


Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Έκθεση: 4η ομάδα: «Η ΕΕ στον κόσμο / Μετανάστευση», 
1η συνεδρίαση

4η ομάδα ευρωπαίων πολιτών:  «Η ΕΕ στον κόσμο / Μετανάστευση»

1η συνεδρίαση: 15 - 17 Οκτωβρίου 2021, Στρασβούργο

Οι ομάδες ευρωπαίων πολιτών οργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης.

Το παρόν έγγραφο1 συντάχθηκε από την ομάδα διαβούλευσης, η οποία απαρτίζεται 
από τις οργανώσεις Missions Publiques, Συμβούλιο Τεχνολογίας της Δανίας, 
Deliberativa, Ifok και Kantar που έχουν επιφορτιστεί με τη μεθοδολογία και την 
οργάνωση των ομάδων. 4η ομάδα: Επικεφαλής της 1ης συνεδρίασης της ομάδας«Η 
ΕΕ στον κόσμο / Μετανάστευση» ήταν το Συμβούλιο Τεχνολογίας της Δανίας και 
συνεπικεφαλής το Ifok.

Περιεχόμενα

1. Μεθοδολογία

2. Πλαίσιο της 1ης συνεδρίασης κατά τη διαδικασία της ομάδας ευρωπαίων
πολιτών

3. 4η ομάδα: «Η ΕΕ στον κόσμο / Μετανάστευση», 1η συνεδρίαση: 
Συμβολές εμπειρογνωμόνων

4. Κυριότερα αποτελέσματα της συνεδρίασης

Η πρώτη συνεδρίαση της τέταρτης ομάδας ευρωπαίων πολιτών στη Διάσκεψη για το
μέλλον της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 
Στρασβούργο, μεταξύ 15 και 17 Οκτωβρίου 2021. Τα μέλη της ειδικής ομάδας 
υποδέχθηκε η Dubravka Šuica, μία από τους τρεις συμπροέδρους της εκτελεστικής 
επιτροπής της Διάσκεψης και αντιπρόεδρος της Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας 
και Δημογραφίας. Η ομάδα ήταν αφιερωμένη στα θέματα «Η ΕΕ στον κόσμο / 
Μετανάστευση». Συγκεκριμένα, η ομάδα συζήτησε τον ρόλο της ΕΕ στον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων και των στρατηγικών για την ασφάλεια της ΕΕ, 
την άμυνα, την εμπορική πολιτική, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αναπτυξιακή 
συνεργασία, την εξωτερική πολιτική, την πολιτική γειτονίας της ΕΕ και τη διεύρυνση. 

1� Δήλωση αποποίησης ευθύνης: η παρούσα έκθεση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συντακτών και δεν 
απηχεί τις απόψεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
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Πραγματεύτηκε επίσης το πώς η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της 
μετανάστευσης.

1. Μεθοδολογία

Κατά την πρώτη συνεδρίαση διεξήχθησαν συζητήσεις και συλλογικές εργασίες σε 
δύο μορφές:

● Σε υποομάδες αποτελούμενες από δώδεκα έως δεκατέσσερις πολίτες. Σε 
κάθε υποομάδα ομιλούνταν τέσσερις έως πέντε γλώσσες και κάθε πολίτης 
μπορούσε να μιλάει στη γλώσσα του. Τις εργασίες της υποομάδας 
καθοδηγούσαν επαγγελματίες διαμεσολαβητές που επελέγησαν από την 
κοινοπραξία εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών.

● Στην ολομέλεια, με όλους τους συμμετέχοντες. Οι συνεδριάσεις της 
ολομέλειας διενεργήθηκαν υπό την καθοδήγηση δύο κύριων διαμεσολαβητών.

Στο παράρτημα Ι του παρόντος εγγράφου περιλαμβάνεται πλήρης επισκόπηση των 
φάσεων και των σημαντικών στιγμών της πρώτης συνεδρίασης.

2. Πλαίσιο της 1ης συνεδρίασης κατά τη διαδικασία της ομάδας ευρωπαίων 
πολιτών

Οι ομάδες ευρωπαίων πολιτών αποτελούν βασικό στοιχείο της Διάσκεψης για το 
μέλλον της Ευρώπης. Έχουμε οργανώσει τέσσερις ομάδες ευρωπαίων πολιτών για 
να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να σκεφτούν από κοινού το μέλλον που 
επιθυμούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

● Συγκροτούνται τέσσερις ομάδες αποτελούμενες από 200 ευρωπαίους πολίτες 
κατόπιν τυχαίας επιλογής, από τα 27 κράτη μέλη·

● Οι ομάδες αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία της ΕΕ: γεωγραφική προέλευση 
(ιθαγένεια και αστικό/αγροτικό περιβάλλον), φύλο, ηλικία, κοινωνικοοικονομικό
υπόβαθρο και επίπεδο εκπαίδευσης·

● Σε κάθε ομάδα συμμετέχει τουλάχιστον μία γυναίκα και ένας άνδρας πολίτης 
ανά κράτος μέλος·

● Το ένα τρίτο κάθε ομάδας αποτελείται από νέους (ηλικίας 16 έως 25 ετών). 
Έχει δημιουργηθεί ειδικός σύνδεσμος μεταξύ αυτής της ομάδας νέων και της 
Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη Νεολαία.

1η ομάδα: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / 
Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός»

2η ομάδα: «Ευρωπαϊκή δημοκρατία / Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, 
ασφάλεια»

3η ομάδα: «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον / Υγεία»
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4η ομάδα: «Η ΕΕ στον κόσμο / Μετανάστευση»

Είκοσι εκπρόσωποι από κάθε ομάδα ευρωπαίων πολιτών, εκ των οποίων 
τουλάχιστον το ένα τρίτο θα είναι νέες και νέοι κάτω των 25 ετών, συμμετέχουν στην 
ολομέλεια της Διάσκεψης, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους και 
συζητούν τις συστάσεις τους με άλλους συμμετέχοντες. Οι ομάδες λαμβάνουν 
υπόψη τις συμβολές που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της Διάσκεψης μέσω της 
πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας, παρέχοντας στοιχεία στην Ολομέλεια της 
Διάσκεψης με τη διατύπωση σειράς συστάσεων, ώστε η Ένωση να προβαίνει σε 
επακολουθητικές ενέργειες.

3. 4η ομάδα: «Η ΕΕ στον κόσμο / Μετανάστευση», 1η συνεδρίαση: 
Συμβολές εμπειρογνωμόνων και συμβολές από την πολύγλωσση ψηφιακή 
πλατφόρμα

Για την υποστήριξη των συζητήσεων και του συλλογικού έργου της ομάδας, η κοινή 
γραμματεία της Διάσκεψης κάλεσε, εξ ονόματος των συμπροέδρων της εκτελεστικής 
επιτροπής, οκτώ αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες στην πρώτη συνεδρίασή της. 
Οι εμπειρογνώμονες προέβησαν σε επισκόπηση των σημαντικότερων πτυχών του 
πρωταρχικού θέματος, καθώς και των κυριότερων σημερινών και μελλοντικών 
προκλήσεων για την ΕΕ όσον αφορά τα δύο «θεματικά πεδία» της ομάδας: Η ΕΕ 
στον κόσμο· μετανάστευση. Τα μέλη της ομάδας έλαβαν επίσης μέσω της 
πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας τα σχετικά τμήματα της πρώτης ενδιάμεσης 
έκθεσης και τους νοητικούς χάρτες που περιέχονται σε αυτήν.

Φωτογραφία © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2021 - Πηγή: EC/ Elyxandro Cegarra

Εμπειρογνώμονες για το θεματικό πεδίο 1: Η ΕΕ στον κόσμο
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● Federica Mogherini, πρύτανης, Κολέγιο της Ευρώπης
● Elmar Brok, ειδικός σύμβουλος της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, 

πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
● Federiga Bindi, έδρα Jean Monnet, Πανεπιστήμιο Tor Vergata της Ρώμης
● Elvira Fabry, ανώτερη επιστημονική συνεργάτης, Ινστιτούτο Jacques Delors
● Julian Voje, προϊστάμενος του τμήματος πολιτικής, Διάσκεψη Ασφαλείας του 

Μονάχου

Εμπειρογνώμονες για το θεματικό πεδίο 2: Μετανάστευση

● Rainer Münz, ειδικός σύμβουλος, Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής Στρατηγικής
● Florian Trauner, καθηγητής, Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Vrije 

Universiteit των Βρυξελλών
● Lyra Jakulevičienė, καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Mykolas Romeris

Οι βιντεοσκοπήσεις των συνεδριάσεων της ολομέλειας διατίθενται στις εξής 
διευθύνσεις:

● Συνεδρίαση της ολομέλειας στις   15   Οκτωβρίου 2021   με την εναρκτήρια ομιλία 
της Dubravka Šuica, συμπροέδρου της επιτροπής της Διάσκεψης και 
αντιπροέδρου της Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας

● Συνεδρίαση της ολομέλειας στις   16   Οκτωβρίου 2021 με παρεμβάσεις 
εμπειρογνωμόνων για την ΕΕ στον κόσμο

● Συνεδρίαση της ολομέλειας στις   16   Οκτωβρίου 2021     με παρεμβάσεις 
εμπειρογνωμόνων για τη Μετανάστευση

● Συνεδρίαση της ολομέλειας στις   17   Οκτωβρίου 2021   με την πρώτη αναγγελία 
των αξόνων

● Συνεδρίαση της ολομέλειας στις   17   Οκτωβρίου 2021   με την τελική έγκριση 
των αξόνων και την κλήρωση των 20 εκπροσώπων
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4. Κυριότερα αποτελέσματα της συνεδρίασης

Στο τέλος της πρώτης συνεδρίασης, οι πολίτες της ομάδας ενέκριναν πέντε άξονες 
εργασίας βάσει των θεμάτων που έθιξαν, συζήτησαν και ιεράρχησαν σε σχέση με τα 
πρωταρχικά θέματα της ομάδας «Η ΕΕ στον κόσμο / Μετανάστευση». Ο παρακάτω 
πίνακας δείχνει τους πέντε άξονες και τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες κάθε άξονα:

Αυτάρκεια και
σταθερότητα

Η ΕΕ ως
διεθνής
εταίρος

Μια ισχυρή ΕΕ
σε έναν

ειρηνικό κόσμο

Η
μετανάστευση
σε ανθρώπινο

επίπεδο

Ευθύνη και
αλληλεγγύη σε
ολόκληρη την

ΕΕ
● Αυτονομία της

ΕΕ
● Σύνορα

● Εμπόριο και 
σχέσεις από 
δεοντολογική 
άποψη

● Διεθνής 
δράση για το 
κλίμα

● Προώθηση 
ευρωπαϊκών 
αξιών

● Ασφάλεια και 
άμυνα

● Διαδικασία 
λήψης 
αποφάσεων 
και εξωτερική 
πολιτική της 
ΕΕ

● Γειτονικές 
χώρες και 
διεύρυνση

● Αντιμετώπιση
των αιτίων 
της 
μετανάστευσ
ης

● Ανθρώπινοι 
παράγοντες

● Ένταξη

● Κατανομή της 
μετανάστευση
ς

● Κοινή 
προσέγγιση 
για το άσυλο
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Παραρτήματα

Παράρτημα I

Επισκόπηση της πρώτης συνεδρίασης

Πρώτη συνεδρίαση: προσέγγιση «βήμα-βήμα»

Η πρώτη συνεδρίαση και των τεσσάρων ομάδων ευρωπαίων πολιτών συνίσταται 
στα εξής στάδια:

· Βήμα 1: Συζητάμε τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες και 
αναπτύσσουμε οράματα για το μέλλον της ΕΕ

Οι πολίτες άρχισαν συζητώντας τι σημαίνει σήμερα για τους ίδιους η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στην καθημερινή ζωή τους και πώς συνδέονται με την ΕΕ και, στη συνέχεια, 
ανέπτυξαν προσωπικά οράματα για το μέλλον της ΕΕ έως το 2050.

· Βήμα 2: Εγείρουμε και ιεραρχούμε θέματα σχετικά με το πρωταρχικό θέμα της 
ομάδας

Αντλώντας από τις δικές τους εμπειρίες και γνώσεις, καθώς και από τη συμβολή των 
εμπειρογνωμόνων, οι πολίτες προσδιόρισαν και ιεράρχησαν θέματα σχετικά με τα 
πρωταρχικά θέματα της ομάδας.

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2021 - Πηγή: EP / Brigitte Hesse

7



Παρασκευή, 15/10/2021

Ολομέλεια

Στόχος: Καλωσόρισμα πολιτών· εξήγηση του σκοπού της Διάσκεψης και των 
τριών «συνιστωσών» (πλατφόρμα, ομάδα, ολομέλεια) της Διάσκεψης· παρουσίαση
της ημερήσιας διάταξης του σαββατοκύριακου

Ομιλία της συμπροέδρου, αντιπροέδρου της Επιτροπής Dubravka Šuica

Εργασίες υποομάδων

Στόχος: Γνωριμία μεταξύ των πολιτών και συζήτηση για το τι σημαίνει σήμερα για 
αυτούς η ΕΕ και πώς συνδέονται με αυτήν στην καθημερινή ζωή τους

Σάββατο, 16/10/2021

Εργασίες 1ης υποομάδας

Στόχος: Παρουσίαση των πολιτών και ανάπτυξη οραμάτων για το μέλλον της ΕΕ

Ολομέλεια 1

Στόχος: Παρουσίαση των απόψεων των εμπειρογνωμόνων σχετικά με το θεματικό
πεδίο 1: Η ΕΕ στον κόσμο. Παρουσίαση των κύριων συμβολών που 
συγκεντρώθηκαν στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα και διατύπωση 
παρατηρήσεων από τους εμπειρογνώμονες για τους συναφείς νοητικούς χάρτες 
που περιελήφθησαν στην πρώτη ενδιάμεση έκθεση των συμβολών στην 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.

Ολομέλεια 2

Στόχος: Παρουσίαση των απόψεων των εμπειρογνωμόνων σχετικά με το θεματικό
πεδίο 2: Μετανάστευση. Παρουσίαση των κύριων συμβολών που συγκεντρώθηκαν
στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα και διατύπωση παρατηρήσεων από τους 
εμπειρογνώμονες για τους συναφείς νοητικούς χάρτες που περιελήφθησαν στην 
πρώτη ενδιάμεση έκθεση των συμβολών στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.
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Εργασίες 2ης υποομάδας

Στόχος: Διατύπωση των θεμάτων που έρχονται στον νου των πολιτών όταν 
σκέφτονται το ευρύτερο θεματικό πεδίο που πραγματεύεται η υποομάδα τους. 
Κάθε υποομάδα έδωσε προτεραιότητα σε πέντε θέματα και συζήτησε τις 
προκλήσεις και τα ερωτήματα που ενδέχεται να εγείρουν αυτά όταν θα συζητηθούν
λεπτομερέστερα κατά τη δεύτερη συνεδρίαση.

Κυριακή 17/10/2021

Ολομέλεια 1

Στόχος: Εξήγηση της διαδικασίας ομαδοποίησης των αξόνων και παρουσίαση των

πέντε προτεινόμενων αξόνων από την ομάδα διαμεσολάβησης.

Εργασίες υποομάδων

Στόχος: Συγκέντρωση των απόψεων των πολιτών σχετικά με τους άξονες από την

ομάδα διαμεσολάβησης· ενστερνισμός των αξόνων από τους πολίτες και 

διατύπωση προτάσεων για τροποποιήσεις.

Ολομέλεια 2

Στόχος 1: Συγκέντρωση των προτεινόμενων τροποποιήσεων των αξόνων από την

ομάδα διαμεσολάβησης· συλλογική έγκριση των τροποποιήσεων και των πέντε 

τελικών αξόνων από τους πολίτες· εξήγηση των επόμενων βημάτων από την 

ομάδα διαμεσολάβησης.

Στόχος 2: Κλήρωση των εκπρόσωπων της ομάδας εξ αυτών που είχαν 

προσφερθεί να εκπροσωπήσουν την ομάδα στην ολομέλεια της Διάσκεψης. Από 

70 υποψηφίους επελέγησαν 20.
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Παράρτημα IΙ

Πώς δημιουργούνται οι άξονες;

Με τη «δημιουργία αξόνων» επιδιώκεται να προσδιοριστούν άξονες εργασίας με 
βάση τα διάφορα θέματα που έχουν θίξει τα μέλη της ομάδας, προκειμένου να 
εξορθολογιστούν και να μοιραστούν οι εργασίες στις υποομάδες κατά τις προσεχείς 
συνεδριάσεις των ομάδων. Πρόκειται για μια διαδραστική διαδικασία έξι βημάτων 
που διενεργεί η συντακτική ομάδα, κατά την οποία αρχικά εγείρονται διάφορα θέματα
και τέλος καθορίζονται οι τελικοί άξονες εργασίας, οι οποίοι εγκρίνονται από τους 
πολίτες. Η συντακτική ομάδα απαρτίζεται από μέλη της κοινοπραξίας εξωτερικών 
παρόχων υπηρεσιών στους οποίους έχει αναθέσει η Επιτροπή την οργάνωση των 
ομάδων. Η κοινή γραμματεία της Διάσκεψης επέβλεψε τον σχεδιασμό και την 
οργάνωση της διαδικασίας.

1. Κατά τη «Συζήτηση θεμάτων», στο πλαίσιο των υποομάδων, τα μέλη των 
ομάδων ήγειραν θέματα τα οποία σημείωσαν οι διαμεσολαβητές. Κάθε 
πολίτης μπορούσε να θίξει θέματα που θεωρεί σημαντικά (στο πλαίσιο των 
γενικών θεματικών πεδίων της ομάδας). Όλα τα θέματα μεταφράστηκαν στα 
αγγλικά με διαδικασία αυτόματης μετάφρασης και ο διαμεσολαβητής 
επαλήθευσε ότι η μετάφραση σεβόταν το νόημα του θέματος που ήγειραν οι 
πολίτες.

2. Μετά την ενοποίησή τους, τα θέματα ιεραρχήθηκαν κατά την προσεχή 
συνεδρίαση της υποομάδας. Κάθε πολίτης είχε μέχρι 15 πόντους που 
μπορούσε να κατανείμει κατά σειρά προτίμησης. Το πλέον προτιμώμενο θέμα
λάμβανε πέντε πόντους, το δεύτερο προτιμώμενο θέμα λάμβανε τέσσερις 
πόντους κ.ο.κ. Για τον σκοπό αυτόν, οι πολίτες χρησιμοποίησαν δελτία 
ιεράρχησης (ως ανώνυμα ψηφοδέλτια).

3. Ο διαμεσολαβητής καταμέτρησε τους πόντους όλων των θεμάτων και τα 
κατέταξε με βάση τη «βαθμολογία θεμάτων», από κοινού με τους πολίτες. Η 
τελική κατάταξη προβλήθηκε στην οθόνη και διαβιβάστηκε στη συντακτική 
ομάδα.
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4. Στη συνέχεια, τα πέντε θέματα με τη μεγαλύτερη θέση στην κατάταξη ανά 
υποομάδα (ή και περισσότερα θέματα σε περίπτωση ισοψηφίας στην 5η 
θέση) χρησιμοποιήθηκαν για τη διαδικασία ομαδοποίησης. Η συντακτική 
ομάδα διέτρεξε τα θέματα από όλες τις υποομάδες και εντόπισε αυτά που 
έμοιαζαν ή είχαν συνάφεια μεταξύ τους. Δημιουργήθηκαν ενότητες με τα όμοια
και συναφή θέματα, οι οποίες επισημάνθηκαν με χρώμα ή/και προσωρινή 
ονομασία.

5. Το επόμενο βήμα ήταν να κατανεμηθούν όλες αυτές οι ενότητες σε 
διαφορετικούς, αλλά συνεκτικούς (το πολύ πέντε) άξονες εργασίας. Κάθε 
άξονας ονομάστηκε/τιτλοδοτήθηκε με βάση τις κύριες θεματικές ενότητες και 
τα θέματα που αντιστοιχούσαν σε αυτόν. Στόχος ήταν να χρησιμοποιηθούν 
λέξεις που είχαν ήδη διατυπώσει οι πολίτες και, κατά συνέπεια, να προταθούν
τίτλοι που θα είχαν μεν λιγότερο τεχνικό χαρακτήρα αλλά μεγαλύτερο νόημα 
για τα μέλη της ομάδας.

6. Κατόπιν, η συντακτική ομάδα παρουσίασε τους προτεινόμενους άξονες στην 
ολομέλεια και τις υποομάδες. Οι πολίτες μπορούσαν να ελέγξουν αν τα 
θέματα των υποομάδων τους είχαν ληφθεί δεόντως υπόψη και να ζητήσουν 
τροποποιήσεις σχετικά με την ονοματοθεσία, την ομαδοποίηση και 
ενδεχόμενες προσθήκες. Αν εγκρίνονταν από τις υποομάδες, στη συνέχεια οι 
τροποποιήσεις αυτές ενσωματώνονταν στους προτεινόμενους άξονες. Το 
τελευταίο βήμα περιλάμβανε εκ νέου παρουσίαση της κατανομής των αξόνων 
στην ολομέλεια και έγκρισή τους διά βοής. Πριν από αυτήν την τελική 
επικύρωση, οι πολίτες είχαν ακόμη την ευκαιρία να προβούν σε ήσσονος 
σημασίας προσαρμογές στο πλαίσιο της ολομέλειας (οι οποίες έπρεπε επίσης
να εγκριθούν από την ολομέλεια).
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Παράρτημα IΙΙ

Λεπτομερής κατάλογος αξόνων, επιμέρους θεμάτων και 
συμβολών με βάση την κατάταξη από τους πολίτες στις
υποομάδες2

Άξονας 1: Αυτάρκεια και σταθερότητα

1.1 Αυτονομία της ΕΕ
- Αυτονομία της Ευρώπης σε σχέση με σημαντικά αγαθά και πρώτες ύλες: 

Παραγωγή και διαθεσιμότητα των εν λόγω αγαθών. (ομάδα 10, θέση 3)
- Στρατηγική αυτονομία της ΕΕ όσον αφορά την παραγωγή σημαντικών 

αγαθών και υπηρεσιών (ομάδα 5, θέση 1)
- Η εσωτερική δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέσο 

αποφυγής εξάρτησης από εξωτερικές δυνάμεις (ομάδα 6, θέση 3)
- Εξάρτηση από τις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου — μείωση της εξάρτησης 

από πόρους άλλων χωρών (π.χ. ορυκτά καύσιμα στη Μέση Ανατολή, 
τεχνολογική παραγωγή της Κίνας, Ρωσία) (ομάδα 14, θέση 2)

- Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιας δύναμης μέσω της 
ενίσχυσης της αγοράς εργασίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
οικονομίας και της προώθησης εμπορικών συμφωνιών. (ομάδα 12, θέση 1)

- Εμπορική πολιτική: Τρόποι προστασίας των ίδιων των πόρων και διακοπής 
της εξάρτησης από τρίτες χώρες όσον αφορά το εμπόριο (ομάδα 11, θέση 1)

- Βελτίωση των ευκαιριών εργασίας και απασχόλησης στην ΕΕ μέσω 
πλατφόρμας (ομάδα 4, θέση 5)

1.2 Σύνορα
- Ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ: Προστασία των συνόρων από 

την παράτυπη/παράνομη μετανάστευση (ομάδα 2, θέση 4)
- Ο ρόλος του Frontex στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (ομάδα 2, θέση 5)
- Έλεγχος της νομιμότητας των πλοίων διάσωσης μεταναστών των ΜΚΟ στη 

Μεσόγειο, π.χ. από ανεξάρτητες αρχές (ομάδα 2, θέση 3)

Άξονας 2: Η ΕΕ ως διεθνής εταίρος

2.1 Εμπόριο και σχέσεις από δεοντολογική άποψη
- Ανάπτυξη καλύτερων εμπορικών σχέσεων με την Κίνα και τις ΗΠΑ (ομάδα 4, 

θέση 3)
- Ενιαίο φορολογικό σύστημα για τρίτες χώρες (ομάδα 5, θέση 3)
- Συνυπολογισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ευρωπαϊκές εμπορικές 

σχέσεις (ομάδα 5, θέση 5)
- Ο ρόλος της ΕΕ στο παγκόσμιο εμπόριο και η θέση της ως εμπορικού εταίρου

(ομάδα 13, θέση 3)
- Συνεργασία με τις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου — Δημιουργία σαφών 

εμπορικών και οικονομικών πολιτικών της ΕΕ στην έκθεση με την Κίνα και τις 
ΗΠΑ (ομάδα 14, θέση 5)

- Ενίσχυση των σχέσεων με τις αναπτυσσόμενες χώρες (π.χ. Αφρική) (ομάδα 
14, θέση 5)

2� Το παρόν κείμενο αποτελεί μετάφραση κειμένων τα οποία δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια 
αυτόματης μετάφρασης στα αγγλικά
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- Συνδυασμός της εμπορικής πολιτικής με τη διάδοση των ηθικών αξιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την ενωσιακή πολιτική για το περιβάλλον και 
το κλίμα. (ομάδα 10, θέση 1)

- Διαχείριση και επίτευξη επιθυμητής σχέσης με την Κίνα: Για παράδειγμα, η 
οικονομική και εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφαλείας. (ομάδα 10, θέση 
5)

2.2 Διεθνής δράση για το κλίμα
- Η ΕΕ θα πρέπει να πρωτοστατήσει στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης 

του πλανήτη (ομάδα 4, θέση 1)
- Προστασία του περιβάλλοντος (ομάδα 10, θέση 2)
- Πολιτική της ΕΕ για το κλίμα (ομάδα 5, θέση 2)
- Ο ρόλος της ΕΕ στην επιβολή της νομοθεσίας για το κλίμα και η παρότρυνση 

των άλλων κρατών να τηρούν τους κανόνες (ομάδα 13, θέση 1)
- Διεθνής συνεργασία σχετικά με το κλίμα (ομάδα 9, θέση 1)

2.3 Προώθηση ευρωπαϊκών αξιών
- Η ΕΕ ως πρότυπο και εγγυητής της δημοκρατίας παγκοσμίως (ομάδα 4, θέση

2)
- Η ΕΕ θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ίσες ευκαιρίες, κοινωνικοοικονομική 

ανάπτυξη και δίκαιες συνθήκες διαβίωσης σε σύγκριση με τις χώρες του 
παγκόσμιου Νότου (ομάδα 4, θέση 4)

- Η ΕΕ ως πρεσβευτής για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Θάνατος ανθρώπων στα σύνορα (ομάδα 13, θέση 5)

- Διαφθορά — Δημιουργία στρατηγικής κατά της διαφθοράς σε επίπεδο ΕΕ 
(ομάδα 14, θέση 4)

- Η ΕΕ ως οικονομική υπερδύναμη [χρησιμοποιώντας τη δύναμή της για την 
προώθηση αξιών (διευκρίνιση από τους πολίτες)] (ομάδα 9, θέση 4)

- Αύξηση της φορολογίας από την ΕΕ για τις εταιρείες που κάνουν χρήση 
εξωτερικής ανάθεσης ή έχουν μονοπώλιο — συμπεριλαμβανομένης της 
εξωτερικής ανάθεσης σε τρίτες χώρες και των δυνατοτήτων επιβολής 
κυρώσεων σε περίπτωση καταπάτησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, 
π.χ. με καταναγκαστική εργασία και παιδική εργασία (ομάδα 9, θέση 5)

- Επανεξέταση των παραδοσιακών μέσων εξωτερικής πολιτικής με στόχο την 
προαγωγή της ειρήνης (ομάδα 6, θέση 5)

- Προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και επέκταση των ευρωπαϊκών δομών. (ομάδα 12, θέση 2)

Άξονας 3: Μια ισχυρή ΕΕ σε έναν ειρηνικό κόσμο

3.1. Ασφάλεια και άμυνα
- Δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού στρατού (ομάδα 6, θέση 4)
- Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό στρατό; (ομάδα 10, θέση 5)
- Άμυνα — Δημιουργία κοινής αμυντικής στρατηγικής σε επίπεδο ΕΕ (ομάδα 

14, θέση 1)
- Αποτελεσματική διαχείριση στρατιωτικής δυνατότητας των κοινών ενόπλων 

δυνάμεων στην ΕΕ (ομάδα 5, θέση 4)
- Επένδυση σε έναν κοινό ευρωπαϊκό στρατό — κοινός μηχανισμός άμυνας 

(ομάδα 9, θέση 3)
- Ασφάλεια και άμυνα: Είναι δυνατόν να υπάρχει κοινή στρατιωτική δύναμη σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο; (ομάδα 11, θέση 4)
- Κανονισμός για την κυβερνοασφάλεια (ομάδα 14, θέση 3)
- Άμυνα και προστασία των εξωτερικών συνόρων (ομάδα 13, θέση 2)
- Διπλωματικές ενέργειες ανά τον κόσμο όσον αφορά τις συγκρούσεις και τους 

πολέμους. (ομάδα 12, θέση 4)
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3.2 Διαδικασία λήψης αποφάσεων και εξωτερική πολιτική της ΕΕ
- Αναθεώρηση της απόφασης με επίτευξη ομοφωνίας στο Συμβούλιο της ΕΕ 

(ομάδα 6, θέση 1)
- Επανεξέταση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης

αποφάσεων της ΕΕ (ομάδα 6, θέση 2)
- Ομοφωνία — Κυρώσεις από την ΕΕ όταν οι χώρες δεν συμμορφώνονται με 

τις συμφωνίες (ομάδα 9, θέση 2)
- Εξωτερική πολιτική: Απαιτείται ενιαία πολιτική για τις χώρες της ΕΕ όταν 

συμμετέχουν σε διεθνείς οργανισμούς (ομάδα 11, θέση 5)
- Ομοφωνία των κρατών μελών. Τα συμφέροντα κάθε χώρας σε δεύτερη θέση. 

(ομάδα 12, θέση 5)
- Επανεξέταση του κανόνα της ομοφωνίας (ομάδα 13, θέση 4)

3.3 Γειτονικές χώρες και διεύρυνση
- Διεύρυνση της ΕΕ: Τρόποι διαχείρισης της άσκησης βέτο όσον αφορά νέα 

μέλη (ομάδα 11, θέση 2)
- Δικαιοσύνη: Τρόποι επιβολής νομοθεσίας που επηρεάζει κοινά ζητήματα σε 

σχέση με τις γειτονικές χώρες (ομάδα 11, θέση 3)

Άξονας 4: Μετανάστευση από ανθρωπιστική άποψη

4.1 Αντιμετώπιση των αιτίων της μετανάστευσης
- Βοήθεια με σκοπό την παραμονή στη χώρα αναχώρησης (και έλεγχος της εν 

λόγω βοήθειας)(ομάδα 7, θέση 2)
- Αντιμετώπιση των αιτίων της μετανάστευσης· Βοήθεια με σκοπό τη βελτίωση 

του βιοτικού επιπέδου στις χώρες καταγωγής· Στοχευμένη κατάρτιση των 
μεταναστών που βρίσκονται εκούσια στην Ευρώπη, στήριξη της κατάρτισης 
και εκπαίδευσης στις χώρες καταγωγής (ομάδα 3, θέση 2)

- Αίτια και προέλευση των μεταναστευτικών ροών (ομάδα 8, θέση 4)
- Στήριξη των χωρών καταγωγής (ομάδα 15, θέση 4)
- Αντιμετώπιση των αιτίων της μετανάστευσης· Κλίμα, ριζοσπαστικοποίηση 

(ομάδα 1, θέση 5)
4.2 Ανθρώπινοι παράγοντες

- Εμπορία ανθρώπων (ομάδα 7, θέση 2)
- Διαχείριση των προσφυγικών καταυλισμών της ΕΕ (ομάδα 15, θέση 3)
- Συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ενιαία ανθρωπιστικά 

πρότυπα όσον αφορά τη μεταχείριση των μεταναστών (ομάδα 3, θέση 5)
4.3 Ένταξη

- Προσαρμογή των νεοαφιχθέντων (σε επίπεδο διοίκησης, πολιτισμού και 
διαλόγου) / Επαγγελματοποίηση της ένταξης (ομάδα 7, θέση 5)

- Αποστιγματισμός των μεταναστών / αναγνώριση της μετανάστευσης ως 
γεγονότος (ομάδα 15, θέση 5)

- Διαδικασία πολιτιστικής ένταξης των μεταναστών κατά την άφιξή τους (ομάδα 
8, θέση 5)

- Προϋποθέσεις κτήσης της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη και 
παρακολούθηση (ομάδα 8, θέση 1)

- Ένταξη: Δικαιώματα και υποχρεώσεις (ομάδα 1, θέση 3)

Άξονας 5: Ευθύνη και αλληλεγγύη σε ολόκληρη την ΕΕ

5.1 Κατανομή της μετανάστευσης
- Πολιτική κατανομής των μη ευρωπαίων μεταναστών (ομάδα 8, θέση 2)

15



- Διαδικασίες κατανομής εντός της Ευρώπης· Μεταρρύθμιση του συστήματος 
του Δουβλίνου (ομάδα 3, θέση 4)

- Τρόποι εργασίας της ΕΕ με στόχο τη δίκαιη κατανομή των μεταναστών μεταξύ
των χωρών της ΕΕ (ομάδα 1, θέση 2)

- Κατανομή αφίξεων στην ΕΕ (ομάδα 7, θέση 4)
- Δίκαιη κατανομή των προσφύγων: Ποσόστωση, χρηματοδοτική στήριξη για 

χώρες της ΕΕ και την Τουρκία, συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
(ομάδα 2, θέση 2)

- Ένα βιώσιμο, ευέλικτο, ανθεκτικό στις καταπονήσεις σύστημα για την 
υποδοχή μεταναστών, με ετοιμότητα σε περιπτώσεις αυξημένης ροής και 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (ομάδα 1, θέση 4)

- Τρόποι βελτίωσης της επικοινωνίας της ΕΕ όσον αφορά θέματα 
μετανάστευσης. Διαφοροποίηση των όρων και των αιτίων της μετανάστευσης 
(π.χ. πρόσφυγες πολέμου, οικονομικοί πρόσφυγες) (ομάδα 2, θέση 5)

- Πολιτική προς μια γηράσκουσα κοινωνία της ΕΕ: Ενοποιημένο συνταξιοδοτικό
σύστημα. (ομάδα 12, θέση 3)

5.2 Κοινή προσέγγιση για το άσυλο
- Μεταχείριση ανήλικων μεταναστών (ομάδα 3, θέση 3)
- Τυποποίηση και απλούστευση των εθνικών κανόνων (ομάδα 7, θέση 3)
- Καθορισμός μεταναστευτικής πολιτικής μεταξύ της Ευρώπης και των κρατών 

μελών (ομάδα 8, θέση 3)
- Σχεδιασμός περιεχομένου των διαδικασιών ασύλου (εκμάθηση γλωσσών, 

σχολική εκπαίδευση κ.λπ.) (ομάδα 15, θέση 2)
- Κριτήρια πολιτικής ασύλου: Πότε έχει κανείς δικαίωμα ασύλου; Μπορεί να 

υπάρξει ένας κοινός ευρωπαϊκός κανονισμός και κοινά πρότυπα; (ομάδα 3, 
θέση 1)

- Δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και περισσότερες 
αρμοδιότητες όσον αφορά θέματα μετανάστευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
(ομάδα 15, θέση 1)

- Διαδικασία ασύλου: Ανεξάρτητη εφαρμογή, τυποποίηση και διάρκεια των 
διαδικασιών ασύλου (ομάδα 2, θέση 1)

- Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών της ΕΕ στον τομέα της 
μετανάστευσης: Για παράδειγμα, μέσω μεταρρύθμισης της Συνθήκης του 
Δουβλίνου. (ομάδα 10, θέση 4)
Ισοδύναμη διεκπεραίωση υποθέσεων ασύλου στην ΕΕ· Σαφήνεια και ταχύτητα

(ομάδα 1, θέση 1)
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Παράρτημα IV

Πλήρης κατάλογος των συμβολών των υποομάδων στην πρωτότυπη γλώσσα των 
σημειώσεων

ΣΗΜ: Σημειώσεις των διαμεσολαβητών με περιγραφή των θεμάτων. Κάθε διαμεσολαβητής κράτησε σημειώσεις στη γλώσσα του.

Θεματικό πεδίο I: «Η ΕΕ στον κόσμο»

Πρωτότυπη γλώσσα

Ομάδα 4
(γερμανικά

)

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

Ομάδα 5
(γερμανικά

)

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

Ομάδα 6
(πορτογαλι

-κά)

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

Ομάδα 9
(δανικά)

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

Ομάδα 10
(γερμανικά

)

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

Ομάδα 11
(ισπανικά)

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

Ομάδα 12
(πολωνικά)

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

Ομάδα 13
(ολλανδικά

)

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

Ομάδα 14
(ρουμανικά

)

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

Θεματικό πεδίο II: «Μετανάστευση»

Πρωτότυπη γλώσσα

Ομάδα 1
(σουηδικά)

1. Likvärdig handläggning i asylärenden i EU; tydlighet och snabbhet
2. Hur kan Eu arbeta för en rättvis fördelning av migranter mellan EU-länder
3. Integration: rättigheter och skyldigheter
4. Ett hållbart flexibelt stresståligt system för mottagande av migranter med beredskap för hög belastning och nödsituationer
5. Åtgärda orsaker till migration; klimat, radikalisering
6. Vad har fungerat ; Studier av andra generationers migranter
7. Hur kan EU se över hur rädslor och stereotyper påverkar mottagande och integration i mottagarländer
8. Hur kan Eu arbeta för trauma behandling för migranter

Ομάδα 2 1. Asyl-Verfahren: Unabhängige Durchführung, Vereinheitlichung und Länge der Asylverfahren
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(γερμανικά
)

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

Ομάδα 3
(γερμανικά

)

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

Ομάδα 7
(γαλλικά)

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

Ομάδα 8
(γαλλικά)

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

Ομάδα 15
(γερμανικά

)

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