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Podstawowe informacje: UE w świecie / Migracja 

Panel „UE w świecie / Migracja” dyskutuje o roli UE w świecie, w tym o: celach i strategiach 

na rzecz bezpieczeństwa UE; obronie; polityce handlowej; pomocy humanitarnej i współpracy 
na rzecz rozwoju; polityce zagranicznej oraz o unijnej polityce sąsiedztwa i o rozszerzeniu. 
Ma również zastanowić się nad tym, w jaki sposób UE powinna zajmować się migracją. 
 

Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje o poszczególnych tematach panelu. 
Przede wszystkim określono w nim, co UE robi już w tych dziedzinach oraz jakie główny 
obawy i życzenia na przyszłość zgłosili użytkownicy wielojęzycznej platformy cyfrowej 
(https://futureu.europa.eu). Ponadto znajdą tu Państwo również linki do dalszych informacji na 
wiele tematów. 

 

Państwa zadanie 

W ramach panelu zaprosimy Państwa do rozważenia i sformułowania zestawu zaleceń co do 
dalszych działań instytucji unijnych w odniesieniu do przyszłości Europy w dziedzinach: „UE 
w świecie” i „Migracja”. I tak na przykład zalecenia mogą określać ogólny kierunek działań lub 
sposób rozwiązania konkretnego problemu. 

Podczas trzech sesji będą Państwo dyskutować i współpracować bezpośrednio z innymi 
obywatelami z całej Europy, by wspólnie sformułować zalecenia. Podczas trzeciej i ostatniej 
sesji będą Państwo wspólnie głosować nad zaleceniami, które zostaną przedstawione 
i omówione z innymi uczestnikami sesji plenarnej konferencji. 

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/
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UE w świecie: wzmacnianie odpowiedzialnego globalnego przywództwa 
Pandemia koronawirusa dobitnie przypomina o tym, że Europa może stawić czoła globalnym 
wyzwaniom jedynie w ramach globalnej współpracy. Razem jesteśmy w stanie zająć się 
kluczowymi kwestiami, takimi jak pokój i bezpieczeństwo, zmiana klimatu, zrównoważony 
rozwój i globalna odbudowa. 
 
Jakie działania podejmuje UE? 
UE promuje skuteczny multilateralizm i światowy ład oparty na zasadach. Dąży do 
skoordynowanego podejścia względem działań zewnętrznych (od handlu i partnerstw 
międzynarodowych po politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony), by stanowisko Europy 
wybrzmiewało na arenie światowej bardziej stanowczo i spójnie. Ściśle współpracujemy 
również z krajami sąsiadującymi – poprzez wprowadzanie kompleksowej strategii dotyczącej 
stosunków z Afryką i stałe podkreślanie europejskiej perspektywy Bałkanów Zachodnich. 
Odpowiedzialne globalne zaangażowanie oznacza również, że UE inwestuje w partnerstwa 
i sojusze z państwami trzecimi oraz organizacjami wielostronnymi i regionalnymi, zwłaszcza 
tymi, z którymi łączą nas wspólne wartości, ale także ze wszystkimi tymi, którzy podzielają 
wspólne globalne cele, takie jak wspólna globalna reakcja na pandemię COVID i globalne 
ambicje klimatyczne. 
 
 
Co wynika z dotychczasowej debaty na wielojęzycznej platformie cyfrowej? 
Pomysły zgłoszone w ramach tematu „UE w świecie” obejmują różne zagadnienia powiązane 
z polityką zagraniczną, od kwestii handlu po stosowanie miękkiej siły i obronność. Ogólnie 
rzecz biorąc, uczestnicy apelują o silniejszą obecność UE na światowej arenie politycznej: 
w ramach jej polityki sąsiedztwa, a także w stosunkach na przykład z krajami Afryki i Ameryki 
Łacińskiej. Uczestnicy platformy uważają, że UE powinna odważniej korzystać zarówno 
z miękkiej, jak i z twardej siły. Od momentu powstania platformy temat ten zgromadził łącznie 
1 756 wpisów tzn. 541 pomysłów, 1 083 komentarze i 119 wydarzeń. Poszczególne pomysły 
można pogrupować według następujących zagadnień: 
 
 

 Ogólne cele polityki zagranicznej UE 

 Polityki handlowe 

 Obronność 

 Podejmowanie decyzji 

 Rozszerzenie 

 Polityka sąsiedztwa i stosunki z innymi 

 
Ogólne cele polityki zagranicznej UE 
Uczestnicy są zdania, że rola UE ewoluuje z uwagi na rosnące obawy dotyczące kryzysu 
klimatycznego, zmiany w rozkładzie sił gospodarczych i geopolitycznych, poważne wyzwania 
dla multilateralizmu oraz światową walkę z COVID-19 (zob. przykładowe wydarzenie, zob. 
przykładowy pomysł). Stąd też kilku uczestników wyraża opinię, że UE powinna odważniej 
korzystać zarówno z miękkiej, jak i z twardej siły (zob. przykładowy pomysł i pomysł). 

Jeśli chodzi o politykę zagraniczną UE, wiele pomysłów odnosi się do roli, jaką UE powinna 
odgrywać w odniesieniu do praw człowieka i wartości demokratycznych na całym świecie. 
Wzywa się do zajęcia bardziej zdecydowanego stanowiska wobec państw regularnie 
łamiących międzynarodowe konwencje lub traktaty dotyczące praw człowieka oraz apeluje się 
o podjęcie działań przeciwko tym państwom (zob. przykład pomysłu). Między innymi zachęca 
się UE do odgrywania wiodącej roli w procesie budowania pokoju między Izraelem 
a Palestyną (zob. przykładowy pomysł). Tematu „UE w świecie” dotyczy też apel o wspólny 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100
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europejski system wywozu broni, który przewidywałby rygorystyczne zasady zapewniające, 
że produkowana w UE broń nie służy podsycaniu konfliktów na świecie i nie jest 
wykorzystywana do łamania praw człowieka (zob. pomysł). 
 
Polityki handlowe 
Pewna grupa wpisów w ramach tematu „UE w świecie” zawiera postulaty dotyczące 
wzmocnienia polityk handlowych i zreformowania umów handlowych zgodnie z wartościami 
UE np. w zakresie przestrzegania praw człowieka czy norm środowiskowych (zob. 
przykładowy pomysł). Pomysł, który spotkał się z dużym poparciem, wzywa do zreformowania 
unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej oraz ożywienia idei globalnego multilateralizmu; 
centralnym elementem tej reformy powinno być tworzenie godnych miejsc pracy oraz ochrona 
praw podstawowych i praw człowieka, w tym praw pracowniczych i praw związków 
zawodowych (zob. przykładowy pomysł). 
 
Obronność 
W zakresie wzmocnienia twardej siły UE – która również postrzegana jest jako kwestia 
najwyższej wagi (zob. przykładowe wydarzenie) – uczestnicy postulują utworzenie wspólnej 
europejskiej armii (zob. przykładowy pomysł). Uczestnicy sugerują również utworzenie 
bardziej wyspecjalizowanych sił lub instytucji na szczeblu UE, takich jak np. Europejska 
Akademia Wojskowa (zob. przykładowy pomysł). 
 
Podejmowanie decyzji 

Uczestnicy uważają, że jeżeli Unia ma utrzymać oraz wzmocnić swoją rolę, kluczowe 
znaczenie ma, by działała jako jeden, niepodzielny i zjednoczony podmiot na 
międzynarodowej arenie politycznej. W kilku wpisach mowa o potrzebie wspólnej polityki 
zagranicznej. Jednym z najczęściej popieranych pomysłów w ramach tego tematu jest 
propozycja ustanowienia takiej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, która 
zapewniałaby Europejczykom bezpieczeństwo, a jednocześnie promowałaby demokrację, 
prawa człowieka, praworządność i ochronę środowiska w sąsiedztwie UE i na świecie (zob. 
pomysł). 

Drugie podzagadnienie dotyczy postulatu ściślejszej współpracy między państwami 
członkowskimi. Uczestnicy podkreślają, że aby zachować wiarygodność, państwa 
członkowskie muszą przestać konkurować ze sobą na szczeblu międzynarodowym. 
W związku z tym proponują, by ambasady państw członkowskich UE zastąpić jedną 
ambasadą UE, która reprezentowałaby i jednoczyłaby wszystkie państwa członkowskie. 
Mogłoby się to również wiązać z pomysłem, by UE reprezentowała wszystkie państwa 
członkowskie (pojedyncze członkostwo) na forach każdej instytucji międzynarodowej np. 
NATO (zob. przykładowy pomysł). Ponadto innym pomysłem jest stworzenie wspólnego 
unijnego paszportu UE dla wszystkich europejskich obywateli (zob. przykładowy pomysł). 

W odniesieniu do zagadnienia dotyczącego podejmowania decyzji wpisy zawierają apele 
o ponowne przemyślenie zasady jednomyślności. W ramach niektórych pomysłów wyraża się 
pogląd, że obecna sytuacja oparta na zasadzie jednomyślności pozwala pojedynczym 
państwom członkowskim blokować wspólną politykę zagraniczną (zob. przykładowy pomysł 
i wydarzenie). Zasada ta jest uważana za problematyczną, ponieważ uniemożliwia UE 
wypowiadanie się na arenie światowej w sposób wiarygodny, stabilny i stanowczy, jak 
podkreślono już w ramach poprzedniego zagadnienia. Dlatego w ramach tych pomysłów 
proponuje się przejście do systemu głosowania opartego na większości bezwzględnej. 
Jednym z najpowszechniej popieranych pomysłów w ramach tego zagadnienia jest 
szczegółowo opisany proponowany system głosowania na zasadzie większości bezwzględnej 
wspierany zwykłą większością głosów posłów do Parlamentu Europejskiego; dzięki takiemu 
sposobowi głosowania UE mogłaby podejmować działania wykonawcze i tworzyć realną 
i wiarygodną politykę zagraniczną (zob. pomysł). Podobnie jak w przypadku dyskusji 
w ramach tematu „Demokracja europejska,” jako alternatywę dla obecnej zasady 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?commentId=1188&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281?locale=en&order=random&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
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jednomyślności proponuje się głosowanie oparte na większości kwalifikowanej (zob. 
przykładowy pomysł). 

W ramach ostatniego podzagadnienia omawia się kompetencje Parlamentu Europejskiego. 
Uczestnicy uważają, że choć Parlament Europejski popiera koncepcję wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) od momentu jej powstania i stara się rozszerzać jej 
zakres, to nadal pełni jedynie marginalną rolę w jej kształtowaniu. W związku z tym uczestnicy 
uznają za niezwykle istotne, by Parlament Europejski otrzymał więcej kompetencji w zakresie 
polityki zagranicznej (zob. przykładowy pomysł). 

 
Rozszerzenie 

Pewna grupa wpisów dotyczy potrzeby rozszerzenia UE i integracji z UE wschodnich państw 
sąsiednich jako sposobu ochrony demokracji w tych państwach (zob. przykładowy pomysł), 
ale także w celu zapewnienia stabilności gospodarczej w samej UE (zob. przykładowy 
pomysł). Pomysły te są również odzwierciedlone w jednym z najczęściej popieranych 
pomysłów w ramach tego tematu: apeluje się w nim o kontynuowanie rozszerzania UE tj. 
o integrację państw Bałkanów Zachodnich z myślą o zapewnienia pokoju i stabilności w tym 
regionie (zob. pomysł). Sformułowano też powiązany apel o pełne uznanie Kosowa (zob. 
przykładowy pomysł). 

 
Polityka sąsiedztwa i stosunki z innymi 

W ramach podzagadnienia dotyczącego pełnionego przez UE przedstawicielstwa 
dyplomatycznego opublikowano pomysły, w których uczestnicy ogólnie wzywają instytucje UE 
do bardziej widocznego reprezentowania i obrony interesów swoich obywateli na świecie 
(zob. przykładowy pomysł). 

Choć większość pomysłów to apele o bardziej zjednoczoną i zintegrowaną UE, a więc 
o wzmocnienie roli UE jako światowej siły w dziedzinie prawa i sprawiedliwości, otwartej na 
interakcję z różnymi instytucjami wielostronnymi, zarówno na szczeblu globalnym, jak 
i regionalnym (zob. przykładowy pomysł i pomysł), niektórzy uczestnicy życzyliby sobie, by 
UE skupiała się na swojej roli podmiotu gospodarczego, zgodnie z jej pierwotnymi 
założeniami. W tym zakresie uważają oni, że UE nie powinna być podmiotem geopolitycznym, 
ale utrzymać jedynie swoją podstawową funkcję wspólnego rynku gospodarczego. Uczestnicy 
ci uważają, że ponieważ UE nie jest suwerennym państwem, nie może występować 
w politycznej roli światowego gracza (zob. przykładowy pomysł). 

Wpisy w ramach tego zagadnienia odnoszą się w szczególności do stosunków politycznych 
UE z Rosją i Chinami (zob. przykładowe wydarzenie). Uczestnicy sygnalizują potrzebę 
gruntownego ponownego przemyślenia i rozważenia podejścia UE do polityki zagranicznej 
i dalszego jej reformowania, co powinno obejmować podejmowanie odważniejszych działań, 
podobnie jak sugerowano przy okazji wcześniej wymienionych zagadnień. Uczestnicy 
platformy dyskutują nad opinią, że w odniesieniu do Chin UE powinna nie tylko przyjmować 
bardziej jednolite i bardziej zdecydowane stanowisko w stosunkach dyplomatycznych, 
z uwagi na bardzo rozbieżne systemy wartości, ale również opracować strategię Unii 
Europejskiej w zakresie inwestycji zagranicznych, by przeciwdziałać wpływom Chin w skali 
globalnej, a w szczególności w krajach rozwijających się (zob. pomysł). 

Jeśli chodzi o stosunki UE z krajami Afryki i Ameryki Łacińskiej, uczestnicy wyrażają pogląd, 
że UE powinna współpracować z nimi w ramach wzmocnionego partnerstwa 
i przeformułowanych stosunków handlowych (zob. przykładowe wydarzenie). Większość 
uczestników apeluje o silniejsze partnerstwo między UE a Unią Afrykańską w celu 
wzmocnienia multilateralizmu regionalnego (zob. przykładowy pomysł). Niektórzy obywatele 
postulują ustanowienie silniejszych dwustronnych partnerstw między poszczególnymi 
państwami członkowskimi a poszczególnymi krajami afrykańskimi w celu rozwiązania 
problemu migracji i innych zagrożeń bezpieczeństwa dotyczących Unii Europejskiej. Może to 
jednak udać się tylko wtedy, gdy w takich stosunkach odejdzie się od gospodarczego 
i politycznego dziedzictwa dawnych systemów kolonialnych (zob. pomysł). To samo dotyczy 
stosunków z Ameryką Łacińską (zob. przykładowy pomysł). 

 
 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554?=&order=most_commented&page=3&per_page=100&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=recent&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726?component_id=16&=&participatory_process_slug=EUInTheWorld&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553?locale=en&order=recent&page=6&per_page=50
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Więcej informacji: 

 Silniejsza pozycja Europy na świecie 
 Wspólna reakcja UE na pandemię COVID-19 
 Stosunki zewnętrzne UE 
 Jak pomaga UE? Unijna ochrona ludności 
 Gobalna Europa: znaczenie swobodnego i uczciwego handlu 
 Otwarta, zrównoważona i asertywna polityka handlowa UE 
 Europejska Służba Działań Zewnętrznych 
 Służba ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej 

 

 

Migracja: zarządzanie migracją w sposób przewidywalny, wyważony i wiarygodny 

Odpowiedź na migrację wymaga od Unii Europejskiej nowoczesnego systemu migracyjno-

azylowego, zarządzania granicami, współpracy z krajami partnerskimi oraz walki 

z przemytem migrantów. Oznacza również ochronę osób uciekających przed przemocą oraz 

integrację przybyszy w społeczeństwie. 

 

Jakie działania podejmuje UE? 

Aby UE mogła dysponować wspólnymi rozwiązaniami, potrzebuje wyważonego 
i inkluzywnego podejścia do migracji. 

W ramach tworzenia takiego kompleksowego podejścia Komisja zaproponowała szereg 
wniosków ustawodawczych pod wspólnym hasłem „Nowego paktu o migracji i azylu”. Zakłada 
on poprawę współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu, skuteczne procedury, bezpieczne 
legalne drogi migracji, udaną integrację migrantów mających prawo do pobytu w UE oraz 
powrót osób niemających takiego prawa. Unia chce też wzmocnić granice zewnętrzne, 
poprawić zarządzanie granicami (w tym wprowadzić nowe systemy informacyjne) oraz 
walczyć z przemytem migrantów. 

Co wynika z dotychczasowej debaty na wielojęzycznej platformie cyfrowej? 

 

Od momentu powstania platformy temat migracji zgromadził łącznie 1 157 wpisów, w tym 

306 pomysłów, 827 komentarzy i 24 wydarzenia. W wypowiedziach pod tym tematem rysują 

się trzy ogólne tendencje. Z jednej strony, zamieszczane są wpisy postulujące nasilenie 

działań w celu kontrolowania i ograniczania migracji, z drugiej zaś, wpisy zawierające apel 

o większą solidarność i lepsze procedury integracji. Stanowisko pośrednie zajmuje grupa 

uczestników, którzy chcieliby zachęcać do mobilności międzynarodowej, ale tylko między 

demokracjami rozwiniętymi gospodarczo. W tym kontekście analizowane są następujące 

zagadnienia: 

 Nieuregulowana migracja spoza UE jako zagrożenie 

 Humanistyczne podejście do migracji 

 Legalna migracja 

 Podejmowanie działań w związku z podstawowymi przyczynami migracji 

 Kontrola granic 

 Integracja 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world_pl
https://europa.eu/european-union/coronavirus-response_pl
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/chapter/213/the-eu-s-external-relations
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/civil-protection/
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/civil-protection/
https://www.consilium.europa.eu/en/eu-free-trade/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2243
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
https://ec.europa.eu/fpi/index_en
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 Ułatwianie i wspieranie nabywania obywatelstwa unijnego 

Nieuregulowana migracja spoza UE jako zagrożenie 
Komentatorzy są kategoryczni w swoich pomysłach i wypowiedziach na temat migracji. 
Jednym z zaobserwowanych zagadnień jest przekonanie, że migracja z państw spoza UE 
stanowi zagrożenie dla unijnej cywilizacji, tożsamości, wartości i kultury (zob. przykładowy 
pomysł). We wpisach wyraża się opinie i poglądy, że migracja spoza UE przyczynia się do 
terroryzmu i gettoizacji oraz powstawania w UE stref zamkniętych (zob. pomysł). Ich autorzy 
apelują o wprowadzenie środków ograniczających migrację spoza UE, bardziej rygorystyczną 
politykę repatriacyjną oraz powstrzymujące mobilność migrantów strategie, takie jak 
zaostrzenie kontroli granicznych (zob. przykładowy pomysł). 

 
Humanistyczne podejście do migracji 

Uczestnicy o przeciwnym poglądzie apelują o rozwiązania przeciwdziałające nieuregulowanej 
migracji oraz o unijną politykę imigracyjną z łatwiejszymi i dostępniejszymi procedurami 
azylowymi w krajach pochodzenia, legalnymi i bezpiecznymi szlakami migracyjnymi oraz 
o zlikwidowanie handlu ludźmi, dzięki czemu będzie można uniknąć dalszych przypadków 
śmierci uchodźców na granicach UE (zob. przykładowy pomysł). Niektórzy uczestnicy chcą 
ram prawnych, które będą uniemożliwiały deportację zintegrowanych osób i rodzin do 
niebezpiecznych krajów pochodzenia (zob. pomysł). 

 
Legalna migracja 
W ramach zagadnienia legalnej migracji osoby opowiadające się za bardziej rygorystycznymi 
politykami migracyjnymi apelują o wspólną unijną politykę w zakresie migracji selektywnej 
obejmującej określone kontyngenty, ściślejsze procedury selekcji i rygorystyczne procedury 
przyjmowania (zob. przykładowy pomysł). Europejski system imigracyjny oparty na punktach 
jest niekiedy postrzegany jako niezbędny do skuteczniejszego regulowania przepływów 
migracyjnych (zob. pomysł). 

We wpisach bardziej otwartych na migrację wzywa się również do ujednoliconego 
i wydajniejszego podejścia, bardziej jednak w duchu praw człowieka i (społecznych) wartości 
europejskich. Porusza się na przykład kwestię jednolitej i skutecznej unijnej procedury 
azylowej (zob. pomysł), zwracając również uwagę na potrzebę reformy konwencji dublińskiej 
w celu zapobiegania nierównemu rozmieszczeniu osób ubiegających się o azyl i migrantów 
(zob. przykładowy pomysł). Obywatele opowiadają się również za unijną polityką w dziedzinie 
migracji pracowników lub unijnymi strategiami rekrutacyjnymi dla studentów 
i wykwalifikowanych pracowników pochodzących z krajów trzeciego świata. W nawiązaniu do 
tego jedna z osób zwraca uwagę na konieczność rozszerzenia kompetencji UE dotyczących 
migracji, tak by mogła ona zapewniać zarządzanie migracją zgodnie z unijnymi zasadami 
i wartościami (zob. pomysł). 

Grupa uczestników opowiada się za stworzeniem selektywnego rodzaju imigracji. Uczestnicy 
z tej grupy zazwyczaj uznają migrację za zjawisko pozytywne ze względu na korzyści 
gospodarcze, jakie ona stwarza. Proponują skupienie się na konkretnych państwach, by 
przyciągnąć pochodzące z nich talenty (zob. pomysł) lub by złagodzić kryteria mobilności 
między demokracjami zaawansowanymi gospodarczo na Zachodzie i w Azji, zwłaszcza 
w kontekście umów o wolnym handlu (zob. pomysł). 

Niektóre wpisy dotyczą również kwestii nierówności widocznych obecnie w procesie 
ubiegania się o azyl. Zwracają one na przykład uwagę na fakt, że wśród osób ubiegających 
się o azyl jest znacznie więcej mężczyzn niż kobiet i rodzin (zob. pomysł). Inni poruszają 
kwestię trudności, z jakimi borykają się osoby LGBTI ubiegające się o azyl, i apelują o lepszą 
ochronę i o lepsze wsparcie tłumaczeniowe dla tej grupy (zob. pomysł). 

 
Podejmowanie działań w związku z podstawowymi przyczynami migracji 
Myśląc o przyszłości Europy, uczestnicy zwracają uwagę, że aby rozwiązać kwestię 
problemów migracyjnych, z jakimi mierzy się obecnie UE, należy zająć się przyczynami 
leżącymi u podstaw migracji. 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245?locale=en&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751?locale=fr
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Propozycje w tym zakresie obejmują ustanowienie równych stosunków handlowych, 
inwestowanie w większą liczbę planów pomocy rozwojowej oraz szkolenie akademickie, 
a także rozwój zawodowy osób mieszkających w krajach trzeciego świata (zob. pomysł). 

Konkretna grupa wpisów krytykuje UE za to, iż przyczyna się do destabilizacji w regionie, np. 
poprzez europejskie zaangażowanie wojskowe lub poprzez subsydiowany wywóz produktów 
rolnych do krajów rozwijających się (zob. pomysł). 

 
Kontrola granic 
Przy zagadnieniu kontroli granic ponownie uwidaczniają się dwa przeciwstawne stanowiska 
w sprawie migracji. 

Ogólnie można zaobserwować poparcie dla bardziej zorganizowanych i skoordynowanych 
wysiłków w zakresie kontroli granic, które to wysiłki wymagają bardziej wszechstronnych 
kontroli granicznych, w tym możliwości zawracania (zob. przykładowy pomysł), większego 
wsparcia dla Fronteksu i lepszego zdefiniowania jego funkcji (zob. pomysł) oraz prawnie 
wiążącego podejścia do działań poszukiwawczo-ratowniczych (SAR) na Morzu Śródziemnym 
(zob. pomysł). 

Inni uczestnicy apelują o większą solidarność i poszanowanie praw człowieka. Omawiane 
tutaj pomysły to na przykład scentralizowany unijny system rozmieszczania oparty na 
solidarności, finansowanie na rzecz poprawy granicznej infrastruktury przyjmowania 
(zakwaterowanie i wyżywienie) czy współzarządzana przez poszczególne kraje i finansowana 
z zasobów unijnych ponadnarodowa agencja zarządzająca europejskimi obozami uchodźców 
(zob. przykładowy pomysł). 

 
Integracja 
Innym zagadnieniem pojawiającym się przy okazji tematu migracji są pomysły dotyczące 
integracji – apeluje się o wprowadzenie sposobu monitorowania dalszych losów migrantów, 
aby zapewnić pełną integrację w danym państwie członkowskim UE. W ramach jednego 
z pomysłów dostrzega się ogromny potencjał, jaki ma uznawanie roli migrantów i członków 
społeczności przyjmujących jako twórców pozytywnych zmian oraz dalsze ich aktywizowanie 
w tej roli (zob. pomysł). Wskazuje się, że kluczowa dla integracji jest edukacja, przy czym 
zasadniczą rolę mają znajomość języka i wartości europejskie. W związku z tym uczestnicy 
uważają, że potrzebne są odpowiednio finansowane programy wspierające włączenie dzieci 
migrantów w wieku szkolnym do publicznego systemu edukacji (zob. pomysł). Uczestnicy 
wyrażają opinię, że geograficzne rozmieszczenie migrantów ma kluczowe znaczenie dla 
osiągnięcia integracji (zob. przykładowy pomysł) oraz dla uniknięcia gettoizacji (zob. pomysł). 
Są też apele o kampanie informacyjne i programy uwrażliwiające obywateli UE, by 
przeciwdziałać rasizmowi, z myślą o budowaniu prawdziwie integracyjnego społeczeństwa. 
W powiązaniu z opiniami dotyczącymi rasizmu i wykluczenia z rynku pracy pojawiają się 
apele o równe i sprawiedliwe traktowanie obywateli państw trzecich, którzy przebywają w UE 
legalnie (zob. pomysł). 
 
Ułatwianie i wspieranie nabywania obywatelstwa unijnego 
Niektórzy uczestnicy ubolewają nad nierównością w zakresie praw, jakiej doświadczają 
osoby mające prawo stałego pobytu w UE. Zauważają oni, że Unia nie przyznaje 
mieszkającym na jej terytorium dłuższy czas stałym rezydentom prawa głosu ani innych 
korzyści, które mogłyby zachęcić ich do występowania o obywatelstwo unijne (zob. pomysł). 
 
Niektórzy uczestnicy uważają tę kwestię za szczególnie naglącą w odniesieniu do obywateli 
Zjednoczonego Królestwa, którzy mieszkali w UE przed brexitem. Pomysł, który wywołał 
zagorzałą dyskusję, dotyczy wprowadzenia procedury przyspieszonej pozwalającej uzyskać 
ogólnounijne prawa przez obywateli brytyjskich, którzy mieszkali w UE przed brexitem (zob. 
pomysł). 
 
Więcej informacji: 

 Nowy pakt o migracji i azylu 
 Migracja 
 Azyl i migracja: fakty i liczby 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210?locale=fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_pl
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/migracja
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20170629STO78630/azyl-i-migracja-w-ue-fakty-i-liczby
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 Azyl i migracja: unijna polityka migracyjna 
 Wzmacnianie granic zewnętrznych 
 Systemy IT wspierające politykę azylową i migracyjną 

 

Więcej informacji na temat wszystkich polityk i działań UE: 

 Strona internetowa Parlamentu Europejskiego 
 Strona internetowa Rady UE 
 Strona internetowa Komisji Europejskiej 

 

Niniejszy dokument został przygotowany przez wspólny sekretariat Konferencji 
w sprawie przyszłości Europy.  

Zachęcamy do korzystania z cyfrowej platformy Konferencji w sprawie przyszłości 
Europy (www.futureu.europa.eu), gdzie można uzyskać więcej informacji i zapoznać 
się ze stanowiskami innych obywateli, którzy już zaprezentowali swoje pomysły 
i przemyślenia. Więcej informacji na temat przedstawionych dotychczas 
pomysłów można również znaleźć w pierwszym sprawozdaniu okresowym 
dotyczącym platformy.  

 

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/migratory-pressures/
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/strengthening-external-borders/
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/it-systems-in-the-area-of-freedom-security-and-justice/
https://www.europarl.europa.eu/portal/pl
https://www.consilium.europa.eu/pl/
https://ec.europa.eu/info/index_pl
http://www.futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
https://futureu.europa.eu/pages/reporting

