digitális platform témái alapján kilenc tematikus munkacsoport jött létre, amelyek 

hozzájárulnak majd a konferencia plenáris ülése vitáinak és javaslatainak előkészítéséhez. A plenáris 

ülés (legalább az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a nemzeti parlamentek képviselői között 

létrejött) konszenzus alapján a vezető testület elé terjeszti majd a javaslatait. Amennyiben a nemzeti 

rendezvényekben érintett polgárok képviselői és/vagy az európai vagy nemzeti polgári vitacsoportok 

képviselői egyértelműen eltérő álláspontra helyezkednek, a vezető testületnek erre ki kell térnie a 

jelentésében. 

 

Az októberi ugyan már a második plenáris ülés volt, ez volt az első olyan alkalom, amikor az európai 

polgári vitacsoportok képviselői is részt vehettek az ülésen. Itt alakult meg elsőként a plenáris ülés 

polgári komponense a nemzeti rendezvényekben/vitacsoportokban és az európai vitacsoportokban 

érintett polgárok, valamint az Európai Ifjúsági Fórum elnökének részvételével. 

 

Október 22-én, pénteken a polgári komponens két ülést tartott, ahol bemutatták a polgároknak a 

plenáris ülés eljárási szabályzatát, előkészítették a munkacsoportok üléseit és a plenáris ülést, 

valamint kijelölték a felszólalókat. A két ülés között a polgárok a plenáris ülés többi tagjával közösen 

részt vettek első munkacsoporti ülésükön. Október 23-án, szombaton a strasbourgi ülésteremben 

megkezdődött a plenáris vita, ahol nyolc polgár ismertette a négy európai polgári vitacsoport első 

ülésszakának eredményeit.  Az európai polgári vitacsoportokról szóló délelőtti vita során az európai 

polgári vitacsoportok 13 képviselője szólalt fel, míg a többnyelvű digitális platformmal kapcsolatos 

délutáni vita alkalmával heten kaptak szót. 

 

A plenáris ülésteremben elhangzott felszólalásaikban az európai polgári vitacsoportok számos 

képviselője kijelentette, hálásak azért, hogy részesei lehetnek a folyamatnak: legtöbben közülük most 

először vettek részt ilyen nagyságrendű politikai eseményen. Hasonlóképpen, közel valamennyi 
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vitacsoporti felszólaló hangsúlyozta a polgári szerepvállalás fontosságát a konferencián. Számos polgár 

(mind a nemzeti rendezvények/vitacsoportok, mind az európai vitacsoportok képviseletében) 

sajnálatosnak tartotta, hogy nem jött létre kellő érdemi párbeszéd a vitacsoportok képviselői és a 

többi komponens tagjai között, különösen ami a spontán hozzájárulásokat és egyeztetéseket illeti. E 

tekintetben több javaslatot is megfogalmaztak a decemberi plenáris ülésre. 

 

 

 

 

 


