


Conferentie over de toekomst van Europa

Verslag: Panel 4, sessie 1: EU in de wereld/migratie

Europees burgerpanel 4: EU in de wereld/migratie

Sessie 1: van 15 tot en met 17 oktober 2021 in Straatsburg

In het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa organiseerden het 
Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie de Europese 
burgerpanels.

Dit document1 is opgesteld door de adviesgroep, die bestaat uit Missions Publiques, 
Danish Board of Technology, Deliberativa, Ifok en Kantar, en die verantwoordelijk is 
voor de methode en de uitrol van de panels. Panel 4, sessie 1, EU in de 
wereld/migratie, werd geleid door de Danish Board of Technology, samen met Ifok.
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De eerste sessie van Europees burgerpanel 4 over de toekomst van Europa vond 
plaats tussen 15 en 17 oktober 2021 in de gebouwen van het Europees Parlement in
Straatsburg De panelleden werden verwelkomd door een van de drie covoorzitters 
van de raad van bestuur van de conferentie, Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de 
Commissie en Commissielid voor Democratie en Demografie. Dit panel heeft zich 

gebogen over de thema's EU in de wereld/migratie. Het panel besprak in het bijzonder 
de rol van de EU in de wereld, met inbegrip van doelstellingen en strategieën voor 
het veiligheids-, defensie- en handelsbeleid van de EU, humanitaire hulp en 
ontwikkelingssamenwerking, het buitenlands beleid, alsook het Europees 
nabuurschaps- en uitbreidingsbeleid. Het panel hield zich ook bezig met de manier 
waarop de EU moet omgaan met migratie.

1 � Disclaimer: dit verslag valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteurs en 
weerspiegelt niet de standpunten van de instellingen van de Unie.

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


1. Methode

Tijdens sessie 1 is gesproken en samengewerkt in twee formats:

● in subgroepen van twaalf tot veertien burgers. In elke subgroep werden vier 
tot vijf talen gesproken en kon elke burger zich in zijn eigen taal uitdrukken. 
De werkzaamheden van de subgroep werden geleid door professionele 
gespreksleiders die werden geselecteerd door het consortium van externe 
dienstverleners.

● in plenaire vergadering, met alle deelnemers. De plenaire vergaderingen 
werden geleid door twee hoofdgespreksleiders.

In bijlage I bij dit document staat een volledig overzicht van alle stadia en belangrijke
momenten van sessie 1.

2. Context van sessie 1 in het proces van de Europese burgerpanels

De Europese burgerpanels vormen een onmisbaar onderdeel van de Conferentie 
over de toekomst van Europa. In vier Europese burgerpanels krijgen burgers de 
kans om samen na te denken over de toekomst die zij voor ogen hebben voor de 
Europese Unie.

● De 4 panels bestaan elk uit 200 willekeurig geselecteerde Europese burgers 
uit de 27 lidstaten.

● De panels zijn een afspiegeling van de diversiteit in de EU wat betreft 
geografische herkomst (nationaliteit en platteland/stad), gender, leeftijd, 
sociaal-economische achtergrond en opleidingsniveau.

● In elk panel zitten ten minste één vrouwelijke en één mannelijke deelnemer uit
elke lidstaat.

● Een derde van elk panel bestaat uit jongeren (16-25 jaar). Er is een speciale 
link gelegd tussen deze jongerengroep en het Europees Jongerenevenement.

Panel 1: Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en 
werkgelegenheid/onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport/digitale transformatie

Panel 2: Europese democratie/waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid

Panel 3: Klimaatverandering, milieu/gezondheid

Panel 4: EU in de wereld/migratie

Van elk Europees burgerpanel nemen er 20 panelvertegenwoordigers deel aan de 
plenaire vergadering van de conferentie, waar zij het resultaat van hun besprekingen
presenteren en over hun aanbevelingen debatteren met andere deelnemers. Ten 
minste een derde van deze vertegenwoordigers is jonger dan 25 jaar. De panels 
houden rekening met de bijdragen die in het kader van de conferentie via het 
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meertalige digitale platform zijn verzameld. Als inbreng voor de plenaire vergadering 
van de conferentie stellen zij een reeks aanbevelingen aan de Unie op, die verder 
moeten worden uitgewerkt.

3. Panel 4, sessie 1: EU in de wereld/migratie: bijdrage van deskundigen en 
van het meertalige digitale platform

Ter ondersteuning van de besprekingen en de samenwerking heeft het 
gemeenschappelijk secretariaat van de conferentie namens de covoorzitters van 
de raad van bestuur voor de eerste sessie van dit panel acht gerenommeerde 
deskundigen uitgenodigd. De deskundigen gaven een overzicht van de meest 
relevante aspecten van het overkoepelend thema, alsook van de belangrijkste 
huidige en toekomstige uitdagingen voor de EU met betrekking tot de twee 
themablokken van het panel: EU in de wereld/migratie. De panelleden ontvingen 
ook de relevante informatie en de mindmaps uit het eerste tussentijdse verslag 
van het meertalige digitale platform.

Foto © Europese Unie, 2021 – Bron: EC/Elyxandro Cegarra

Deskundigen voor themablok 1: EU in de wereld
● Federica Mogherini, rector van het Europacollege
● Elmar Brok, speciaal adviseur van de Veiligheidsconferentie van München, 

voormalig lid van het Europees Parlement
● Federiga Bindi, Jean Monnet-leerstoel, Universiteit van Rome Tor Vergata
● Elvira Fabry, senior onderzoeker aan het Jacques Delorsinstituut
● Julian Voje, hoofd beleid van de Veiligheidsconferentie van München

https://securityconference.org/ueber-uns/vorsitz-team/
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


Deskundigen voor themablok 2: migratie

● Rainer Münz, special adviseur, Europees centrum voor politieke strategie
● Florian Trauner, professor, Instituut voor Europese Studies, Vrije Universiteit

Brussel
● Lyra Jakulevičienė, professor, Mykolas Romeris University

De video-opnames van de plenaire vergaderingen zijn te vinden op:

● Plenaire vergadering op   15   oktober 2021   met een welkomstgroet van 
covoorzitter Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Commissie.

● Plenaire vergadering van 16 oktober 2021 met bijdragen van deskundigen 
over de EU in de wereld.

● Plenaire vergadering van 16 oktober 2021 met bijdragen van deskundigen over 
migratie.

● Plenaire vergadering van 17 oktober 2021 met de eerste bekendmaking van 
de werkgebieden.

● Plenaire vergadering van 17 oktober 2021     met de definitieve goedkeuring van
de werkgebieden en de loting van de 20 vertegenwoordigers

© Europese Unie 2021 - Bron: EP/Brigitte Hesse

4. Belangrijkste resultaten van de sessie

Aan het eind van sessie 1 hebben de burgers van dit panel vijf werkgebieden 
vastgesteld op basis van de thema's die zij met betrekking tot de overkoepelend 
thema's van het panel "De EU in de wereld, migratie" hebben geagendeerd, 
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https://odysseus-network.eu/members/lyra-jakuleviciene/
https://researchportal.vub.be/en/persons/florian-trauner
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/


besproken en geprioriteerd. De vijf werkgebieden staan in de tabel hieronder, samen
met de respectieve themaclusters.
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Bijlagen

Bijlage I

Overzicht van sessie 1

Sessie 1: logische stappen

Sessie 1 van de vier Europese burgerpanels is opgebouwd uit de volgende fasen:

· Stap 1: Delen wat de Europese Unie betekent voor burgers, en visies voor de
toekomst van de EU ontwikkelen

De burgers hebben de besprekingen aangevat met een discussie over wat op dit 
moment de Europese Unie voor hen betekent in hun dagelijks leven, en over hoe zij 
tegenover de EU staan. Daarna werden persoonlijke visies ontwikkeld over hoe de 
EU er in 2050 zou moeten uitzien.

· Stap 2: Thema's in verband met het overkoepelende thema van het panel aan
de orde stellen en prioriteren

Op basis van hun eigen ervaringen en kennis en de bijdrage van deskundigen 
hebben burgers thema’s in verband met de overkoepelende thema's van het panel 
vastgesteld en geprioriteerd.

© Europese Unie 2021 - Bron: EP/Brigitte Hesse
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Vrijdag 15/10/2021

Plenaire vergadering

Doel: de burgers verwelkomen; uitleggen wat het doel van de conferentie is, en de

drie P's daarvan toelichten (platform, panel, plenaire); agenda van het weekend 

presenteren.

Speech van covoorzitter Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Commissie.

Werkzaamheden van de subgroep

Doel: burgers leren elkaar kennen en vertellen elkaar wat de EU momenteel voor 

hen betekent en hoe zij in hun dagelijks leven tegenover de EU staan.

Zaterdag 16/10/2021

Werkzaamheden van subgroep 1

Doel: burgers blikken vooruit en ontwikkelen visies voor de toekomst van de EU.

Plenaire vergadering 1

Doel: deskundigen wisselden informatie uit over de themablok 1, EU in de wereld. 

De belangrijkste bijdragen van het meertalige digitale platform werden toegelicht 

en de deskundigen hebben opmerkingen gemaakt over de relevante mindmaps in 

het eerste tussentijdse verslag van het meertalige digitale platform.

Plenaire vergadering 2

Doel: deskundigen delen hun mening over themablok 2: migratie. De belangrijkste 

bijdragen van het meertalige digitale platform werden toegelicht en de 

deskundigen leverden commentaar op de relevante mindmaps in het eerste 

tussentijdse verslag van het meertalige digitale platform.



Werkzaamheden van subgroep 2

Doel: burgers stellen thema's aan de orde die bij hen opkomen in verband met het 
bredere themablok dat in hun subgroep wordt behandeld. Elke subgroep heeft vijf 
thema’s geprioriteerd en de uitdagingen en vragen besproken die uit deze vijf 
onderwerpen kunnen voortvloeien bij de nadere uitwerking ervan tijdens sessie 2.

Zondag 17/10/2021

Plenaire vergadering 1

Doel: het team van gespreksleiders licht toe hoe de themaclusters werkgebieden 

worden, en presenteert de vijf voorgestelde werkgebieden.

Werkzaamheden van de subgroep

Doel: het team van gespreksleiders verzamelt feedback van burgers over de 

werkgebieden. De burgers nemen de verantwoordelijkheid voor de werkgebieden 

op zich en formuleren wijzigingsvoorstellen.

Plenaire vergadering 2

Doel 1: het team van gespreksleiders deelt de voorstellen tot wijziging van de 

werkgebieden; de burgers keuren de wijzigingen en de vijf werkgebieden collectief 

goed; het team van gespreksleiders licht de volgende stappen toe.

Doel 2: uit de groep van vrijwilligers die het panel in de plenaire vergadering willen

vertegenwoordigen, worden vertegenwoordigers geloot. Er waren 70 kandidaten, 

waaruit 20 vertegenwoordigers zijn gekozen.
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Bijlage II

Hoe worden de werkgebieden bepaald?

Uit de verschillende door de panelleden aan de orde gestelde thema's worden 
werkgebieden gedistilleerd om de werkzaamheden te stroomlijnen en te verdelen 
over de subgroepen van de panels in de panelsessies die daarop volgen. Het 
proces, dat gaandeweg steeds verder werd verfijnd, begon bij het vaststellen van 
verschillende thema's en eindigde bij de goedkeuring van de definitieve 
werkgebieden. Het werd in zes stappen in goede banen geleid door het 
redactieteam, en de definitieve werkgebieden werden door de burgers goedgekeurd.
Het redactieteam bestaat uit leden van het consortium van externe dienstverleners 
waarmee de Commissie een overeenkomst heeft gesloten voor de organisatie van 
de panels. Het gemeenschappelijk secretariaat van de conferentie hield toezicht op 
de opzet en de organisatie van het proces.

1. Tijdens de bespreking van thema's in de subgroepen brachten de panelleden 
thema's aan, die door de gespreksleiders werden genoteerd. Elke burger kon 
voor hem/haar belangrijke thema's (binnen het algemene themablok van het 
panel) aan de orde stellen. Alle thema's werden automatisch naar het Engels 
vertaald en de gespreksleiders controleerden of de vertaling recht deed aan 
de betekenis van het door de burger aangekaarte thema.

2. Na het bundelen van de thema's werden die in de volgende sessies van de 
subgroep geprioriteerd. Elke burger beschikte over maximaal 15 punten die 
hij naar eigen voorkeur kon verdelen. Het voorkeursthema kreeg vijf punten, 
dat erna vier punten, enzovoort. Hiervoor gebruikten de burgers 
prioriteitenfiches (als anonieme stembiljetten).

3. De gespreksleider telde de scores van alle thema's samen en rangschikte die 
samen met de burgers. De definitieve rangschikking verscheen op het scherm
en werd aan het redactieteam gezonden.



4. De vijf hoogst gerangschikte thema's per subgroep (of meer in het geval van 
ex aequo's op de vijfde plaats) werden vervolgens gebruikt voor het 
clusterproces. Over alle subgroepen heen bepaalde het redactieteam welke 
thema's er gelijkaardig of met elkaar verband hielden. Gelijkaardige of 
verwante thema's kwamen in één cluster terecht en kregen een specifieke 
kleur en/of voorlopige naam.

5. De volgende stap bestond erin al deze clusters in verschillende maar 
samenhangende (maximaal vijf) werkgebieden onder te brengen. De 
benaming/titel van elk werkgebied werd gebaseerd op die van de 
belangrijkste clusters en thema's van het werkgebied. Doel hiervan bestond 
erin termen te gebruiken die de burgers al naar voren hadden gebracht en 
derhalve titels voor te stellen die voor de panelleden minder technisch maar 
wel zinvoller waren.

6. Vervolgens werden de werkgebieden als voorstel van het redactieteam aan 
de plenaire vergadering en de subgroepen voorgelegd. De burgers konden 
nagaan of hun in de subgroep behandelde thema’s voldoende in overweging 
waren genomen en konden verzoeken doen tot wijziging van de benaming of 
de cluster dan wel tot mogelijke aanvullingen. Na goedkeuring in de 
subgroepen werden de wijzigingen in de voorgestelde werkgebieden 
opgenomen. Als laatste stap werd de verdeling over de werkgebieden 
opnieuw aan de plenaire vergadering voorgelegd en bij acclamatie 
goedgekeurd. Tot de definitieve goedkeuring konden burgers in de plenaire 
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vergadering nog kleine aanpassingen doorvoeren (die ook in plenaire 
vergadering moesten worden goedgekeurd).



Bijlage III

Gedetailleerde lijst van werkgebieden, subthema's en 
bijdragen, op basis van de door de burgers in 
subgroepen opgestelde rangschikking2

Werkgebied 1: Zelfredzaamheid en stabiliteit

1.1 Autonomie van de EU
- Autonomie van Europa met betrekking tot belangrijke goederen en 

grondstoffen: productie en beschikbaarheid van die goederen (groep 10, 3e 
plaats).

- Strategische autonomie van de EU wat betreft de productie van belangrijke 
goederen en diensten (groep 5, 1e plaats).

- Een intern financieel beleid van de Europese Unie als middel om 
afhankelijkheid van buitenlandse machten te vermijden (groep 6, 3e plaats).

- Afhankelijkheid van de grootmachten van deze wereld - minder afhankelijk 
zijn van de hulpbronnen van ander landen (bv. fossiele brandstoffen uit het 
Midden-Oosten, technologische producten uit China, Rusland (groep 14, 2e 
plaats).

- Een sterkere rol voor de Europese Unie als wereldspeler, door een sterkere 
arbeidsmarkt, mensenrechten, economie en door het bevorderen van 
handelsovereenkomsten (groep 12, 1e plaats).

- Handelspolitiek: hoe beschermen we de hulpbronnen zelf en maken we een 
eind aan de commerciële afhankelijkheid van derde landen (groep 11, 1e 
plaats).

- Betere arbeids- en werkgelegenheidskansen in de EU door middel van een 
platform (groep 4, 5e plaats).

1.2 Grenzen
- Veiligheid van de EU-buitengrenzen: de grenzen beschermen tegen 

irreguliere/illegale immigratie (groep 2, 4e plaats).
- Rol van Frontex aan de EU-buitengrenzen (groep 2, 5e plaats).
- Controle van wettigheid waarin reddingsschepen van ngo's opereren, door 

bijvoorbeeld onafhankelijke autoriteiten (groep 2, 3e plaats).

Stap 2: De EU als internationale partner

2.1 Handel en betrekkingen vanuit ethisch perspectief
- Betere handelsbetrekkingen met China en de VS ontwikkelen (groep 4, 3e 

plaats).
- Eenvormige belastingregels voor derde landen (groep 5, 3e plaats).
- Mensenrechten in acht nemen in de Europese handelsbetrekkingen (groep 5, 

5e plaats).
- De rol van de EU in de wereldhandel en haar positie als handelspartner 

(groep 13, 3e plaats).
- Samenwerking met de grootmachten van deze wereld - Een duidelijk handels-

en economisch beleid van de EU in de betrekkingen met China en de VS 
(groep 14, 5e plaats).

2 � De Engelse bronteksten voor de vertaling in deze bijlage zijn tot stand gekomen door 
middel van machinevertaling.
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- Een sterkere relatie met ontwikkelingslanden (bv. Afrika) (groep 14, 5e 
plaats).

- Handelsbeleid afgezet tegen de verwaterde ethische waarden van de 
Europese Unie en van het Europees milieu- en klimaatbeleid (groep 10, 1e 
plaats).

- Welke relatie wensen wij met China, en hoe pakken we dit aan op 
bijvoorbeeld economisch gebied en in het buitenlands en veiligheidsbeleid 
(groep 10, 5e plaats)?

2.2 Internationale klimaatactie
- De EU moet een leidende rol spelen in de strijd tegen de opwarming van de 

aarde (groep 4, 1e plaats).
- Milieubescherming (groep 10, 2e plaats).
- Klimaatbeleid van de EU (groep 5, 2e plaats).
- Rol van de EU in de handhaving van het klimaatbeleid; en andere landen 

aanmoedigen om de regels na te leven (groep 13, 1e plaats).
- Internationale samenwerking op klimaatgebied (groep 9, 1e plaats).

2.3 Europese waarden uitdragen
- De EU als rolmodel en wereldwijd voorvechter van de democratie (groep 4, 

2e plaats).
- De EU moet actief zijn op het gebied van gelijke kansen, sociaal-

economische ontwikkeling en behoorlijke levensomstandigheden, gelet op de 
situatie van de landen in het zuiden (groep 4, 4e plaats).

- De EU als ambassadeur ter verdediging van de mensenrechten. Er sterven 
mensen aan de grenzen (groep 13, 5e plaats).

- Corruptie - Een corruptiebestrijdingsstrategie uitwerken op EU-niveau (groep 
14, 4e plaats).

- De EU als financiële grootmacht [haar bevoegdheden gebruiken om waarden 
uit te dragen (te verduidelijken door burgers)] (groep 9, 4e plaats).

- De EU moet de belastingen verhogen voor bedrijven die gebruikmaken van 
outsourcing of die een monopolie hebben, waaronder het outsourcen naar 
derde landen, en moet sancties kunnen opleggen indien de rechten van de 
werknemers worden geschonden bijvoorbeeld door dwangarbeid of 
kinderarbeid (groep 9, 5e plaats).

- De traditionele instrumenten van het buitenlandbeleid herzien, om vrede te 
bewerkstelligen (groep 6, 5e plaats).

- De Europese waarden bevorderen, binnen en buiten de Europese Unie, en de
Europese structuren uitbreiden (groep 12, 2e plaats).

Stap 3: Een sterke EU in een vreedzame wereld

3.1 Veiligheid en defensie
- Een gemeenschappelijk Europees leger oprichten (groep 6, 4e plaats).
- Hebben we een Europees leger nodig (groep 10, 5e plaats)?
- Defensie - Op EU-niveau een gemeenschappelijke strategie op 

defensiegebied opstellen (groep 14, 1e plaats).
- De vermogens van gemeenschappelijke strijdkrachten efficiënt beheren 

(groep 5, 4e plaats).
- Investeren in een gemeenschappelijk Europees leger - een 

gemeenschappelijk defensiemechanisme (groep 9, 3e plaats).
- Veiligheid en defensie: zijn gemeenschappelijke strijdkrachten op Europees 

niveau mogelijk (groep 11, 4e plaats)?
- Regulering van cyberbeveiliging (groep 14, 3e plaats).



- Verdedigen en beschermen van de buitengrenzen (groep 13, 2e plaats).
- Wereldwijd diplomatiek optreden met betrekking tot conflicten en oorlogen 

(groep 12, 4e plaats).
3.2 Besluitvorming en het buitenlandbeleid van de EU

- Herziening van het unanimiteitsvereiste bij de besluitvorming in de Raad van 
de EU (groep 6, 1e plaats).

- De rol van het Europees Parlement in het besluitvormingsproces evalueren 
(groep 6, 2e plaats).

- Unanimiteit - Sancties in de EU voor landen die de afspraken niet nakomen 
(groep 9, 2e plaats).

- Buitenlandbeleid: EU-landen hebben behoefte aan een eenvormig beleid 
wanneer zij deelnemen aan overleg in internationale organisaties (groep 11, 
5e plaats).

- Unanimiteit van de lidstaten. De eigen belangen van de lidstaten moeten op 
de tweede plaats komen (groep 12, 5e plaats).

- De unanimiteitsregel evalueren (groep 13, 4e plaats).
3.3 Buurlanden en uitbreiding

- Uitbreiding van de EU: hoe gaan we om met een veto tegen de toetreding van
nieuwe leden (groep 11, 2e plaats)?

- Justitie: hoe kunnen we een regeling treffen voor wetten die gevolgen hebben
voor kwesties van gemeenschappelijk belang met buurlanden (groep 11, 3e 
plaats)?

Stap 4: Migratie vanuit humanitair perspectief

4.1. De oorzaken van migratie aanpakken
- Steun bieden opdat migranten in het land van vertrek blijven (en die 

steunverlening controleren) (groep 7, 2e plaats).
- De oorzaken van migratie aanpakken. Hulp bieden om in de landen van 

oorsprong de levensstandaard te verbeteren. Gerichte opleiding van 
migranten die op eigen initiatief  naar Europa zijn gekomen, steun voor 
opleiding en onderwijs in de landen van oorsprong (groep 3, 2e plaats).

- De oorzaken en achterliggende redenen van migratie (groep 8, 4e plaats).
- Steun voor de landen van oorsprong (groep 15, 4e plaats).
- De oorzaken van migratie aanpakken; klimaat, radicalisering (groep 1, 5e 

plaats).
4.2 Humanitaire overwegingen

- Mensenhandel (groep 7, 2e plaats).
- Vluchtelingenkampen van de EU aanpakken (groep 15, 3e plaats).
- Mensenrechten en eenvormige humanitaire normen naleven bij de 

behandeling van migranten (groep 3, 5e plaats).
4.3 Integratie

- Aanpassing van nieuwkomers (administratief, cultureel, dialoog/ 
professionalisering van de integratie (groep 7, 5e plaats).

- Stigmatisering van migratie uit de wereld helpen/erkennen dat migratie een 
feitelijk gegeven is (groep 15, plaats 5).

- Proces van culturele integratie van migranten na aankomst (groep 8, 5e 
plaats).

- Voorwaarden om het Europees burgerschap te verkrijgen en follow-up (groep 
8, 1e plaats).

- Integratie: rechten en plichten (groep 1, 3e plaats).
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Stap 5: Verantwoordelijkheid en solidariteit in de hele EU

5.1 Spreiding van migratie
- Spreidingsbeleid voor niet-Europese migranten (groep 8, 2e plaats).
- Procedures voor de spreiding over Europa, hervorming van het Dublin-stelsel 

(groep 3, 4e plaats).
- Hoe kan de EU de migranten eerlijk spreiden over de EU-landen (groep 1, 2e 

plaats)?
- Spreiding van migranten bij aankomst (groep 7, 4e plaats).
- Eerlijke spreiding van vluchtelingen: quota, financiële steun voor EU-landen 

en voor Turkije, naleving van de mensenrechten (groep 2, 2e plaats).
- Een duurzaam en soepel stressbestendig stelsel voor het opnemen van 

migranten, dat berekend is op tijden van zware belasting en noodsituaties 
(groep 1, 4e plaats).

- Hoe kan de communicatie van de EU over migrantenkwesties beter? 
Differentiëren naar voorwaarden en oorzaken inzake migratie (bv. 
oorlogsvluchtelingen, economische vluchtelingen) (groep 2, 2e plaats).

- Beleid inzake de vergrijzing van de samenleving in de EU: een eengemaakt 
pensioenstelsel (groep 12, 3e plaats).

5.2 Gemeenschappelijke aanpak van asiel
- De behandeling van minderjarige migranten (groep 3, 3e plaats).
- Standaardiseren en vereenvoudigen van nationale regels (groep 7, 3e plaats).
- Een taakverdeling tussen Europa en de lidstaten bepalen in het migratiebeleid

(groep 8, 3e plaats).
- Inhoudelijk aspect van asielprocedures uitstippelen (taalverwerving, genoten 

onderwijs, enz.) (groep 15, 2e plaats).
- Criteria voor asielbeleid: wanneer heeft iemand het recht op asiel? Kunnen 

we tot een gemeenschappelijke Europese regeling en gemeenschappelijk 
Europese normen komen (groep 3, 1e plaats)?

- Een eenvormig Europees asielstelsel uitbouwen en meer bevoegdheden op 
migratiegebied naar het Europese niveau brengen (groep 15, 1e plaats).

- Asielprocedure: onafhankelijkheid in de uitvoering, standaardisering van 
asielprocedures en van de duur daarvan (groep 2, 1e plaats).

- Betere samenwerking op migratiegebied tussen de EU-landen, bijvoorbeeld 
door een hervorming van de Dublin-Overeenkomst (groep 10, 4e plaats).

Gelijke behandeling in asielzaken in de EU. Duidelijkheid en snelheid (groep 1, 
1e plaats).



Bijlage IV

Volledige lijst van de bijdragen van de subgroepen in de oorspronkelijke taal van de nota

NB: Nota's van de gespreksleiders met een beschrijving van de thema's Elke gespreksleiders heeft aantekeningen in zijn/haar eigen taal 
gemaakt.

Themablok I: EU in de wereld

Oorspronkelijke taal

Groep 4
(Duits)

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

Groep 5
(Duits)

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

Groep 6
(Portugees

)

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.

Groep 9
(Deens)

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

Groep 10
(Duits)

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.

Groep 11
(Spaans)

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?

Groep 12
(Pools)

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

Groep 13
(Nederland

s)

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

Panel 4 - sessie 1 - 19



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

Groep 14
(Roemeens

)

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)

Thema blok II: Migratie

Oorspronkelijke taal

Groep 1
(Zweeds)

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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Groep 2
(Duits)

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

Groep 3
(Duits)

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

Groep 7 1. Aide pour rester dans le pays de départ (et contrôle de ces aides)
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(Frans) 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)

Groep 8
(Frans)

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

Groep 15
(Duits)

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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