


Konferencia Európa jövőjéről

Jelentés: 4. vitacsoport: „Az EU a világban / Migráció”, 1. 
ülésszak

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

1. ülésszak: 2021. október 15–17., Strasbourg

Az európai polgári vitacsoportokat az Európai Parlament, az EU Tanácsa és az
Európai Bizottság szervezi az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében.

Ezt a dokumentumot1 a tanácsadó csoport készítette, amelynek tagjai a Missions
Publiques, a Dán Technológiai Tanács, a Deliberativa, az Ifok és a Kantar, és amely
a vitacsoportok módszertanáért, illetve megvalósításáért felel. Az „Az EU a
világban / Migráció” témakörökkel foglalkozó 4. vitacsoport 1. ülésszakát a Dán
Technológiai Tanács vezette az Ifok társvezetői közreműködésével.
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Az Európa jövőjéről szóló konferencia negyedik európai polgári vitacsoportjának első
ülésszakára 2021. október 15. és 17. között került sor az Európai Parlament
strasbourgi épületében. A résztvevőket a konferencia vezető testülete három
társelnökének nevében Dubravka Šuica, az Európai Bizottság demográfiáért és
demokráciáért felelős alelnöke köszöntötte. A 4. vitacsoport átfogó témaköre a
következő: „Az EU a világban / Migráció”. A vitacsoport különösen az EU világban
betöltött szerepét vizsgálta, többek között a következőkkel kapcsolatos célok és
stratégiák mentén: uniós biztonság, védelem, kereskedelempolitika, humanitárius
segítségnyújtás és fejlesztési együttműködés, külpolitika, valamint az EU
szomszédságpolitikája és bővítés. Emellett arról is értekezett, hogy az EU-nak
miként kellene kezelnie a migrációt.

1� Felelősségkizáró 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/?locale=hu
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=hu
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=hu


1. Módszertan

Az 1. ülésszak során a közös munka és a megbeszélések két formátumban
zajlottak:

● 12–14 polgárt tömörítő alcsoportokban. Valamennyi alcsoportban négy vagy
öt nyelven folyt a kommunikáció, és a résztvevők használhatták az
anyanyelvüket. Az alcsoportokban végzett munkát egy külső szolgáltatói
konzorcium által kiválasztott hivatásos moderátor irányította.

● plenáris ülés keretében az összes polgár részvételével. A plenáris üléseket
két fő moderátor vezette.

E dokumentum I. melléklete teljes körű áttekintést ad az 1. ülésszak egyes
szakaszairól és legfontosabb pillanatairól.

2. Háttér – Az európai polgári vitacsoportok folyamatának 1. ülésszaka

Az európai polgári vitacsoportok az Európa jövőjéről szóló konferencia
kulcsfontosságú elemei. Négy európai polgári vitacsoport szerveződik 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 csoport egyharmadát fiatalok (16 és 25 év közöttiek) alkotják. A
fiatalok e csoportja és az Európai Ifjúsági Rendezvény között különleges
kapcsolat jött létre.

1. vitacsoport: „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás /
Oktatás, kultúra, ifjúság és sport / Digitális átállás”

2. vitacsoport: „Európai demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság”

3. vitacsoport: „Éghajlatváltozás és környezetvédelem / Egészségügy”

4. vitacsoport: „Az EU a világban / Migráció”

Az egyes európai polgári vitacsoportokból 20-20 képviselő – amely képviselők
legalább egyharmadának 25 évesnél fiatalabbnak kell lennie – részt vesz a plenáris
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ülésen, ismerteti a vitacsoport megbeszéléseinek eredményét, illetve megvitatja a
vitacsoport ajánlásait a többi résztvevővel. A vitacsoportok figyelembe veszik a
konferencia keretében a többnyelvű digitális platformon keresztül összegyűjtött
hozzászólásokat, és az Unió által nyomon követendő ajánlások megfogalmazásával
hozzájárulást biztosítanak a konferencia plenáris üléséhez.

3. „Az EU a világban / Migráció” témakörökkel foglalkozó 4. vitacsoport 1.
ülésszaka: a szakértők gondolatai

A megbeszélések és a közös munka támogatása érdekében a konferencia közös
titkársága a vezető testület társelnökeinek nevében nyolc elismert szakértőt hívott
meg a vitacsoport első ülésszakára. A szakértők áttekintést adtak az átfogó témához
kapcsolódó legrelevánsabb szempontokról, valamint a vitacsoport által vizsgált két
„témakörcsoport” – „Az EU a világban / Migráció” – tekintetében az EU előtt álló
legfontosabb jelenlegi és jövőbeli kihívásokról. A résztvevők megkapták a
többnyelvű digitális platformról készült első időközi jelentésben szereplő vonatkozó
szövegrészeket és gondolattérképeket is.

© Európai Unió 2021 – Forrás: EC/ Elyxandro Cegarra

1. témakörcsoport: Az EU a világban – szakértők
● Federica Mogherini, az Európa Tanulmányok Szakkollégiumának rektora
● Elmar Brok, a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia szaktanácsadója, az 

Európai Parlament volt képviselője
● Federiga Bindi, a római Tor Vergata Egyetem Jean Monnet-professzora
● Elvira Fabry, a Jacques Delors Intézet tudományos főmunkatársa

https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/fabry-elvire/
https://economia.uniroma2.it/ba/globalgovernance/teaching-staff/34-140/bindi-
https://securityconference.org/ueber-uns/vorsitz-team/
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/federica.mogherini
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf


● Julian Voje, a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia szakpolitikai vezetője
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2. témakörcsoport: Migráció – szakértők

● Rainer Münz, az Európai Politikai Stratégiai Központ szaktanácsadója
● Florian Trauner, a Brüsszeli Vrije Universiteit Európai Tanulmányok 

Intézetének professzora
● Lyra Jakulevičienė, a Mykolas Romeris Egyetem professzora

A plenáris ülésekről készült felvételek a következő linkeken érhetők el:

● 2021. október 15-i plenáris ülés, Dubravka Šuica társelnök, európai bizottsági
alelnök köszöntőjével

● 2021. október 16-i plenáris ülés, a szakértők gondolatai „Az EU a világban”
témakörcsoporttal kapcsolatban

● 2021. október 16-i plenáris ülés, a szakértők gondolatai a „Migráció”
témakörcsoporttal kapcsolatban

● 2021. október 17-i plenáris ülés  , a munkaterületek első bejelentése
● 2021. október 17-i plenáris ülés , a munkaterületek végleges elfogadása és a

20 képviselő kisorsolása

© Európai Unió 2021 – Forrás: EP / Brigitte Hesse

4. Az ülésszak főbb eredményei

Az első ülésszak végén a vitacsoport résztvevői öt munkaterületet fogadtak el a
vitacsoport átfogó témájával („Az EU a világban / Migráció”) kapcsolatban felvetett,
megtárgyalt és rangsorolt témakörök alapján. Az alábbi táblázatban látható az öt
kiválasztott munkaterület és az egyes területeken belüli témakörklaszterek:

https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-211170
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-211169
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-211168
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-211167
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-211166
https://odysseus-network.eu/members/lyra-jakuleviciene/
https://researchportal.vub.be/en/persons/florian-trauner
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
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Mellékletek

I. melléklet

Az első ülésszak áttekintése

1. ülésszak: „lépésről-lépésre” megközelítés

Az első ülésszak mind a négy európai polgári vitacsoport esetében az alábbi
szakaszokból áll:

· 1. lépés: Közös beszélgetés arról, hogy mit jelent az Európai Unió a polgárok
számára, valamint az EU jövőjével kapcsolatos elképzelések megfogalmazása

A polgárok elsőként megbeszélést folytattak arról, hogy mit jelent nekik ma,
mindennapi életükben az Európai Unió, és miként kapcsolódnak hozzá, majd ezt
követően egyenként megfogalmazták, hogy hogyan képzelik el az EU jövőjét 2050-
re.

· 2. lépés: A vitacsoport átfogó témájához kapcsolódó témakörök felvetése és
rangsorolása

Saját tapasztalataik és ismereteik, valamint a szakértők gondolatai alapján a
polgárok meghatározták a vitacsoport átfogó témájához kapcsolódó témaköröket,
majd rangsorolták azokat.



© Európai Unió 2021 – Forrás: EP / Brigitte Hesse
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2021. 10. 15., péntek

Plenáris ülés

Cél: a polgárok köszöntése; a konferencia „miértjének”, valamint alkotóelemeinek
(„három P”: platform, panel, plenary – platform, vitacsoport, plenáris ülés)
ismertetése; a hétvége napirendjének bemutatása

Dubravka Šuica társelnök, európai bizottsági alelnök köszöntője

Alcsoporti szintű munka

Cél: a polgárok megismerhetik egymást, majd megoszthatják egymással, hogy mit
jelent nekik ma az EU, és mindennapi életük során miként kapcsolódnak hozzá.

2021. 10. 16., szombat

Az 1. alcsoport munkája

Cél: a polgárok bemutatkoztak, és megfogalmazták az EU jövőjével kapcsolatos
elképzeléseiket.

1. plenáris ülés

Cél: a szakértők megosztották az első, azaz „Az EU a világban” témakörcsoporttal
kapcsolatos gondolataikat. A moderátorok ismertették a többnyelvű digitális
platformon keresztül érkezett legfontosabb hozzájárulásokat, a szakértők pedig
észrevételekkel szolgáltak a többnyelvű digitális platformról készült első időközi
jelentés részét képező releváns gondolattérképekre vonatkozóan.

2. plenáris ülés

Cél: a szakértők megosztották a második, azaz a „Migráció” témakörcsoporttal
kapcsolatos gondolataikat. A moderátorok ismertették a többnyelvű digitális
platformon keresztül érkezett legfontosabb hozzájárulásokat, a szakértők pedig
észrevételekkel szolgáltak a többnyelvű digitális platformról készült első időközi
jelentés részét képező releváns gondolattérképekre vonatkozóan.

A 2. alcsoport munkája



Cél: a polgárok megnevezték azokat a témaköröket, amelyek az alcsoportjuk által
tárgyalt átfogóbb témakörcsoport vizsgálata során eszükbe jutottak. Mindegyik
alcsoport kiválasztott öt kiemelt témakört, majd megvitatták azokat a lehetséges
kihívásokat és kérdéseket, amelyek a 2. ülésszak során az érintett témakörök
részletesebb tárgyalásakor felmerülhetnek.

2021. 10. 17., vasárnap

1. plenáris ülés

Cél: a moderátorok ismertették a munkaterületek csoportosításának folyamatát,
majd bemutatták az öt javasolt munkaterületet.

Alcsoporti szintű munka

Cél: a moderátorok visszajelzést kértek a polgároktól a munkaterületekkel
kapcsolatban; a polgárok megvizsgálták a munkaterületeket és javaslatokat tettek
azok módosítására.

2. plenáris ülés

1. cél: a moderátorok megosztották a munkaterületeket érintő javasolt
változtatásokat; a polgárok közösen jóváhagyták a változtatásokat és az öt
végleges munkaterületet; a moderátorok ismertették a következő lépéseket.

2. cél: kisorsolták a vitacsoport képviselőit azon önként jelentkezők közül, akik
vállalták, hogy képviselik a vitacsoportot a konferencia plenáris ülésén. 70
személy jelentkezett, akik közül 20 nevet sorsoltak ki.
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II. melléklet

Hogyan jönnek létre a munkaterületek?

A „munkaterületek generálása” során a cél az, hogy a vitacsoport résztvevői által
felvetett különböző témakörökből kiindulva olyan munkaterületek jöjjenek létre,
amelyek mentén észszerűsíthető, illetve a vitacsoportok alcsoportjai között
megosztható a munka a következő vitacsoporti ülésszakok során. Ismétlődő
folyamatról van szó, amelyet a szerkesztői csapat az egyes témakörök felvetésétől a
munkaterületek elfogadásáig hat lépésben bonyolított le, a polgárok pedig
jóváhagyták a végleges munkaterületeket. A szerkesztői csapat a Bizottság által a
vitacsoportok megszervezése céljából megbízott külső szolgáltatói konzorcium
tagjaiból áll. A folyamat tervezését és szervezését a konferencia közös titkársága
felügyelte.

1. Az alcsoportokon belül a résztvevők „A témakörök megvitatása” szakaszban
különböző témaköröket vetettek fel, amelyeket a moderátorok rögzítettek.
Minden polgár javasolhatott számára fontos (a vitacsoport átfogó
témakörcsoportjaiba illeszkedő) témaköröket. Valamennyi témakört
automatikusan lefordítottak angol nyelvre, a moderátor pedig ellenőrizte, hogy
a fordítás hűen tükrözi-e az adott polgár által javasolt témakör jelentését.

2. A témakörök összesítését követően azokat az alcsoport következő ülésén
rangsorolták. Minden polgár legfeljebb 15 pontot oszthatott ki saját
preferenciáinak megfelelően. A legfontosabbnak ítélt témakör öt pontot
kapott, a második helyre sorolt négy pontot, és így tovább. A polgárok e
célból rangsorolási űrlapot töltöttek ki (amelyet névtelenül nyújtottak be).

3. A moderátor összeszámolta az egyes témakörökhöz tartozó pontszámokat,
majd ezek alapján – a polgárokkal közösen – rangsort állított fel. A végleges
rangsort megjelenítették a kivetítőn és továbbították a szerkesztői csapatnak.



4. Ezt követően az egyes alcsoportokban legjobb helyre rangsorolt öt-öt (vagy
„megosztott ötödik hely” esetén ennél több) témakör alapján elvégezték a
csoportosítást. A szerkesztői csapat az összes alcsoport témaköreit áttekintve
meghatározta, hogy mely témakörök hasonlóak, illetve kapcsolódnak
egymáshoz. A hasonló és a kapcsolódó témaköröket klaszterekbe szervezték,
amelyeket azonos színnel és/vagy átmeneti elnevezéssel jelöltek,

5. majd ezeket a klasztereket különböző, de egymással koherens
munkaterületekbe sorolták (legfeljebb öt ilyen munkaterületet határoztak
meg). Az egyes munkaterületek a hozzájuk rendelt főbb klaszterek és
témakörök alapján kaptak nevet/címet, ami azt a célt szolgálta, hogy a
polgárok által már említett szavakat használják, és így olyan címeket
javasoljanak, amelyek kevésbé technikai jellegűek, ezért közérthetőbbek a
vitacsoport résztvevői számára.

6. A munkaterületeket ezután a plenáris ülésen és az alcsoportokon belül
javaslat formájában a szerkesztői csapat elé terjesztették. A polgárok
ellenőrizhették, hogy az alcsoportjukban tárgyalt témaköröket megfelelően
figyelembe vették-e, és a megnevezéseket és a csoportosítást illetően
módosításokat, valamint további kiegészítéseket kérhettek. Amennyiben az
alcsoportok jóváhagyták ezeket a módosításokat, azokat beépítették a
javasolt munkaterületek terveibe. Utolsó lépésként a plenáris ülésen ismét
bemutatták a munkaterületek szerinti osztályozást, amelyet közfelkiáltással
jóváhagytak. E végső jóváhagyást megelőzően a polgároknak a plenáris ülés
során még lehetőségük volt kisebb módosításokat végezni (amelyeket a
plenáris ülésen szintén jóvá kellett hagyni).
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III. melléklet

A munkaterületek, altémakörök és hozzájárulások 
részletes felsorolása az alcsoportokban részt vevő 
polgárok által felállított rangsor alapján2

1. munkaterület: Önállóság és stabilitás

1.1. Az EU autonómiája
‒ Európai autonómia egyes fontos áruk és alapanyagok vonatkozásában, 

különös tekintettel ezen áruk előállítására és elérhetőségére (10. csoport, 3. 
helyezett)

‒ Az EU stratégiai autonómiája a fontos áruk és szolgáltatások előállítása terén 
(5. csoport, 1. helyezett)

‒ Az Európai Unió belső pénzügyi politikája mint a külső hatalmaktól való 
függés elkerülésének eszköze (6. csoport, 3. helyezett)

‒ A világ nagyhatalmaitól való függés – a más országok erőforrásaitól (például a
közel-keleti fosszilis tüzelőanyagoktól, a kínai technológiagyártástól vagy 
Oroszországtól) való függés csökkentése (14. csoport, 2. helyezett)

‒ Az Európai Unió globális hatalmi státuszának megszilárdítása a 
munkaerőpiac, az emberi jogok és a gazdaság megerősítése, valamint a 
kereskedelmi megállapodások előmozdítása révén (12. csoport, 1. helyezett)

‒ Kereskedelempolitika: miként biztosíthatjuk az erőforrások megóvását, és 
hogyan vethetünk véget a harmadik országoktól való kereskedelmi 
függőségnek? (11. csoport, 1. helyezett)

‒ A munka-, illetve foglalkoztatási lehetőségek javítása az EU-ban egy közös 
platform segítségével (4. csoport, 5. helyezett)

1.2. Határok
‒ Az Unió külső határainak védelme: határvédelem az irreguláris / illegális 

bevándorlással szemben (2. csoport, 4. helyezett)
‒ A Frontex szerepe az EU külső határain (2. csoport, 5. helyezett)
‒ A nem kormányzati szervezetek által üzemeltetett földközi-tengeri mentőhajók

jogszerűségének ellenőrzése pl. független hatóságok által (2. csoport, 3. 
helyezett)

2. munkaterület: Az EU mint nemzetközi partner

2.1. Kereskedelem és kapcsolatok etikai összefüggésben
‒ Jobb kereskedelmi kapcsolatok kialakítása Kínával és az Egyesült Államokkal

(4. csoport, 3. helyezett)
‒ A harmadik országokra vonatkozó egységes adószabályok (5. csoport, 3. 

helyezett)
‒ Az emberi jogok szempontjának érvényesítése az európai kereskedelmi 

kapcsolatokban (5. csoport, 5. helyezett)
‒ Az EU szerepe a világkereskedelemben, valamint az EU kereskedelmi 

partnerként elfoglalt helye (13. csoport, 3. helyezett)
‒ Együttműködés a világ nagyhatalmaival – egyértelmű uniós kereskedelmi és 

gazdaságpolitika kidolgozása Kína és az USA vonatkozásában (14. csoport, 
5. helyezett)

2� Az e melléklet fordításának alapját képező angol nyelvi változat gépi fordítás felhasználásával 
készült.
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‒ A fejlődő országokkal (pl. Afrikával) fennálló kapcsolatok megerősítése (14. 
csoport, 5. helyezett)

‒ A kereskedelempolitika összekapcsolása az Európai Unió etikai értékeinek 
terjesztésével, valamint az európai környezetvédelmi és éghajlat-politikával 
(10. csoport, 1. helyezett)

‒ A Kínával fennálló kapcsolatok és azok kívánt alakulása például a 
gazdaságpolitika, valamint a kül- és biztonságpolitika terén (10. csoport, 5. 
helyezett)

2.2. Nemzetközi éghajlat-politikai intézkedések
‒ Az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia a globális felmelegedés elleni 

küzdelemben (4. csoport, 1. helyezett)
‒ Környezetvédelem (10. csoport, 2. helyezett)
‒ Uniós éghajlat-politika (5. csoport, 2. helyezett)
‒ Az EU szerepe az éghajlatvédelmi intézkedések végrehajtása és a többi 

államnak a szabályok betartására való ösztönzése terén (13. csoport, 1. 
helyezett)

‒ Nemzetközi éghajlat-politikai együttműködés (9. csoport, 1. helyezett)
2.3. Az európai értékek népszerűsítése

‒ Az EU mint a demokrácia példaképe és biztosítéka világszerte (4. csoport, 2. 
helyezett)

‒ Az EU-nak síkra kell szállnia azért, hogy a világ déli országaiban is 
megvalósuljon az esélyegyenlőség és a társadalmi-gazdasági fejlődés, 
valamint hogy az emberek ott is tisztességes életkörülmények között 
élhessenek (4. csoport, 4. helyezett)

‒ Az EU mint az emberi jogok védelmének nagykövete (pl. a határoknál 
emberek halnak meg) (13. csoport, 5. helyezett)

‒ Korrupció – uniós szintű korrupcióellenes stratégia kidolgozása (14. csoport, 
4. helyezett)

‒ Az EU mint pénzügyi szuperhatalom [amely befolyását pozitív értékek 
közvetítésére használja fel (a polgárok által tett pontosítás)] (9. csoport, 4. 
helyezett)

‒ Alkalmazzon az EU magasabb adókat azokra a vállalatokra, amelyek 
kiszervezik tevékenységüket többek között harmadik országokba, illetve 
amelyek monopóliummal rendelkeznek, valamint tegye lehetővé szankciók 
kivetését a munkavállalók jogainak megsértése – például kényszermunka 
vagy gyermekmunka alkalmazása – esetén (9. csoport, 5. helyezett)

‒ A hagyományos külpolitikai eszközök felülvizsgálata a béke előmozdítása 
céljából (6. csoport, 5. helyezett)

‒ A közös európai értékek népszerűsítése az Európai Unióban és azon kívül, 
valamint az európai struktúrák kiterjesztése (12. csoport, 2. helyezett)

3. munkaterület: Egy erős EU egy békés világban

3.1. Biztonság és védelem
‒ Közös európai hadsereg létrehozása (6. csoport, 4. helyezett)
‒ Szükség van-e európai hadseregre? (10. csoport, 5. helyezett)
‒ Védelem – uniós szintű közös védelmi stratégia kidolgozása (14. csoport, 1. 

helyezett)
‒ A közös fegyveres erők képességeinek hatékony kezelése az EU-ban (5. 

csoport, 4. helyezett)
‒ Beruházás egy közös európai hadsereg, azaz egy közös védelmi 

mechanizmus létrehozásába (9. csoport, 3. helyezett)
‒ Biztonság és védelem: van-e mód európai szintű közös katonai erő 



létrehozására? (11. csoport, 4. helyezett)
‒ Kiberbiztonsági szabályozás (14. csoport, 3. helyezett)
‒ A külső határok védelme (13. csoport, 2. helyezett)
‒ Diplomáciai fellépés a világban zajló konfliktusokkal és háborúkkal 

összefüggésben (12. csoport, 4. helyezett)
3.2. Döntéshozatal és az EU külpolitikája

‒ Az EU Tanácsa által alkalmazott egyhangú döntéshozatal felülvizsgálata (6. 
csoport, 1. helyezett)

‒ Az Európai Parlament uniós döntéshozatalban betöltött szerepének 
felülvizsgálata (6. csoport, 2. helyezett)

‒ Egyhangú döntéshozatal – uniós szankciók alkalmazása a megállapodásokat 
megszegő országokkal szemben (9. csoport, 2. helyezett)

‒ Külpolitika: a nemzetközi szervezetekben való részvétel során az uniós 
országoknak egységes politika szerint kell eljárniuk (11. csoport, 5. helyezett)

‒ Egyhangúság a tagállamok között; az egyes országok egyéni érdekeinek 
háttérbe szorítása (12. csoport, 5. helyezett)

‒ Az egyhangúságra vonatkozó szabály felülvizsgálata (13. csoport, 4. 
helyezett)

3.3. Szomszédos országok és bővítés
‒ Az EU bővítése: hogyan kezeljük az új tagok vétójogát? (11. csoport, 2. 

helyezett)
‒ Igazságügy: miként szabályozhatjuk a szomszédos országokat is érintő 

kérdésekre vonatkozó törvényeket? (11. csoport, 3. helyezett)

4. munkaterület: A migráció emberi szemszögből

4.1. A migráció kiváltó okainak megszüntetése
‒ A kiindulási országban maradást lehetővé tevő segítségnyújtás biztosítása 

(és e támogatások ellenőrzése) (7. csoport, 2. helyezett)
‒ A migráció okainak kezelése; a származási országokban az életszínvonal 

javítását célzó segítségnyújtás; az önkéntes migránsok célzott képzése 
Európában, valamint a származási országokban nyújtott képzés és oktatás 
támogatása (3. csoport, 2. helyezett)

‒ A migráció okai és háttere (8. csoport, 4. helyezett)
‒ A származási országok támogatása (15. csoport, 4. helyezett)
‒ A migráció kiváltó okainak (pl. éghajlatváltozás, radikalizálódás) 

megszüntetése (1. csoport, 5. helyezett)
4.2. Emberi tényezők

‒ Emberkereskedelem (7. csoport, 2. helyezett)
‒ Az uniós menekülttáborok helyzetének kezelése (15. csoport, 3. helyezett)
‒ Az emberi jogokat tiszteletben tartó és az egységes humanitárius normáknak 

megfelelő bánásmód a migránsokkal szemben (3. csoport, 5. helyezett)
4.3. Integráció

‒ Az újonnan érkezők beilleszkedésének segítése (közigazgatási és kulturális 
intézkedések, illetve párbeszéd) / Az integráció professzionalizálása (7. 
csoport, 5. helyezett)

‒ A migrációval kapcsolatos stigma megszüntetése / a migráció tényének 
elismerése (15. csoport, 5. helyezett)

‒ A kulturális integráció folyamatának elindítása a migránsok érkezését 
követően (8. csoport, 5. helyezett)

‒ Az uniós polgárság megszerzésének feltételei és a kapcsolódó nyomon 
követés (8. csoport, 1. helyezett)

‒ Társadalmi beilleszkedés: jogok és kötelezettségek (1. csoport, 3. helyezett)
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5. munkaterület: Felelősségvállalás és szolidaritás uniós szinten

5.1. A migránsok elosztása
‒ A harmadik országból érkező migránsok elosztására vonatkozó politika (8. 

csoport, 2. helyezett)
‒ Az elosztással kapcsolatos eljárások Európában; a dublini rendszer reformja 

(3. csoport, 4. helyezett)
‒ Mit tehet az EU a migránsok uniós országok közötti méltányos elosztásáért? 

(1. csoport, 2. helyezett)
‒ Az érkezők elosztása az Unión belül (7. csoport, 4. helyezett)
‒ A menekültek méltányos elosztása: kvóták meghatározása, pénzügyi 

támogatás nyújtása egyes uniós országok és Törökország részére, az emberi
jogok tiszteletben tartása (2. csoport, 2. helyezett)

‒ A migránsok fogadására szolgáló olyan fenntartható, rugalmas és nagy 
stressztűrésű rendszer, amely komoly terhelés és vészhelyzetek esetén is 
képes ellátni a feladatát (1. csoport, 4. helyezett)

‒ A migrációs kérdésekkel kapcsolatos uniós kommunikáció javításának módjai.
A migrációval kapcsolatos kifejezések és a kiváltó okok megkülönböztetése 
(pl. háborús menekültek, gazdasági menekültek) (2. csoport, 5. helyezett)

‒ Az idősödő uniós társadalommal kapcsolatos politika: egységes 
nyugdíjrendszer (12. csoport, 3. helyezett)

5.2. A menekültügyre vonatkozó közös megközelítés
‒ A kiskorú migránsok kezelése (3. csoport, 3. helyezett)
‒ A nemzeti szabályok egységesítése és egyszerűsítése (7. csoport, 3. 

helyezett)
‒ A migrációs politikának az EU és a tagállamok általi közös meghatározása (8.

csoport, 3. helyezett)
‒ A menekültügyi eljárások tartalmi elemeinek kidolgozása (nyelvtanulás, iskolai

oktatás stb.) (15. csoport, 2. helyezett)
‒ A menedékkérelem feltételei: mikor illet meg valakit a menedékjog? Van-e 

lehetőség közös európai rendelet és közös előírások kidolgozására? (3. 
csoport, 1. helyezett)

‒ Egységes európai menekültügyi rendszer létrehozása és a migrációs 
kérdésekkel kapcsolatos uniós hatáskörök kibővítése (15. csoport, 1. 
helyezett)

‒ Menekültügyi eljárás: a menekültügyi eljárások független végrehajtása, 
egységesítése és időtartamuk meghatározása (2. csoport, 1. helyezett)

‒ A tagállamok által migrációs ügyekben folytatott együttműködés javítása 
például a dublini megállapodás reformja révén (10. csoport, 4. helyezett)

A menedékjogi ügyek egységes elbírálása az EU-n belül, egyértelmű és gyors 
eljárás keretében (1. csoport, 1. helyezett)



IV. melléklet

Az alcsoportok által javasolt altémakörök teljes listája a moderátorok által a jegyzetelés 
során használt nyelven

Megjegyzés: A moderátoroknak az egyes témákat leíró jegyzetei. A moderátorok az anyanyelvükön jegyzeteltek.

1. témakörcsoport: „Az EU a világban”

Eredeti nyelven

4. csoport
(német)

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

5. csoport
(német)

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

6. csoport
(portugál)

1. Rever a decisão por uninimidade do Conselho Europeu.
2. Rever o papel do Parlamento Europeu no processo de decisão da UE.
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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.

9. csoport
(dán)

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

10. csoport
(német)

1. Die Handelspolitik verbinden mit der Verbreitung der ethischen Werte der Europäischen Union und der Europäischen Umwelt- 
und Klimapolitik.
2. Umweltschutz
3. Autonomie von Europa in Bezug auf wichtige Güter und Rohstoffe: Produktion und Verfügbarkeit dieser Güter
4. Verbesserung der Zusammenarbeit der Staaten der EU beim Thema Migration: zum Beispiel durch eine Reform des Dublin-
Vertrages
5. Brauchen wir eine Europäische Armee?
6. Der Umgang mit und das angestrebte Verhältnis zu China: zum Beispiel in den Bereichen Wirtschafts-, Außen- und 
Sicherheitspolitik.
7. EU-Erweiterung
8. Kontrolle von Investitionen aus Drittstaaten in Europa
9. Die Emanzipation der EU in der Welt.
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.

11. csoport
(spanyol)

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
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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?

12. csoport
(lengyel)

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

13. csoport
(holland)

1. Rol van de EU in klimaathandhaving en stimuleren van de andere staten om zich aan de regels te houden
2. Defensie en bescherming van de buitengrenzen
3. Rol van de EU in de wereldhandel en de positie als handelspartner
4. Herziening van de unanimiteitsregel
5. EU als ambassadeur om de mensenrechten te verdedigen vb. mensen sterven aan de grenzen
6. Gemeenschappelijk energiebeleid van de EU
7. Het bieden van ontwikkelingshulp
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

14. csoport
(román)

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
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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)

2. témakörcsoport: „Migráció”

Eredeti nyelven

1. csoport
(svéd)

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

2. csoport
(német)

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

3. csoport
(német)

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

7. csoport
(francia)

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

8. csoport 1. Conditions d'accès à la citoyenneté européenne et suivi
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(francia) 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

15. csoport
(német)

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
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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