


Konferencija dėl Europos ateities

Ataskaita. 4-asis forumas: „ES pasaulyje / migracija“. 1-oji 
sesija

4-asis ES piliečių forumas: „ES pasaulyje     / migracija“

1-oji sesija: 2021 m. spalio 15–17 d., Strasbūras

ES piliečių forumus Konferencijos dėl Europos ateities kontekste organizuoja
Europos Parlamentas, ES Taryba ir Europos Komisija.

Šį dokumentą1 parengė svarstymų grupė, kurią sudaro agentūros „Missions
Publiques“, Danijos technologijų valdybos, tinklo „Deliberativa“, instituto „Ifok“ ir
bendrovės „Kantar“, atsakingų už metodiką ir forumų veiklos plėtojimą, atstovai. 4-
asis forumas: „ES pasaulyje / migracija“. 1-ajai sesijai bendrai vadovavo Danijos
technologijų valdybos ir instituto „Ifok“ atstovai.
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Pirmoji Konferencijos dėl Europos ateities ketvirtojo ES piliečių forumo sesija įvyko
2021 m. spalio 15–17 d. Europos Parlamente (Strasbūre). Forumo dalyvius
pasveikino viena iš trijų Konferencijos vykdomosios valdybos bendrapirmininkių, už
demokratiją ir demografiją atsakinga Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja
Dubravka Šuica. Šis forumas buvo skirtas temoms „ES pasaulyje     / migracija“.
Forume visų pirma aptartas ES vaidmuo pasaulyje, įskaitant ES saugumo, gynybos,
prekybos politikos, humanitarinės pagalbos ir vystomojo bendradarbiavimo, užsienio
politikos, ES kaimynystės politikos ir plėtros tikslus ir strategijas. Jis taip pat susijęs
su tuo, kaip ES turėtų spręsti migracijos klausimus.

1� Atsakomybės ribojimo pareiškimas: už šią ataskaitą atsakingi tik jos autoriai. Joje neatspindima ES institucijų 
nuomonė.

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=en


1. Metodika

Per 1-ąją sesiją diskusijos ir bendras darbas vyko dviem formatais:

● pogrupiuose, kuriuos sudarė dvylika–keturiolika piliečių. Kiekviename
pogrupyje buvo kalbama keturiomis–penkiomis kalbomis ir kiekvienas pilietis
galėjo kalbėti savo kalba. Pogrupių darbui vadovavo profesionalūs
moderatoriai, kuriuos atrinko išorės paslaugų teikėjų konsorciumas;

● plenarinėse sesijose, kuriose dalyvavo visi dalyviai. Plenarinėms sesijoms
vadovavo du pagrindiniai moderatoriai.

Išsami 1-osios sesijos etapų ir svarbiausių įvykių apžvalga pateikta šio dokumento I
priede.

2. ES piliečių forumo 1-osios sesijos kontekstas

ES piliečių forumai yra itin svarbus Konferencijos dėl Europos ateities elementas.
Keturi ES piliečių forumai organizuojami tam, kad piliečiai galėtų kartu apmąstyti,
kokios ateities jie nori Europos Sąjungai:

● kiekviename iš 4 forumų dalyvauja po 200 atsitiktiniu būdu atrinktų ES piliečių
iš 27 valstybių narių;

● juose atspindima ES įvairovė: geografinė kilmė (šalys, miesto / kaimo
vietovės), lytis, amžius, socioekonominės aplinkybės ir išsilavinimo lygis;

●  kiekviename forume dalyvauja bent po vieną pilietį ir vieną pilietę iš
kiekvienos valstybės narės;

● kiekvieno forumo trečdalį sudaro jaunimas (16–25 m. amžiaus asmenys).
Sukurta speciali sąsaja tarp šios jaunimo grupės ir Europos jaunimo renginio.

1-asis forumas: „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis
darbo vietų kūrimas / švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas / skaitmeninė
transformacija“.

2-asis forumas „Europos demokratija / vertybės ir teisės, teisinė valstybė,
saugumas“.

3-iasis forumas: „Klimato kaita ir aplinka / sveikata“.

4-asis forumas: „ES pasaulyje / migracija“.
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Po 20 atstovų iš kiekvieno ES piliečių forumo, iš kurių bent trečdalis turi būti jaunesni
nei 25 metų asmenys, dalyvauja Konferencijos plenarinėse sesijose, pristato savo
diskusijų rezultatus ir aptaria jose parengtas rekomendacijas su kitais dalyviais.
Forumuose atsižvelgiama į Konferencijos metu daugiakalbėje skaitmeninėje
platformoje surinktus teikinius – jie suteikia medžiagos Konferencijos plenarinei
sesijai, nes juose parengiamos rekomendacijos, kurias Sąjunga turėtų įgyvendinti.

3.  4-asis forumas: „ES pasaulyje / migracija“. 1-oji sesija: ekspertų indėlis
ir daugiakalbės skaitmeninės platformos indėlis

Norėdamas paremti diskusijas ir bendrą darbą, Bendras Konferencijos sekretoriatas
Vykdomosios valdybos bendrapirmininkių vardu pakvietė į pirmąją šio forumo sesiją
aštuonis pripažintus ekspertus. Ekspertai apžvelgė svarbiausius su bendra tema
susijusius aspektus, taip pat pagrindinius dabartinius ir ateities iššūkius ES,
susijusius su dviem forumo teminių sričių blokais: ES pasaulyje; migracija. Forumo
dalyviai taip pat gavo atitinkamas daugiakalbės skaitmeninės platformos pirmosios
tarpinės ataskaitos dalis ir joje pateiktus idėjų žemėlapius.

Nuotrauka © Union européenne, 2021. Šaltinis: EC / Elyxandro Cegarra

1-iojo teminio bloko „ES pasaulyje“ ekspertai:
● Federica Mogherini, Europos kolegijos rektorė,
● Elmar Brok, Miuncheno saugumo konferencijos specialusis patarėjas, buvęs 

Europos Parlamento narys,
● Federiga Bindi, Romos Tor Vergata universiteto programos „Jean Monnet“ 

katedros vedėja,

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
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf


● Elvira Fabry, Jacques Delors instituto vyresnioji mokslo darbuotoja,
● Julian Voje, Miuncheno saugumo konferencijos politikos grupės vadovas.
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2-ojo teminio bloko „Migracija“ ekspertai:

● Rainer Münz, Europos politinės strategijos centro specialusis patarėjas,
● Florian Trauner, Briuselio laisvojo universiteto Europos studijų instituto 

profesorius,
● Lyra Jakulevičienė, Mykolo Romerio universiteto profesorė.

Plenarinių sesijų vaizdo įrašus galima rasti čia:

● 2021     m. spalio 15     d. plenarinė sesija ir bendrapirmininkės Komisijos
pirmininkės pavaduotojos Dubravkos Šuicos sveikinimo kalba;

● 2021     m. spalio 16     d. plenarinė sesija ir ekspertų ES pasaulyje tema nuomonės;

● 2021     m. spalio 16     d. plenarinė sesija ir ekspertų migracijos klausimais nuomonės;

● 2021     m. spalio 17     d. plenarinė sesija ir pirmas pranešimas apie kryptis;

● 2021     m. spalio 17     d. plenarinė sesija  , galutinai patvirtinamos kryptys ir
atrenkama 20 atstovų.

© Union européenne, 2021. Šaltinis: EP / Brigitte Hesse

4. Pagrindiniai sesijos rezultatai

1-osios sesijos pabaigoje šiame forume dalyvaujantys piliečiai patvirtino penkias
darbo kryptis, remdamiesi savo pasiūlytomis ir aptartomis temomis, susijusiomis su
bendromis forumo teminėmis sritimis „ES pasaulyje / migracija“, kurias jie išdėstė

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211170
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211169
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211168
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211167
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/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/


prioriteto tvarka. Toliau pateiktoje lentelėje matomos šios penkios kryptys ir
atitinkamos teminės grupės, įtrauktos į kiekvieną kryptį:
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Priedai

Ipriedas

1-osios sesijos apžvalga

1-oji sesija: atskirų etapų logika

Visų keturių ES piliečių forumų 1-ąją sesiją sudaro šie etapai:

1 etapas. Dalijimasis mintimis apie tai, ką Europos Sąjunga reiškia piliečiams,
ir ES ateities vizijų kūrimas

Prieš kurdami asmenines ES ateities iki 2050 m. vizijas, piliečiai pirmiausia aptarė,
ką Europos Sąjunga šiuo metu jiems reiškia kasdieniame gyvenime ir kaip jie yra
susiję su ES.

2 etapas. Temų, susijusių su bendra forumo temine sritimi, siūlymas ir
išdėstymas prioriteto tvarka

Pasinaudodami savo pačių patirtimi ir žiniomis, taip pat ekspertų nuomonėmis,
piliečiai nustatė temas, susijusias su bendromis forumo teminėmis sritimis, ir išdėstė
jas prioriteto tvarka.

© Union européenne, 2021. Šaltinis: EP / Brigitte Hesse



2021 m. spalio 15 d., penktadienis

Plenarinė sesija

Tikslas: pasveikinti piliečius prisijungus; paaiškinti, kokie klausimai keliami

konferencijoje, ir ką reiškia trys „P“ (angl. platform, panel, plenary – platforma,

forumas, plenarinė sesija); pristatyti savaitgalio darbotvarkę.

Bendrapirmininkės Komisijos pirmininkės pavaduotojos Dubravkos Šuicos kalba

Pogrupio darbas

Tikslas: piliečiai susipažįsta vieni su kitais ir dalijasi mintimis apie tai, ką ES šiuo

metu jiems reiškia ir kaip jie su ja yra susiję kasdieniame gyvenime.

2021m. spalio 16 d., šeštadienis

1-ojo pogrupio darbas

Tikslas: piliečiai kalbėjosi apie savo ateitį ir kūrė ES ateities vizijas.

1-oji plenarinė sesija

Tikslas: ekspertai dalijosi nuomonėmis dėl 1-ojo teminio bloko „ES pasaulyje“.

Buvo apibūdinti pagrindiniai teikiniai iš daugiakalbės skaitmeninės platformos ir

ekspertai pateikė pastabų dėl atitinkamų idėjų žemėlapių, pateiktų pirmojoje

daugiakalbės skaitmeninės platformos tarpinėje ataskaitoje.

2-oji plenarinė sesija

Tikslas: ekspertai dalijosi nuomonėmis dėl 2-ojo teminio bloko „Migracija“. Buvo

apibūdinti pagrindiniai teikiniai iš daugiakalbės skaitmeninės platformos ir ekspertai

pateikė pastabų dėl atitinkamų idėjų žemėlapių, pateiktų pirmojoje tarpinėje

daugiakalbės skaitmeninės platformos ataskaitoje.

2-ojo pogrupio darbas
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Tikslas: piliečiai siūlė temas, kurios jiems atėjo į galvą mąstant apie didesnį teminį
bloką, svarstomą jų pogrupyje. Kiekvienas pogrupis prioriteto tvarka išdėstė
penkias temas ir aptarė iššūkius bei klausimus, kurių gali kilti išsamiau nagrinėjant
šias penkias temas 2-ojoje sesijoje.

2021 m. spalio 17 d., sekmadienis

1-oji plenarinė sesija

Tikslas: moderatorių grupė paaiškino krypčių grupavimo procesą ir pristatė 5

siūlomas kryptis.

Pogrupio darbas

Tikslas: moderatorių grupė surinko piliečių atsiliepimus apie kryptis; piliečiai ėmėsi

jas svarstyti ir pateikė pasiūlymų dėl pakeitimų.

2-oji plenarinė sesija

1 tikslas: moderatorių grupė pasidalijo informacija apie siūlomus krypčių

pakeitimus; piliečiai bendrai patvirtino pakeitimus ir penkias galutines kryptis;

moderatorių grupė paaiškino tolesnius veiksmus.

2 tikslas: forumo atstovai buvo atrinkti iš tų, kurie pasisiūlė atstovauti forumui

Konferencijos plenarinėje sesijoje. Buvo 70 kandidatų, iš jų atrinkta 20.



II priedas

Kaip rengiamos kryptys?

Rengiant kryptis siekiama nustatyti darbo kryptis pagal įvairias forumų dalyvių
pasiūlytas temas, kad kitose forumų sesijose būtų galima racionalizuoti ir paskirstyti
darbą tarp forumų pogrupių. Tai kartotinis procesas: jo pradžioje iškeliamos įvairios
temos, o pabaigoje patvirtinamos galutinės darbo kryptys. Jį šešiais etapais vykdė
redakcinė grupė, o piliečiai patvirtino galutines darbo kryptis. Redakcinę grupę
sudaro išorės paslaugų teikėjų konsorciumo, su kuriuo Komisija sudarė sutartį dėl
forumų organizavimo, nariai. Bendras Konferencijos sekretoriatas prižiūrėjo proceso
struktūrą ir organizavimą.

1. Forumų dalyviai siūlė konkrečias temas aptariant jas pogrupiuose, o
moderatoriai jas pasižymėjo. Kiekvienas pilietis galėjo siūlyti jam svarbias
temas (priskiriamas bendriems forumo teminiams blokams). Visos temos
buvo automatiškai verčiamos į anglų kalbą, o moderatorius tikrino, ar vertimas
atitinka piliečio pasiūlytos temos prasmę.

2. Po to, kai temos buvo konsoliduotos, kitoje pogrupio sesijoje jos buvo
išdėstytos prioriteto tvarka. Kiekvienas pilietis turėjo ne daugiau kaip 15 balų,
kuriuos galėjo paskirstyti pirmumo tvarka. Temai, kuriai buvo teikiama
didžiausia pirmenybė, buvo skiriami penki balai, antrai pagal svarbą temai –
keturi balai ir t. t. Šiuo tikslu piliečiai naudojo išdėstymo prioriteto tvarka
lenteles (kaip anoniminius balsavimo biuletenius).

3. Moderatorius kartu su piliečiais suskaičiavo visų temų balus ir pagal juos
sureitingavo temas. Galutinis reitingas buvo rodomas ekrane ir perduotas
redakcinei grupei.

11



4. Tada grupavimui buvo naudojamos penkios geriausiai įvertintos kiekvieno
pogrupio temos (arba daugiau temų, jei 5 balai buvo skirti kelioms temoms).
Visuose pogrupiuose redakcinė grupė peržvelgė temas ir nustatė, kurios iš jų
yra panašios arba tarpusavyje susijusios. Panašios ir susijusios temos buvo
suskirstytos į temines grupes, kurios buvo pažymėtos spalva ir (arba) kurioms
buvo duotas laikinas pavadinimas.

5. Kitame etape visos šios grupės buvo suskirstytos į skirtingas, tačiau
nuoseklias (ne daugiau kaip penkias) darbo kryptis. Kiekviena kryptis buvo
pavadinta atsižvelgiant į pagrindines jai priskirtas grupes ir temas. Buvo
siekiama vartoti piliečių jau pasiūlytus žodžius ir taip siūlyti ne techninio
pobūdžio pavadinimus, kurie forumų dalyviams skambėtų prasmingiau.

6. Tada redakcinė grupė plenarinėje sesijoje ir pogrupiuose pristatė siūlomas
kryptis. Piliečiai galėjo patikrinti, ar į jų pogrupio temas buvo tinkamai
atsižvelgta, ir galėjo paprašyti padaryti pakeitimų, susijusių su ženklinimu,
grupavimu ir galimais papildymais. Jei pogrupiuose tie pakeitimai buvo
patvirtinti, jie buvo įtraukti į siūlomas kryptis. Galutiniame etape suskirstymas
pagal kryptis buvo dar kartą pristatytas plenarinėje sesijoje ir vieningai
patvirtintas. Prieš šį galutinį patvirtinimą piliečiai plenarinėje sesijoje vis dar
turėjo galimybę padaryti nedidelių pakeitimų (jie taip pat turėjo būti patvirtinti
plenarinėje sesijoje).
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III priedas

Išsamus krypčių, potemių ir teikinių sąrašas remiantis 
pogrupiuose piliečių sudarytu reitingu2

1 kryptis. Savarankiškumas ir stabilumas

1.1 ES savarankiškumas
- Europos savarankiškumas, kiek tai susiję su svarbiomis prekėmis ir 

žaliavomis: šių prekių gamyba ir prieinamumas (10 pogrupis, 3 reitingo vieta);
- strateginis ES savarankiškumas gaminant svarbias prekes ir teikiant 

paslaugas (5 pogrupis, 1 reitingo vieta);
- Europos Sąjungos vidaus finansų politika kaip priemonė išvengti 

priklausomybės nuo išorės galių (6 pogrupis, 3 reitingo vieta);
- priklausomybė nuo didžiųjų pasaulio valstybių – priklausomybės nuo kitų šalių

išteklių mažinimas (pvz., Artimųjų Rytų iškastinio kuro, Kinijos technologijų 
gamybos, Rusijos) (14 pogrupis, 2 reitingo vieta);

- Europos Sąjungos kaip pasaulinės galios stiprinimas tobulinant darbo rinką, 
žmogaus teises, ekonomiką ir skatinant prekybos susitarimus (12 pogrupis, 1 
reitingo vieta);

- prekybos politika: kaip apsaugoti pačius išteklius ir panaikinti trečiųjų šalių 
komercinę priklausomybę (11 pogrupis, 1 reitingo vieta);

- darbo ir užimtumo galimybių ES gerinimas naudojantis platforma (4 pogrupis, 
5 reitingo vieta).

1.2 Sienos
- ES išorės sienų apsauga: sienų apsauga nuo neteisėtos / nelegalios 

imigracijos (2 pogrupis, 4 reitingo vieta);
- Frontex vaidmuo, susijęs su ES išorės sienomis (2 pogrupis, 5 reitingo vieta);
- NVO gelbėjimo laivų Viduržemio jūroje teisėtumo kontrolė, pvz., vykdoma 

nepriklausomų institucijų (2 pogrupis, 3 reitingo vieta).

2 kryptis. ES – tarptautinis partneris

2.1 Prekyba ir santykiai iš etinės perspektyvos
- Geresnių prekybos santykių su Kinija ir JAV plėtojimas (4 pogrupis, 3 reitingo 

vieta);
- vienodos trečiosioms šalims taikomos mokesčių taisyklės (5 pogrupis, 

3 reitingo vieta);
- žmogaus teisių aspektas Europos prekybos santykiuose (5 pogrupis, 5 

reitingo vieta);
- ES vaidmuo pasaulio prekyboje ir prekybos partnerės statusas (13 pogrupis, 

3 reitingo vieta);
- bendradarbiavimas su didžiosiomis pasaulio valstybėmis. Aiškios ES 

prekybos ir ekonominės politikos formavimas santykiuose su Kinija ir JAV (14 

2� Šiame priede pateikiami tekstai versti pasitelkiant mašininį vertimą į anglų k.



pogrupis, 5 reitingo vieta);
- santykių su besivystančiomis (pvz., Afrikos) šalimis stiprinimas (14 pogrupis, 

5 reitingo vieta);
- prekybos politikos derinimas su Europos Sąjungos ir Europos aplinkos ir 

klimato politikos etinių vertybių sklaida (10 pogrupis, 1 reitingo vieta);
- bendradarbiavimas ir norimi santykiai su Kinija: pavyzdžiui, ekonomikos, 

užsienio ir saugumo politikos srityse (10 pogrupis, 5 reitingo vieta).
2.2 Tarptautiniai veiksmai klimato srityje

- ES turėtų būti kovos su visuotiniu atšilimu lyderė (4 pogrupis, 1 reitingo vieta);
- aplinkos apsauga (10 pogrupis, 2 reitingo vieta);
- ES klimato politika (5 pogrupis, 2 reitingo vieta);
- ES vaidmuo užtikrinant klimato srities teisės aktų vykdymą ir skatinant kitas 

valstybes laikytis taisyklių (13 pogrupis, 1 reitingo vieta);
- tarptautinis bendradarbiavimas klimato srityje (9 pogrupis, 1 reitingo vieta).

2.3 Europos vertybių propagavimas
- ES – demokratijos visame pasaulyje pavyzdys ir garantas (4 pogrupis, 

2 reitingo vieta);
- ES turėtų kovoti už lygias galimybes, socialinį ir ekonominį vystymąsi ir 

tinkamas gyvenimo sąlygas globaliųjų Pietų šalyse (4 pogrupis, 4 reitingo 
vieta);

- ES – žmogaus teisių gynimo ambasadorė. Pasienyje žūsta žmonės (13 
pogrupis, 5 reitingo vieta);

- korupcija. Korupcijos strategijos kūrimas ES lygmeniu (14 pogrupis, 4 reitingo 
vieta);

- ES kaip supervalstybė finansų srityje [naudojanti savo galią vertybėms 
(aiškiau apibrėžtoms piliečių) propaguoti] (9 pogrupis, 4 reitingo vieta);

- ES padidino įmonių, kurios naudojasi užsakomosiomis paslaugomis arba turi 
monopolį, apmokestinimą, įskaitant trečiosiose šalyse užsakomas paslaugas 
ir galimybes nustatyti sankcijas už darbuotojų teisių pažeidimus, pvz., 
priverstinį ir vaikų darbą (9 pogrupis, 5 reitingo vieta);

- tradicinių užsienio politikos priemonių peržiūra siekiant puoselėti taiką 
(6 pogrupis, 5 reitingo vieta);

- bendrų europinių vertybių propagavimas Europos Sąjungoje ir už jos ribų bei 
europinių struktūrų plėtra (12 pogrupis, 2 reitingo vieta).

3 kryptis. Stipri ES taikiame pasaulyje

3.1. Saugumas ir gynyba
- Bendros ES kariuomenės sukūrimas (6 pogrupis, 4 reitingo vieta);
- ar mums reikia ES kariuomenės? (10 pogrupis, 5 reitingo vieta);
- gynyba. Bendros gynybos strategijos kūrimas ES lygmeniu (14 pogrupis, 

1 reitingo vieta);
- veiksmingas bendrų ginkluotųjų pajėgų pajėgumų valdymas ES (5 pogrupis, 

4 reitingo vieta);
- investavimas į bendrą ES kariuomenę – bendrą gynybos mechanizmą 

(9 pogrupis, 3 reitingo vieta);
- saugumas ir gynyba: ar įmanoma turėti bendras karines pajėgas ES 

lygmeniu? (11 pogrupis, 4 reitingo vieta);
- kibernetinio saugumo reguliavimas (14 pogrupis, 3 reitingo vieta);
- išorės sienų gynyba ir apsauga (13 pogrupis, 2 reitingo vieta);
- su konfliktais ir karais susiję diplomatiniai veiksmai pasaulyje (12 pogrupis, 

4 reitingo vieta).
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3.2 Sprendimų priėmimas ir ES užsienio politika
- persvarstyti vieningo ES Tarybos sprendimų priėmimo taisyklę (6 pogrupis, 

1 reitingo vieta);
- peržiūrėti Europos Parlamento vaidmenį ES sprendimų priėmimo procese 

(6 pogrupis, 2 reitingo vieta);
- vieningas balsavimas. Sankcijos Europos Sąjungoje, kai šalys nesilaiko 

susitarimų (9 pogrupis, 2 reitingo vieta);
- užsienio politika: ES šalims reikia vieningos politikos, kai jos dalyvauja 

tarptautinių organizacijų veikloje (11 pogrupis, 5 reitingo vieta);
- valstybių narių vieningumas. Nuosavi kiekvienos šalies interesai turi likti 

antrame plane (12 pogrupis, 5 reitingo vieta);
- vieningo balsavimo taisyklės peržiūra (13 pogrupis, 4 reitingo vieta).

3.3 Kaimyninės šalys ir plėtra
- ES plėtra: ką daryti su naujų šalių narystės vetavimu (11 pogrupis, 2 reitingo 

vieta);
- teisingumas: kaip galime reguliuoti teisės aktus, darančius poveikį bendriems 

su kaimyninėmis šalimis klausimams (11 pogrupis, 3 reitingo vieta).

4 kryptis. Migracija iš žmogiškosios perspektyvos

4.1 Migracijos priežasčių šalinimas
- Pagalba liekantiems išvykimo šalyje (ir šių pagalbos priemonių kontrolė) 

(7 pogrupis, 2 reitingo vieta);
- kova su migracijos priežastimis; pagalba siekiant pakelti gyvenimo lygį kilmės 

šalyse; tikslinis savanorių migrantų kvalifikavimas Europoje, parama 
kvalifikavimui ir švietimui kilmės šalyse (3 pogrupis, 2 reitingo vieta);

- migracijos priežastys ir kilmė (8 pogrupis, 4 reitingo vieta);
- parama kilmės šalims (15 pogrupis, 4 reitingo vieta);
- migracijos priežasčių šalinimas; klimatas, radikalizacija (1 pogrupis, 5 reitingo 

vieta).
4.2 Dėmesys žmogui

- Prekyba žmonėmis (7 pogrupis, 2 reitingo vieta);
- pabėgėlių stovyklų ES problemos sprendimas (15 pogrupis, 3 reitingo vieta);
- žmogaus teisių ir vienodų humanitarinių standartų laikymasis sprendžiant 

migrantų problemą (3 pogrupis, 5 reitingo vieta).
4.3 Integracija

- naujai atvykusiųjų adaptacija (administracinė, kultūrinė; dialogas) / integracija 
padedant įsigyti profesiją (7 pogrupis, 5 reitingo vieta);

- migracijos destigmatizavimas / migracijos, kaip fakto, pripažinimas 
(15 pogrupis, 5 reitingo vieta);

- migrantų kultūrinio integravimo nuo pat atvykimo procesas (8 pogrupis, 
5 reitingo vieta);

- sąlygos gauti Europos pilietybę ir tolesni su tuo susiję veiksmai (8 pogrupis, 
1 reitingo vieta);

- integracija: teisės ir pareigos (1 pogrupis, 3 reitingo vieta).

5 kryptis. Atsakingumas ir solidarumas ES

5.1. Migrantų paskirstymas
- Migrantų neeuropiečių paskirstymo politika (8 pogrupis, 2 reitingo vieta);
- paskirstymo procedūros ES; Dublino sistemos reforma (3 pogrupis, 4 reitingo 

vieta);



- kaip ES gali siekti teisingo migrantų paskirstymo tarp ES šalių (1 pogrupis, 
2 reitingo vieta);

- atvykusiųjų paskirstymas ES (7 pogrupis, 4 reitingo vieta);
- teisingas pabėgėlių paskirstymas: kvotos, finansinė parama ES šalims ir 

Turkijai; žmogaus teisių laikymasis (2 pogrupis, 2 reitingo vieta);
- tvari, lanksti, spaudimui atspari migrantų priėmimo sistema, parengta dideliam

krūviui ir nepaprastajai padėčiai (1 pogrupis, 4 reitingo vieta);
- kaip pagerinti ES komunikaciją migracijos klausimais. Migracijos terminų ir 

priežasčių diferencijavimas (pvz., karo pabėgėliai, ekonominiai pabėgėliai) 
(2 pogrupis, 5 reitingo vieta);

- senėjančios ES visuomenės politika: suvienodinta pensijų sistema 
(12 pogrupis, 3 reitingo vieta).

5.2 Bendras požiūris į prieglobstį
- Nepilnamečių migrantų problemos sprendimas (3 pogrupis, 3 reitingo vieta);
- nacionalinių taisyklių standartizavimas ir supaprastinimas (7 pogrupis, 

3 reitingo vieta);
- ES ir valstybių narių migracijos politikos nustatymas (8 pogrupis, 3 reitingo 

vieta);
- prieglobsčio suteikimo tvarkos parengimas (kalbos išmokimas, mokyklinis 

ugdymas ir t. t.) (15 pogrupis, 2 reitingo vieta);
- prieglobsčio politikos kriterijai: kada asmuo turi teisę į prieglobstį? Ar gali būti 

bendras ES reguliavimas ir bendri standartai? (3 pogrupis, 1 reitingo vieta);
- vienodos ES prieglobsčio sistemos sukūrimas ir didesnė kompetencija 

migracijos klausimais ES lygmeniu (15 pogrupis, 1 reitingo vieta);
- prieglobsčio suteikimo tvarka: nepriklausomas prieglobsčio procedūrų 

įgyvendinimas, standartizavimas ir trukmė (2 pogrupis, 1 reitingo vieta);
- ES valstybių bendradarbiavimo migracijos srityje gerinimas: pavyzdžiui, 

peržiūrint Dublino sutartį (10 pogrupis, 4 reitingo vieta);
lygiavertis prieglobsčio bylų nagrinėjimas ES; aiškumas ir sparta (1 pogrupis, 
1 reitingo vieta).
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IV priedas

Išsamus pogrupiuose pateiktų teikinių sąrašas originalo kalba

NB. Moderatorių užrašai apie temas. Kiekvienas moderatorius rašė savo kalba.

I teminis blokas: „ES pasaulyje“

Originalo kalba

4 grupė
(vokiečių

k.)

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 grupė
(vokiečių

k.)

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
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11. Die Integration der osteuropäischen Staaten
12. Gemeinsame Sicherung der Außengrenzen der EU

6 grupė
(portugalų

k.)

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.

9 grupė
(danų k.)

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 grupė
(vokiečių

k.)

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.
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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 grupė
(ispanų k.)

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?

12 grupė
(lenkų k.)

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 grupė
(nyderland

ų k.)

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
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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 grupė
(rumunų

k.)

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)

II teminis blokas: „Migracija“

Originalo kalba

1 grupė
(švedų k.)

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
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2 grupė
(vokiečių

k.)

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

3 grupė
(vokiečių

k.)

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 grupė 1. Aide pour rester dans le pays de départ (et contrôle de ces aides)
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(prancūzų
k.)

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 grupė
(prancūzų

k.)

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

15 grupė
(vokiečių

k.)

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
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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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