


Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Sprawozdanie – Panel 4: „UE w świecie / Migracja”, sesja 1

Europejski panel obywatelski 4:   „UE w     świecie / Migracja”

Sesja 1: 15–17 października 2021 r., Strasburg

Europejskie panele obywatelskie organizowane są przez Parlament Europejski,
Radę UE i Komisję Europejską w kontekście Konferencji w sprawie przyszłości
Europy.

Niniejszy dokument1 został przygotowany przez grupę, w skład której wchodzą
Missions Publiques, Teknologirådet, Deliberativa, ifok i Kantar, odpowiedzialną za
metodykę i realizację prac paneli. Sesja 1 panelu 4: „UE w świecie / Migracja”
prowadzona była przez Teknologirådet, a współprowadzona przez ifok.
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2. Kontekst sesji 1 w procesie europejskich paneli obywatelskich

3. Panel 4: „UE w świecie / Migracja”, sesja 1: wkład ekspertów

4. Główne wyniki sesji

Pierwsza sesja czwartego europejskiego panelu obywatelskiego Konferencji
w sprawie przyszłości Europy odbyła się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu
w dniach 15‒17 października 2021 r. Uczestników panelu powitała jedna z trzech
współprzewodniczących zarządu Konferencji, Dubravka Šuica, wiceprzewodnicząca
Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii. Panel ten poświęcony był
tematom „UE w     świecie / Migracja”. Podczas tego panelu dyskutowano przede
wszystkim o roli UE w świecie, w tym o celach i strategiach na rzecz bezpieczeństwa
UE, o obronie, polityce handlowej, pomocy humanitarnej i współpracy na rzecz
rozwoju, polityce zagranicznej oraz o unijnej polityce sąsiedztwa i o rozszerzeniu.
Zastanawiano się również nad tym, w jaki sposób UE powinna zająć się migracją.

1� Zastrzeżenie prawne: wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego sprawozdania ponoszą autorzy; nie 
odzwierciedla ono poglądów instytucji UE.

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


1. Metodyka

Podczas sesji 1 dyskusje i praca grupowa odbywały się w dwóch formatach:

● W ramach podgrup liczących od dwunastu do czternastu obywateli. W każdej
podgrupie używano od czterech do pięciu języków, przy czym każdy obywatel
mógł wypowiadać się w języku ojczystym. Prace podgrup prowadzili
profesjonalni facylitatorzy wybrani przez konsorcjum zewnętrznych
usługodawców.

● W ramach sesji plenarnej z udziałem wszystkich uczestników. Sesje plenarne
były prowadzone przez dwóch głównych facylitatorów.

Pełny przegląd etapów i kluczowych punktów sesji 1 przedstawiono w załączniku
I do niniejszego dokumentu.

2. Kontekst sesji 1 w procesie europejskich paneli obywatelskich

Europejskie panele obywatelskie stanowią jeden z głównych elementów Konferencji
w sprawie przyszłości Europy. Organizowane są cztery europejskie panele
obywatelskie, aby umożliwić obywatelom wspólne zastanowienie się nad
przyszłością, jakiej chcą dla Unii Europejskiej.

● 4 panele liczą po 200 losowo wybranych obywateli europejskich pochodzących
z 27 państw członkowskich;

● Odzwierciedlają różnorodność UE pod względem pochodzenia geograficznego
(narodowość oraz miasto/wieś), płci, wieku, statusu ekonomiczno-
społecznego i poziomu wykształcenia;

● W każdym panelu zasiada przynajmniej jedna kobieta i przynajmniej jeden
mężczyzna z każdego państwa członkowskiego;

● Jedną trzecią każdego panelu stanowią ludzie młodzi (w wieku od 16 do 25
lat). Utworzono specjalne powiązania pomiędzy tą grupą młodzieży
a Europejskim Spotkaniem Młodzieży.

Panel 1: „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja,
kultura, młodzież i sport / Transformacja cyfrowa”

Panel 2: „Demokracja europejska / Wartości i prawa, praworządność,
bezpieczeństwo”

Panel 3: „Zmiana klimatu i środowisko / Zdrowie”

Panel 4: „UE w świecie / Migracja”

20 przedstawicieli każdego europejskiego panelu obywatelskiego, z których co
najmniej jedną trzecią stanowią osoby poniżej 25 roku życia, bierze udział w sesji
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plenarnej, na której przedstawiają wyniki swoich dyskusji i omawiają wskazane w ich
toku zalecenia wspólnie z innymi uczestnikami. Panele uwzględniają wkłady
zgromadzone w ramach Konferencji za pośrednictwem wielojęzycznej platformy
cyfrowej i zapewniają materiał do sesji plenarnych konferencji w formie zestawu
zaleceń dla Unii dotyczących dalszych działań.

3. Panel 4: „UE w świecie / Migracja”, sesja 1: wkład ekspertów i wkład
wielojęzycznej platformy cyfrowej

W celu wsparcia dyskusji i pracy grupowej wspólny sekretariat Konferencji, w imieniu
współprzewodniczących zarządu, zaprosił ośmioro uznanych ekspertów do udziału
w pierwszej sesji tego panelu. Eksperci przedstawili przegląd najistotniejszych
aspektów związanych z tematem nadrzędnym, a także główne obecne i przyszłe
wyzwania dla UE w odniesieniu do dwóch „bloków tematycznych” panelu: „UE
w świecie” i „Migracja”. Uczestnicy panelu otrzymali również odpowiednie fragmenty
pierwszego sprawozdania okresowego dotyczącego wielojęzycznej platformy
cyfrowej i zawarte w nim mapy myśli.

Photo © Unia Europejska 2021 – Źródło: KE / Elyxandro Cegarra

Eksperci bloku tematycznego 1: UE w świecie
● Federica Mogherini, rektor Kolegium Europejskiego
● Elmar Brok, specjalny doradca Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, 

były poseł do Parlamentu Europejskiego

https://securityconference.org/ueber-uns/vorsitz-team/
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/federica.mogherini
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/yb2vi92x9r6j24ojth3s5oejfqku?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.pl21.pdf%22%3B%20filename*%3DUTF-8''sn03411-re01.pl21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211111%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211111T073854Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=9b5fb47ba09279309e295053ccf4414002ae457df10df7ba2ac07e5c7d8bc625


● Federiga Bindi, Katedra Jeana Monneta, Uniwersytet Tor Vergata w Rzymie
● Elvira Fabry, starszy pracownik naukowy, Instytut im. Jacques’a Delorsa
● Julian Voje, dyrektor ds. strategii, Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa

Eksperci bloku tematycznego 2: Migracja

● Rainer Münz, specjalny doradca, Europejski Ośrodek Strategii Politycznej
● Florian Trauner, profesor, Instytut Studiów Europejskich, Vrije Universiteit 

w Brukseli
● Lyra Jakulevičienė, profesor, Uniwersytet Michała Römera

Nagrania wideo z sesji plenarnych:

● Sesja plenarna z     dnia  15   października 2021     r. z przemówieniem powitalnym
współprzewodniczącej Dubravki Šuicy, wiceprzewodniczącej Komisji

● Sesja plenarna z     dnia  16   października 2021     r. z wypowiedziami ekspertów na
temat „UE w świecie”

● Sesja plenarna z     dnia  16   października 2021     r.     z wypowiedziami ekspertów na
temat migracji

● Sesja plenarna z     dnia   17   października 2021     r.  , podczas której po raz pierwszy
ogłoszono wątki prac

● Sesja plenarna z     dnia  17   października 2021     r.  , podczas której ostatecznie
przyjęto wątki prac i     wylosowano 20 przedstawicieli

© Unia Europejska 2021 – Źródło: PE / Brigitte Hesse
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https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435?lg=PL
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435?lg=PL
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211170?lg=PL
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211170?lg=PL
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211170?lg=PL
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434?lg=PL
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434?lg=PL
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211169?lg=PL
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211169?lg=PL
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211169?lg=PL
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433?lg=PL
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211168?lg=PL
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211168?lg=PL
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211168?lg=PL
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211167?lg=PL
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211167?lg=PL
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211167?lg=PL
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211166?lg=PL
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211166?lg=PL
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211166?lg=PL
https://odysseus-network.eu/members/lyra-jakuleviciene/
https://researchportal.vub.be/en/persons/florian-trauner
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
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-


4. Główne wyniki sesji

Na zakończenie sesji 1 uczestnicy panelu przyjęli pięć wątków prac na podstawie
zgłoszonych przez nich, omówionych i uszeregowanych pod względem ważności
tematów związanych z nadrzędnymi tematami panelu „UE w świecie / Migracja”.
W tabeli poniżej przedstawiono pięć wątków i odpowiednie grupy tematów
wchodzące w skład każdego wątku:

Samowystarcz
alność

i stabilność

UE jako
partner

międzynarodo
wy

Silna UE
w świecie,
w którym

panuje pokój

Ludzki wymiar
migracji

Odpowiedzialn
ość

i solidarność
w całej UE

● Autonomia UE
● Granice

● Handel 
i stosunki 
z punktu 
widzenia etyki

● Międzynarodo
we działania 
w dziedzinie 
klimatu

● Promowanie 
wartości 
europejskich

● Bezpieczeństw
o i obronność

● Proces 
decyzyjny 
a polityka 
zagraniczna 
UE

● Kraje 
sąsiadujące 
i rozszerzenie

● Eliminowanie 
przyczyn 
migracji

● Aspekty 
ludzkie

● Integracja

● Rozmieszczan
ie migrantów

● Wspólne 
podejście do 
kwestii azylu



Załączniki

Załącznik I

Przebieg sesji 1

Sesja 1: krok po kroku

Sesja 1 wszystkich czterech europejskich paneli obywatelskich składa się
z następujących etapów:

· Krok 1: Wymiana poglądów na temat znaczenia Unii Europejskiej dla
obywateli oraz zarysowanie wizji przyszłości UE

Obywatele najpierw dyskutowali o tym, co Unia Europejska znaczy dla nich obecnie
w ich codziennym życiu i jaki jest ich stosunek do UE, a następnie nakreślili osobiste
wizje przyszłości UE do 2050 r.

· Krok 2: Zgłaszanie tematów związanych z nadrzędnym tematem panelu
i uszeregowanie ich pod względem ważności.

Korzystając z własnych doświadczeń i wiedzy, a także wkładu ekspertów, obywatele
określili i uszeregowali pod względem ważności tematy związane z nadrzędnymi
tematami panelu.
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piątek 15 października 2021 r.

Sesja plenarna

Cel: powitanie obywateli; wyjaśnienie celu zwołania Konferencji oraz trzech „p”

Konferencji (platforma, panel, sesja plenarna); przedstawienie porządku obrad na

weekend.

Przemówienie współprzewodniczącej Dubravki Šuicy, wiceprzewodniczącej

Komisji

Praca podgrup

Cel: obywatele poznają się nawzajem i rozmawiają o tym, co znaczy dla nich UE

i jaki mają do niej stosunek obecnie w codziennym życiu.

sobota 16 października 2021 r.

Praca podgrup 1

Cel: obywatele wyobrażali sobie i nakreślali wizje przyszłości UE.

Sesja plenarna 1

Cel: eksperci przedstawili swoje uwagi dotyczące bloku tematycznego 1: „UE

w świecie”. Opisano najważniejsze wpisy z wielojęzycznej platformy cyfrowej,

a eksperci przedstawili swoje uwagi na temat odnośnych map myśli zawartych

w pierwszym sprawozdaniu okresowym dotyczącym wielojęzycznej platformy

cyfrowej.

Sesja plenarna 2

Cel: eksperci przedstawili swoje uwagi dotyczące bloku tematycznego 2:

„Migracja”. Opisano najważniejsze wpisy z wielojęzycznej platformy cyfrowej,

a eksperci przedstawili swoje uwagi na temat odnośnych map myśli zawartych
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w pierwszym sprawozdaniu okresowym dotyczącym wielojęzycznej platformy

cyfrowej.

Praca podgrup 2

Cel: obywatele wskazali tematy, które przyszły im na myśl, gdy zastanawiali się
nad szerszym blokiem tematycznym, którym zajmuje się ich podgrupa. Każda
podgrupa nadała priorytet pięciu tematom oraz omówiła wyzwania i pytania, które
mogą się pojawić w związku z nimi podczas bardziej szczegółowych prac
w ramach sesji 2.

niedziela 17 października 2021 r.

Sesja plenarna 1

Cel: zespół facylitatorów wyjaśnił proces grupowania tematów w wątki

i przedstawił pięć proponowanych wątków.

Praca podgrup

Cel: zespół facylitatorów zgromadził informacje zwrotne od obywateli dotyczące

wątków; obywatele zapoznali się z proponowanymi wątkami i przedstawili

propozycje zmian.

Sesja plenarna 2

Cel 1: zespół facylitatorów przedstawił propozycje zmian do wątków; obywatele

wspólnie zatwierdzili zmiany i pięć ostatecznie ustalonych wątków; zespół

facylitatorów objaśnił kolejne kroki.

Cel 2: przeprowadzono losowanie przedstawicieli panelu spośród osób, które

zgłosiły się do reprezentowania panelu na sesji plenarnej Konferencji. Zgłoszono

70 kandydatur, spośród których wybrano 20 osób.



Załącznik II

W jaki sposób wskazywane są wątki?

Wskazywanie wątków ma na celu określenie wątków prac na podstawie różnych
tematów poruszonych przez uczestników panelu, po to by w kolejnych sesjach
panelowych usprawnić pracę i rozdzielić ją pomiędzy podgrupy panelu. Jest to
proces oparty na podejściu iteracyjnym, rozpoczynający się od zgłoszenia różnych
tematów i prowadzący do przyjęcia ostatecznych wątków prac; został
przeprowadzony w sześciu krokach przez zespół redagujący, a ostateczne wątki
zostały zatwierdzone przez obywateli. W skład zespołu redagującego wchodzą
członkowie konsorcjum zewnętrznych usługodawców, któremu Komisja zleciła
organizację paneli. Wspólny sekretariat Konferencji nadzorował projekt i organizację
tego procesu.

1. Tematy zostały zgłoszone przez uczestników panelu podczas odnośnej
dyskusji w podgrupach i odnotowane przez facylitatorów. Każdy obywatel miał
możliwość poruszenia tematów, które uważa za ważne (w ramach ogólnych
bloków tematycznych panelu). Wszystkie tematy zostały przetłumaczone
automatycznie na język angielski, a facylitator zweryfikował wierność
tłumaczenia.

2. Po pogrupowaniu tematów, uszeregowano je pod względem ważności
podczas kolejnej sesji podgrup. Każdy obywatel miał do dyspozycji
maksymalnie 15 punktów do rozdzielenia zgodnie ze swoimi preferencjami.
Tematowi preferowanemu przyznawali 5 punktów, drugiemu w kolejności – 4
punkty itd. W tym celu obywatele użyli kart priorytetów (jako anonimowych
kart do głosowania).

3. Facylitator wspólnie z obywatelami policzył punkty przyznane poszczególnym
tematom, które następnie zostały uszeregowane według liczby uzyskanych
punktów. Ostateczna klasyfikacja została wyświetlona na ekranie
i przekazana zespołowi redagującemu.
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4. Pięć najczęściej wskazywanych tematów z każdej podgrupy (lub więcej
w przypadku większej liczby tematów na miejscu 5) wykorzystano następnie
w procesie grupowania. We wszystkich podgrupach zespół redagujący
wyszukiwał i wskazywał tematy podobne lub powiązane. Takie podobne
i powiązane tematy połączono w grupy, które oznaczono kolorem lub
tymczasową nazwą.

5. Kolejnym krokiem było przyporządkowanie wszystkich grup tematów do
różnych, ale spójnych (maksymalnie pięciu) wątków prac. Każdy wątek
otrzymał nazwę/tytuł zgodnie z głównymi grupami tematów i poszczególnymi
tematami przypisanymi do tego wątku. Chodziło o to, by wykorzystać
sformułowania zgłoszone wcześniej przez obywateli i w ten sposób
zaproponować tytuły mniej techniczne, a bardziej zrozumiałe dla uczestników
panelu.

6. Wątki zostały następnie przedstawione jako propozycja przez zespół
redagujący na sesji plenarnej i w podgrupach. Obywatele mogli upewnić się,
czy tematy podgrup zostały odpowiednio uwzględnione, i zaproponować
zmiany dotyczące nazw, grupowania i ewentualnych uzupełnień. Zmiany
zatwierdzone w ramach podgrup zostały włączone do proponowanych
wątków. Na zakończenie podział wątków został ponownie przedstawiony na
sesji plenarnej i zatwierdzony przez aklamację. Przed ostatecznym
zatwierdzeniem podczas sesji plenarnej obywatele mieli jeszcze możliwość



wprowadzenia drobnych poprawek (również wymagających zatwierdzenia na
sesji plenarnej).
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Załącznik III

Szczegółowy wykaz wątków, podtematów i wkładów 
zgodnie z uszeregowaniem określonym przez obywateli 
w podgrupach2

Wątek 1: Samowystarczalność i stabilność

1.1 Autonomia UE
- Autonomia Europy w odniesieniu do ważnych towarów i surowców: produkcja 

i dostępność tych towarów (grupa 10, miejsce 3)
- Strategiczna autonomia UE w odniesieniu do produkcji ważnych towarów 

i w odniesieniu do ważnych usług (grupa 5, miejsce 1)
- Wewnętrzna polityka finansowa Unii Europejskiej jako sposób na uniknięcie 

zależności od mocarstw zewnętrznych (grupa 6, miejsce 3)
- Zależność od wielkich potęg światowych – zmniejszenie zależności od 

zasobów innych krajów (np. od paliw kopalnych na Bliskim Wschodzie, 
chińskiej produkcji technologicznej, Rosji) (grupa 14, miejsce 2)

- Wzmocnienie Unii Europejskiej jako potęgi światowej poprzez umocnienie 
rynku pracy, praw człowieka i gospodarki oraz promowanie umów 
handlowych (grupa 12, miejsce 1)

- Polityka handlowa: sposoby ochrony zasobów i wyeliminowania zależności 
handlowej od państw trzecich (grupa 11, miejsce 1)

- Zwiększenie możliwości pracy i zatrudnienia w UE poprzez wykorzystanie 
służącej temu platformy (grupa 4, miejsce 5)

1.2 Granice
- Bezpieczeństwo granic zewnętrznych UE: ochrona granic przed 

nieuregulowaną/nielegalną imigracją (grupa 2, miejsce 4)
- Rola Fronteksu na granicach zewnętrznych UE (grupa 2, miejsce 5)
- Kontrola legalności statków ratowniczych organizacji pozarządowych na 

Morzu Śródziemnym, np. przez niezależne organy (grupa 2, miejsce 3)

Wątek 2: UE jako partner międzynarodowy

2.1. Handel i     stosunki z     punktu widzenia etyki
- Rozwijanie lepszych stosunków handlowych z Chinami i USA (grupa 4, 

miejsce 3)
- Jednolite zasady podatkowe dla państw trzecich (grupa 5, miejsce 3)
- Uwzględnianie praw człowieka w europejskich stosunkach handlowych (grupa

5, miejsce 5)
- Rola UE w handlu światowym i jej pozycja jako partnera handlowego (grupa 

13, miejsce 3)
- Współpraca z wielkimi potęgami światowymi – kształtowanie przejrzystej 

2� Niniejszy załącznik zawiera tłumaczenie tekstów wygenerowanych za pomocą tłumaczenia 
maszynowego na język angielski.



polityki handlowej i gospodarczej na szczeblu UE względem Chin i USA 
(grupa 14, miejsce 5)

- Zacieśnianie stosunków z krajami rozwijającymi się (np. z Afryką) (grupa 14, 
miejsce 5)

- Polityka handlowa połączona z upowszechnianiem wartości etycznych Unii 
Europejskiej oraz europejskiej polityki w zakresie środowiska i klimatu (grupa 
10, miejsce 1)

- Podejście do Chin i pożądane stosunki z Chinami: na przykład w dziedzinie 
polityki gospodarczej, zagranicznej i bezpieczeństwa (grupa 10, miejsce 5)

2.2. Międzynarodowe działania w     dziedzinie klimatu
- UE powinna być liderem w walce z globalnym ociepleniem (grupa 4, miejsce 

1)
- Ochrona środowiska (grupa 10, miejsce 2)
- Polityka klimatyczna UE (grupa 5, miejsce 2)
- Rola UE w egzekwowaniu przepisów dotyczących klimatu oraz w zachęcaniu 

innych państw do przestrzegania zasad (grupa 13, miejsce 1)
- Międzynarodowa współpraca w dziedzinie klimatu (grupa 9, miejsce 1)

2.3 Promowanie wartości europejskich
- UE jako wzór do naśladowania i gwarant demokracji na całym świecie (grupa 

4, miejsce 2)
- UE powinna działać na rzecz równych szans, rozwoju społeczno-

gospodarczego i sprawiedliwych warunków życia w krajach globalnego 
Południa (grupa 4, miejsce 4)

- UE jako rzecznik obrony praw człowieka. Na granicach umierają ludzie (grupa
13, miejsce 5)

- Korupcja – opracowanie na szczeblu UE strategii w sprawie korupcji (grupa 
14, miejsce 4)

- UE jako potęga finansowa [wykorzystująca swoje możliwości w celu 
promowania wartości (doprecyzowanie przez obywateli)] (grupa 9, miejsce 4)

- Zwiększenie przez UE opodatkowania przedsiębiorstw, które korzystają 
z outsourcingu, w tym outsourcingu w państwach trzecich, lub mają pozycję 
monopolisty, oraz wprowadzenie możliwości nakładania kar w przypadku 
naruszenia praw pracowników, np. w związku z pracą przymusową i pracą 
dzieci (grupa 9, miejsce 5)

- Przegląd tradycyjnych instrumentów polityki zagranicznej w celu wspierania 
pokoju (grupa 6, miejsce 5)

- Promowanie wspólnych wartości europejskich wewnątrz i na zewnątrz Unii 
Europejskiej i rozszerzenie struktur europejskich (grupa 12, miejsce 2)

Wątek 3: Silna UE w świecie, w którym panuje pokój

3.1. Bezpieczeństwo i     obronność
- Utworzenie wspólnej europejskiej armii (grupa 6, miejsce 4)
- Czy potrzebujemy europejskiej armii? (grupa 10, miejsce 5)
- Obronność – opracowanie na szczeblu UE wspólnej strategii obronnej (grupa 

14, miejsce 1)
- Skuteczne zarządzanie zdolnościami wspólnych sił zbrojnych w UE (grupa 5, 
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miejsce 4)
- Inwestowanie we wspólną europejską armię – wspólny mechanizm obrony 

(grupa 9, miejsce 3)
- Bezpieczeństwo i obronność: czy możliwe są wspólne siły zbrojne na 

szczeblu europejskim? (grupa 11, miejsce 4)
- Regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa (grupa 14, miejsce 3)
- Obrona i ochrona granic zewnętrznych (grupa 13, miejsce 2)
- Działania dyplomatyczne na całym świecie odnośnie do konfliktów i wojen 

(grupa 12, miejsce 4)
3.2 Proces decyzyjny a     polityka zagraniczna UE

- Rewizja procesu podejmowania decyzji przez Radę UE na zasadzie 
jednomyślności (grupa 6, miejsce 1)

- Przegląd roli Parlamentu Europejskiego w procesie decyzyjnym UE (grupa 6, 
miejsce 2)

- Jednomyślność – sankcje w UE w przypadku, gdy kraje nie wywiązują się ze 
zobowiązań umownych (grupa 9, miejsce 2)

- Polityka zagraniczna: państwa UE potrzebują jednolitej polityki w kontekście 
ich uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych (grupa 11, miejsce 5)

- Jednogłośność państw członkowskich. Interesy własne każdego kraju na 
drugim miejscu (grupa 12, miejsce 5)

- Rewizja zasady jednomyślności (grupa 13, miejsce 4)
3.3 Kraje sąsiadujące i     rozszerzenie

- Rozszerzenie UE: sposób postępowania w przypadku weta dotyczącego 
nowych członków (grupa 11, miejsce 2)

- Sprawiedliwość: jak możemy uregulować przepisy, które dotyczą kwestii 
wspólnych z krajami sąsiadującymi? (grupa 11, miejsce 3)

Wątek 4: Ludzki wymiar migracji

4.1 Eliminowanie przyczyn migracji
- Pomoc w pozostaniu w kraju wyjazdu (i kontrola tej pomocy) (grupa 7, 

miejsce 2)
- Przeciwdziałanie przyczynom migracji; pomoc mająca poprawić poziom życia 

w krajach pochodzenia; ukierunkowane kwalifikacje dobrowolnych migrantów 
w Europie, wsparcie zdobywania kwalifikacji i wykształcenia w krajach 
pochodzenia (grupa 3, miejsce 2)

- Przyczyny i źródła migracji (grupa 8, miejsce 4)
- Wsparcie dla krajów pochodzenia (grupa 15, miejsce 4)
- Eliminowanie przyczyn migracji; klimat, radykalizacja (grupa 1, miejsce 5)

4.2 Aspekty ludzkie
- Handel ludźmi (grupa 7, miejsce 2)
- Zajmowanie się obozami dla uchodźców w UE (grupa 15, miejsce 3)
- Przestrzeganie praw człowieka i jednolitych norm humanitarnych 

w odniesieniu do migrantów (grupa 3, miejsce 5)
4.3 Integracja

- Adaptacja nowo przybyłych (pod względem administracyjnym, kulturowym, 
dialogu) / profesjonalizacja integracji (grupa 7, miejsce 5)



- Destygmatyzowanie migracji / uznanie migracji za fakt (grupa 15, miejsce 5)
- Proces integracji kulturowej migrantów po przybyciu (grupa 8, miejsce 5)
- Warunki dostępu do obywatelstwa europejskiego i działania następcze (grupa

8, miejsce 1)
- Integracja: prawa i obowiązki (grupa 1, miejsce 3)

Wątek 5: Odpowiedzialność i solidarność w całej UE

5.1 Rozmieszczanie migrantów
- Polityka rozmieszczania migrantów spoza Europy (grupa 8, miejsce 2)
- Procedury rozmieszczania migrantów w Europie; reforma systemu 

dublińskiego (grupa 3, miejsce 4)
- W jaki sposób UE może działać na rzecz sprawiedliwego rozmieszczania 

migrantów w państwach UE? (grupa 1, miejsce 2)
- Rozmieszczanie przybywających osób w UE (grupa 7, miejsce 4)
- Sprawiedliwe rozmieszczanie uchodźców: limity, wsparcie finansowe dla 

państw UE i Turcji, przestrzeganie praw człowieka (grupa 2, miejsce 2)
- Zrównoważony, elastyczny i odporny system przyjmowania migrantów, 

przygotowany na wysokie obciążenie i sytuacje nadzwyczajne (grupa 1, 
miejsce 4)

- Jak usprawnić komunikację UE na tematy dotyczące migracji? Rozróżnienie 
ze względu na warunki i przyczyny migracji (np. uchodźcy wojenni, migranci 
ekonomiczni) (grupa 2, miejsce 5)

- Polityka wobec starzejącego się społeczeństwa UE: ujednolicony system 
emerytalny (grupa 12, miejsce 3)

5.2 Wspólne podejście do kwestii azylu
- Postępowanie z małoletnimi migrantami (grupa 3, miejsce 3)
- Standaryzacja i uproszczenie przepisów krajowych (grupa 7, miejsce 3)
- Zdefiniowanie polityki migracyjnej pomiędzy Europą a państwami 

członkowskimi (grupa 8, miejsce 3)
- Opracowanie treści procedur azylowych (nauka języka, edukacja szkolna itp.) 

(grupa 15, miejsce 2)
- Kryteria polityki azylowej: kiedy przysługuje prawo do azylu? Czy możliwe jest

istnienie wspólnych europejskich regulacji i wspólnych norm? (grupa 3, 
miejsce 1)

- Stworzenie jednolitego europejskiego systemu azylowego i zwiększenie 
kompetencji na szczeblu europejskim w kwestiach dotyczących migracji 
(grupa 15, miejsce 1)

- Procedura azylowa: niezależne wdrażanie, standaryzacja i czas trwania 
procedur azylowych (grupa 2, miejsce 1)

- Poprawa współpracy między państwami UE w zakresie migracji, na przykład 
poprzez reformę konwencji dublińskiej (grupa 10, miejsce 4)

Równoważne rozpatrywanie spraw azylowych w UE; przejrzystość i szybkość (grupa
1, miejsce 1)
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Załącznik IV

Pełna lista wkładów podgrup w języku oryginału notatki

Uwaga: Notatki facylitatorów zawierające opisy tematów. Każdy facylitator sporządzał notatki w swoim języku ojczystym.

Blok tematyczny I: „UE w świecie”

Język oryginału

Grupa 4
(niemiecki)

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

Grupa 5
(niemiecki)

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

Grupa 6
(portugalsk

i)

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.

Grupa 9
(duński)

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

Grupa 10
(niemiecki)

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.

Grupa 11
(hiszpański

)

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?

Grupa 12
(polski)

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

Grupa 13
(hiszpański

)

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

Grupa 14
(rumuński)

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)

Blok tematyczny II: „Migracja”

Język oryginału

Grupa 1
(szwedzki)

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

Panel 4 sesja 1 - 21



Grupa 2
(niemiecki)

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

Grupa 3
(niemiecki)

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

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

Grupa 8
(francuski)

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

Grupa 15
(niemiecki)

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