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A primeira sessão do quarto painel de cidadãos europeus da Conferência sobre o
Futuro da Europa teve lugar de 15 a 17 de outubro de 2021, nas instalações do
Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Os membros do painel foram recebidos por
um dos três copresidentes do executivo da Conferência, a vicepresidente da
Comissão Europeia para a Democracia e Demografia, Dubravka Šuica. Este painel
foi consagrado aos tópicos "A UE no mundo / Migração". O painel debateu, em
particular, o papel da UE no mundo, nomeadamente os objetivos e as estratégias da
UE nos domínios da segurança, defesa, política comercial, ajuda humanitária e
cooperação para o desenvolvimento, bem como da política externa, política de

1� Exoneração de responsabilidade: o presente relatório é da exclusiva responsabilidade dos autores e não 
reflete os pontos de vista das instituições da UE.
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vizinhança e alargamento da UE. Abordou também a forma como a UE deverá lidar
com a migração.

1. Metodologia

Durante a 1.ª sessão, os debates e o trabalho coletivo foram realizados em dois
formatos:

● Em subgrupos compostos por doze a catorze cidadãos. Em cada subgrupo
eram faladas quatro a cinco línguas, podendo cada cidadão falar na sua
própria língua. O trabalho do subgrupo foi orientado por facilitadores
profissionais selecionados pelo consórcio de prestadores de serviços
externos.

● Em plenário, com todos os participantes. As sessões plenárias foram
conduzidas por dois facilitadores principais.

O anexo I do presente documento contém uma panorâmica completa das principais
fases e momentos da 1.ª sessão.

2. Contexto da 1.ª sessão no processo do painel de cidadãos europeus

Os painéis de cidadãos europeus são um elemento fundamental da Conferência
sobre o Futuro da Europa. Há quatro painéis de cidadãos europeus que estão
organizados de modo a permitir aos cidadãos refletirem conjuntamente sobre o
futuro que querem para a União Europeia.

● Quatro painéis, cada um com 200 cidadãos europeus provenientes dos 27
EstadosMembros, escolhidos por seleção aleatória;

● Representativos da diversidade da UE: origem geográfica (nacionalidade e
origem urbana/rural), género, idade, contexto socioeconómico e nível de
educação;

● Cada painel conta com a participação de pelo menos uma cidadã e um cidadão
por EstadoMembro;

● Um terço de cada painel é composto por jovens (dos 16 aos 25 anos). Foi
criada uma ligação especial entre este grupo de jovens e o Encontro Europeu
da Juventude.

Painel 1: "Uma economia mais forte, justiça social e emprego / Educação, cultura,
juventude e desporto / Transformação digital"

Painel 2: "Democracia europeia / Valores e direitos, Estado de direito, segurança"

Painel 3: "Alterações climáticas e ambiente / Saúde"

Painel 4: "A UE no mundo / Migração"
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Participam no Plenário da Conferência, apresentam os resultados dos seus debates e
discutem as suas recomendações com os outros participantes vinte representantes de
cada painel de cidadãos europeus, dos quais pelo menos um terço terá idade inferior a
25 anos. Os painéis devem ter em conta os contributos recolhidos no âmbito da
Conferência através da plataforma digital multilingue, alimentando a reflexão que terá
lugar no Plenário da Conferência mediante a formulação de um conjunto de
recomendações a que a União dará seguimento.

3. Painel 4: "A UE no mundo / Migração", 1.ª sessão: Contributo dos peritos
e contributo da plataforma digital multilingue

A fim de apoiar os debates e o trabalho coletivo, o Secretariado Comum da
Conferência convidou para a primeira sessão deste painel, em nome dos
copresidentes do Conselho Executivo da Conferência, oito peritos de reconhecida
competência. Os peritos apresentaram uma panorâmica dos aspetos mais
relevantes relacionados com o grande tópico, bem como dos principais desafios
atuais e futuros que se põem à UE no que diz respeito aos dois tópicos do bloco do
painel: A UE no mundo / Migração. Os membros do painel receberam igualmente as
partes pertinentes e os mapas conceptuais contidos no primeiro relatório intercalar
da plataforma digital multilingue.

Fotografia © União Europeia, 2021 – Fonte: CE/ Elyxandro Cegarra

Peritos do tópico I do bloco: A UE no mundo
● Federica Mogherini, Reitora, Colégio da Europa
● Elmar Brok, conselheiro especial para a Conferência de Segurança de 
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Munique, antigo deputado ao Parlamento Europeu
● Federiga Bindi, Cátedra Jean Monnet, Universidade de Roma Tor Vergata
● Elvira Fabry, Investigadora sénior, Instituto Jacques Delors
● Julian Voje, Chefe de Política, Conferência de Segurança de Munique

Peritos do tópico II do bloco: Migração

● Rainer Münz, conselheiro especial, Centro Europeu de Estratégia Política
● Florian Trauner, professor, Instituto de Estudos Europeus da Universidade 

Livre de Bruxelas
● Lyra Jakulevičienė, professora, Universidade Mykolas Romeris

As gravações em vídeo das sessões plenárias podem ser encontradas aqui:

● Sessão     plenária     de     15     de     outubro de     2021, com o discurso de boasvindas da
copresidente, VicePresidente da Comissão Dubravka Šuica

● Sessão     plenária     de     16     de     outubro de     2021, com intervenções dos peritos
sobre a UE no mundo

● Sessão     plenária     de     16     de     outubro de     2021  , com intervenções dos peritos
sobre Migração

● Sessão     plenária     de     17     de     outubro de     2021  , com o primeiro anúncio das
vertentes

● Sessão     plenária     de     17     de     outubro de     2021  , com a adoção final das vertentes
e a designação dos vinte representantes

© União Europeia 2021 – Fonte: PE / Brigitte Hesse
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4. Principais resultados da sessão

No final da 1.ª sessão, os cidadãos deste painel adotaram cinco vertentes de
trabalho com base nos tópicos que haviam abordado e debatido e a que tinham
dado prioridade dentro do grande tópico do painel "A UE no mundo / Migração". O
quadro seguinte mostra as cinco vertentes e os respetivos grupos de tópicos
incluídos em cada uma delas:

Autossuficiênc
ia e

estabilidade

A UE como
parceiro

internacional

Uma UE forte
num mundo

pacífico

A migração
de uma

perspetiva
humana

Responsabilid
ade e

solidariedade
em toda a UE

● Autonomia da 
UE

● Fronteiras

● Comércio e 
relações 
numa 
perspetiva 
ética

● Ação climática
internacional

● Promoção dos
valores 
europeus

● Segurança e 
defesa

● Tomada de 
decisões e 
política externa
da UE

● Países 
vizinhos e 
alargamento

● Medidas 
corretivas em
matéria de 
migração

● Consideraçõe
s humanas

● Integração

● Distribuição 
da migração

● Abordagem 
comum em 
matéria de 
asilo
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Anexos

Anexo I

Panorâmica da 1.ª sessão

1.ª sessão: Uma lógica passoapasso

A 1.ª sessão dos quatro painéis de cidadãos europeus compreende as seguintes
fases:

· Fase 1: Expor o que a União Europeia significa para os cidadãos e
desenvolver visões para o futuro da UE

Os cidadãos começaram por expor o que a União Europeia hoje significa para eles
na sua vida quotidiana e como se relacionam com a UE para apresentarem em
seguida as suas visões pessoais para o futuro da UE até 2050.

· Fase 2: Abordar e atribuir prioridades a tópicos relacionados com o grande
tópico do painel

Recorrendo às suas próprias experiências e conhecimentos, bem como ao
contributo dos peritos, os cidadãos identificaram e atribuíram prioridades a tópicos
relacionados com o grande tópico do painel.

© União Europeia 2021 – Fonte: PE / Brigitte Hesse
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Sextafeira, 15/10/2021

Sessão plenária

Objetivo: Dar as boasvindas aos cidadãos; explicar a razão da Conferência e os
três "P" (plataforma, painel, plenário) da Conferência; apresentar a ordem de
trabalhos para o fim de semana

Discurso da copresidente, vicepresidente da Comissão, Dubravka Šuica

Trabalho do subgrupo

Objetivo: Que os cidadãos se conhecessem e partilhassem o que a UE
atualmente significa para eles e como se relacionam com a União na sua vida
quotidiana

Sábado, 16/10/2021

Trabalho do subgrupo 1

Objetivo: Que os cidadãos se projetassem no futuro e desenvolvessem visões
para o futuro da UE

Sessão plenária 1

Objetivo: Que os peritos partilhassem os contributos sobre o tópico I do bloco: A
UE no mundo. Foram descritos os principais contributos da plataforma digital
multilingue e os peritos comentaram os mapas conceptuais pertinentes contidos
no primeiro relatório intercalar da plataforma digital multilingue.

Sessão plenária 2

Objetivo: Que os peritos partilhassem os contributos sobre o tópico II do bloco:
Migração. Foram descritos os principais contributos da plataforma digital
multilingue e os peritos comentaram os mapas conceptuais pertinentes contidos
no primeiro relatório intercalar da plataforma digital multilingue.

Trabalho do subgrupo 2

Objetivo: Que os cidadãos abordassem temas de que se tivessem lembrado ao
refletirem sobre o bloco de tópicos mais abrangente a cargo do seu subgrupo.
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Cada subgrupo atribuiu prioridades a cinco tópicos e debateu os desafios e as
questões que podem surgir no âmbito desses cinco tópicos quando os
aprofundarem durante a segunda sessão.

Domingo, 17/10/2021

Sessão plenária 1

Objetivo: Que a equipa de facilitadores explicasse o processo de agrupamento de

vertentes e apresentasse as cinco vertentes propostas.

Trabalho do subgrupo

Objetivo: Que a equipa de facilitadores recolhesse as reações dos cidadãos

sobre as vertentes; que os cidadãos assumissem a responsabilidade pelas

vertentes e formulassem sugestões de mudança.

Sessão plenária 2

Objetivo 1: Que a equipa de facilitadores partilhasse as alterações propostas às

vertentes; que os cidadãos aprovassem coletivamente as alterações e as cinco

vertentes finais; que a equipa de facilitadores explicasse os próximos passos.

Objetivo 2: Eleger os representantes do painel de entre os que se tinham

apresentado para representar o painel no Plenário da Conferência. Houve 70

candidaturas, das quais foram selecionadas vinte.

9



Anexo II

Como são determinadas as vertentes?

Pela "determinação de vertentes" procurouse identificar as vertentes de trabalho a
partir dos diferentes tópicos abordados pelos membros do painel, a fim de
racionalizar e dividir o trabalho entre os subgrupos dos painéis nas sessões
seguintes dos painéis. Tratase de um processo iterativo, que começa por abordar
diferentes tópicos até à adoção das vertentes de trabalho finais, conduzido em seis
etapas pela equipa editorial, terminando com a aprovação das vertentes de trabalho
finais pelos cidadãos. A equipa editorial é composta por elementos do consórcio de
prestadores de serviços externos contratados pela Comissão para a organização
dos painéis. O Secretariado Comum da Conferência supervisionou a conceção e a
organização do processo.

1. Os tópicos foram abordados pelos membros do painel durante o "debate
sobre os tópicos", a nível dos subgrupos, e registados pelos facilitadores.
Cada cidadão teve a oportunidade de abordar tópicos que considerasse
importantes (dentro dos blocos genéricos dos tópicos do painel). Todos os
tópicos foram automaticamente traduzidos para inglês e o facilitador verificou
que a tradução respeitava o significado do tópico abordado pelo cidadão.

2. Depois de consolidados, os tópicos foram hierarquizados na sessão seguinte
do subgrupo. Cada cidadão tinha um máximo de 15 pontos a atribuir por
ordem de preferência. Ao tópico com a maioria das preferências foram
atribuídos cinco pontos, ao segundo tópico por ordem de preferências foram
atribuídos quatro pontos e assim sucessivamente. Para o efeito, os cidadãos
utilizaram fichas de prioridades (sob a forma de boletins de voto anónimos).

3. O facilitador, juntamente com os cidadãos, contabilizou os pontos de cada
tópico e classificouos por ordem de pontuação. A classificação final foi
exibida no ecrã e transmitida à equipa editorial.
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4. Os cinco tópicos mais bem classificados por subgrupo (ou mais tópicos, em
caso de "quintos classificados exaequo) foram depois utilizados para o
processo de agrupamento. Em todos os subgrupos, a equipa editorial
analisou e detetou tópicos que apresentavam semelhanças ou uma relação
entre si. Os tópicos semelhantes e relacionados foram agrupados e os
grupos identificados com uma cor e/ou com uma designação provisória.

5. O passo seguinte consistiu em distribuir todos esses grupos por vertentes de
trabalho diferentes mas coerentes (num máximo de cinco). Cada vertente foi
designada/intitulada de acordo com os principais grupos e tópicos atribuídos
a essa vertente. O objetivo era aproveitar termos já utilizados pelos cidadãos
e, assim, propor títulos menos técnicos, mas com mais significado para os
membros do painel.

6. As vertentes foram então apresentadas sob a forma de uma proposta da
equipa editorial na sessão plenária e perante os subgrupos. Os cidadãos
puderam verificar se os tópicos do seu subgrupo tinham sido devidamente
tidos em conta e solicitar alterações quanto à denominação, ao agrupamento
e aos potenciais aditamentos. Se aprovadas nos subgrupos, estas alterações
foram depois integradas nas vertentes propostas. Numa fase final, a
distribuição das vertentes foi novamente apresentada na sessão plenária e
aprovada por aclamação. Antes desta validação final, os cidadãos presentes
na sessão plenária tiveram ainda a oportunidade de fazer pequenos
ajustamentos (a aprovar igualmente em sessão plenária).

11



12



Anexo III

Lista pormenorizada das vertentes, subtópicos e 
contributos, com base na classificação atribuída pelos 
cidadãos nos subgrupos2

Vertente 1: Autossuficiência e estabilidade

1.1 Autonomia da UE
- Autonomia da Europa em relação a bens e matériasprimas importantes: 

produção e disponibilidade desses bens (subgrupo 10, classificação 3)
- Autonomia estratégica da UE na produção de bens e prestação de serviços 

importantes (subgrupo 5, classificação 1)
- A política financeira interna da União Europeia como forma de evitar a 

dependência de potências externas (subgrupo 6, classificação 3)
- Dependência das grandes potências mundiais – reduzir a dependência de 

recursos de outros países (por exemplo, combustíveis fósseis no Médio 
Oriente, produção tecnológica chinesa, Rússia) (subgrupo 14, classificação 2)

- Reforçar a União Europeia enquanto potência mundial reforçando o mercado 
de trabalho, os direitos humanos e a economia e promovendo acordos 
comerciais (subgrupo 12, classificação 1)

- Política comercial: Como defender os recursos em si e pôr termo à 
dependência comercial de países terceiros (subgrupo 11, classificação 1)

- Aumentar as oportunidades de trabalho e de emprego na UE através de uma 
plataforma (subgrupo 4, classificação 5)

1.2 Fronteiras
- Segurança das fronteiras externas da UE: proteção das fronteiras contra a 

imigração irregular/ilegal (subgrupo 2, classificação 4)
- Papel da Frontex nas fronteiras externas da UE (subgrupo 2, classificação 5)
- Controlo da legalidade dos navios de salvamento das ONG no Mediterrâneo, 

por exemplo, por autoridades independentes (subgrupo 2, classificação 3)

Vertente 2: A UE como parceiro internacional

2.1 Comércio e relações numa perspetiva ética
- Desenvolver melhores relações comerciais com a China e os EUA (subgrupo 

4, classificação 3)
- Regras fiscais uniformes para os países terceiros (subgrupo 5, classificação 

3)
- A consideração dos direitos humanos nas relações comerciais europeias 

(subgrupo 5, classificação 5)
- Papel da UE no comércio mundial e posição enquanto parceiro comercial 

(subgrupo 13, classificação 3)
- Colaboração com as grandes potências do mundo – Estabelecer políticas 

comerciais e económicas claras da UE para com a China e os EUA 
(subgrupo 14, classificação 5)

- Reforço das relações com os países em desenvolvimento (por exemplo, em 

2� O presente Anexo resulta da tradução humana de textos originalmente traduzidos de outras línguas
para inglês com recurso à tradução automática.
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África) (subgrupo 14, classificação 5)
- A política comercial conjugada com a divulgação dos valores éticos 

da União Europeia e a política europeia em matéria de ambiente e clima 
(subgrupo 10, classificação 1)

- Relacionamento com a China e relações desejadas com este país: por 
exemplo, política económica, externa e de segurança (subgrupo 10, 
classificação 5)

2.2 Ação climática internacional
- A UE deverá desempenhar um papel de liderança na luta contra o 

aquecimento global (subgrupo 4, classificação 1)
- Defesa do ambiente (subgrupo 10, classificação 2)
- Política da UE em matéria de clima (subgrupo 5, classificação 2)
- Papel da UE na aplicação da legislação em matéria de clima e incentivo aos 

outros Estados para que cumpram as regras (subgrupo 13, classificação 1)
- Cooperação internacional em matéria de clima (subgrupo 9, classificação 1)

2.3 Promoção dos valores europeus
- A UE como modelo e garante da democracia em todo o mundo (subgrupo 4, 

classificação 2)
- A UE deverá afirmarse em matéria de igualdade de oportunidades, 

desenvolvimento socioeconómico e condições de vida justas em comparação
com os países do hemisfério sul (subgrupo 4, classificação 4)

- A UE enquanto embaixadora da defesa dos direitos humanos. Pessoas a 
morrer nas fronteiras (subgrupo 13, classificação 5)

- Corrupção – Criar uma estratégia anticorrupção a nível da UE (subgrupo 14, 
classificação 4)

- A UE como superpotência financeira [utilizando o seu poder para promover 
os valores, (clarificado pelos cidadãos)] (subgrupo 9, classificação 4)

- Aumento da tributação das empresas na UE que recorrem à externalização 
ou que detêm monopólios – incluindo a externalização para países terceiros –
e possibilidade de recorrer a sanções quando os direitos dos trabalhadores 
são violados, por exemplo, pelo trabalho forçado e pelo trabalho infantil 
(subgrupo 9, classificação 5)

- Rever os instrumentos tradicionais de política externa com o objetivo de 
promover a paz (subgrupo 6, classificação 5)

- Promover valores europeus comuns dentro e fora da União Europeia e 
alargamento das estruturas europeias (subgrupo 12, classificação 2)

Vertente 3: Uma UE forte num mundo pacífico

3,1. Segurança e defesa
- Criação de um exército europeu comum (subgrupo 6, classificação 4)
- Precisamos de um exército europeu? (subgrupo 10, classificação 5)
- Defesa – Criar uma estratégia comum de defesa a nível da UE (subgrupo 14, 

classificação 1)
- Gestão eficiente das capacidades das forças armadas conjuntas na UE 

(subgrupo 5, classificação 4)
- Investir num exército europeu comum – um mecanismo comum de defesa 

(subgrupo 9, classificação 3)
- Segurança e defesa: É possível ter uma força militar conjunta a nível 

europeu? (subgrupo 11, classificação 4)
- Regulamentação em matéria de cibersegurança (subgrupo 14, classificação 

3)
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- Defesa e proteção das fronteiras externas (subgrupo 13, classificação 2)
- Ações diplomáticas em todo o mundo relativamente aos conflitos e guerras 

(subgrupo 12, classificação 4)
3.2 Tomada de decisões e política externa da UE

- Rever o processo de decisão por unanimidade do Conselho da UE (subgrupo
6, classificação 1)

- Rever o papel do Parlamento Europeu no processo decisório da UE 
(subgrupo 6, classificação 2)

- Unanimidade – Sanções na UE quando os países não cumprem os acordos 
(subgrupo 9, classificação 2)

- Política externa: Os países da UE necessitam de uma política unificada para 
a sua participação em organizações internacionais (subgrupo 11, 
classificação 5)

- Unanimidade dos EstadosMembros. Os interesses de cada país em segundo 
lugar (subgrupo 12, classificação 5)

- Revisão da regra da unanimidade (subgrupo 13, classificação 4)
3.3 Países vizinhos e alargamento

- Alargamento da UE: Como gerir o veto para os novos membros (subgrupo 
11, classificação 2)

- Justiça: Como podemos conceber leis que afetam questões comuns com os 
países vizinhos (subgrupo 11, classificação 3)

Vertente 4: A migração de um ponto de vista humano

4.1 Medidas corretivas em matéria de migração
- Ajuda para permanecer no país de partida (e controlo dessas ajudas)

(subgrupo 7, classificação 2)
- Combater as razões da migração; Ajuda para melhorar o nível de vida nos 

países de origem; Qualificação específica dos migrantes voluntários na 
Europa, apoio à qualificação e educação nos países de origem (subgrupo 3, 
classificação 2)

- Causas e origens da migração (subgrupo 8, classificação 4)
- Apoio aos países de origem (subgrupo 15, classificação 4)
- Medidas corretivas em matéria de migração; Clima, radicalização (subgrupo 

1, classificação 5)
4.2 Considerações humanas

- Tráfico de seres humanos (subgrupo 7, classificação 2)
- Gerir os campos de refugiados na UE (subgrupo 15, classificação 3)
- Respeito pelos direitos humanos e pelas normas humanitárias uniformes em 

matéria de tratamento dos migrantes (subgrupo 3, classificação 5)
4.3 Integração

- Adaptação dos recémchegados (assuntos administrativos, questões culturais,
diálogo) / profissionalização da integração (subgrupo 7, classificação 5)

- Acabar com a estigmatização da migração / reconhecimento da migração 
como um facto (subgrupo 15, classificação 5)

- Processo de integração cultural dos migrantes depois da chegada (subgrupo 
8, classificação 5)

- Condições de aquisição da cidadania europeia e acompanhamento 
(subgrupo 8, classificação 1)

- Integração: Direitos e obrigações (subgrupo 1, classificação 3)
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Vertente 5: Responsabilidade e solidariedade em toda a UE

5.1 Distribuição da migração
- Política de distribuição dos migrantes não europeus (subgrupo 8, 

classificação 2)
- Procedimentos de distribuição na Europa; Reforma do sistema de Dublim 

(subgrupo 3, classificação 4)
- Como pode a UE conseguir uma distribuição equitativa dos migrantes entre 

os países da UE (subgrupo 1, classificação 2)
- Distribuição das chegadas na UE (subgrupo 7, classificação 4)
- Distribuição equitativa dos refugiados: Quotas, apoio financeiro aos países da

UE e à Turquia, respeito pelos direitos humanos (subgrupo 2, classificação 2)
- Um sistema flexível, sustentável e resistente às tensões para acolher 

migrantes e com capacidade para fazer face a situações de sobrecarga e de 
emergência (subgrupo 1, classificação 4)

- Como melhorar a comunicação da UE sobre temas relacionados com a 
migração. Diferenciação das condições e causas da migração (por exemplo, 
refugiados de guerra, refugiados económicos) (subgrupo 2, classificação 5)

- Política para uma sociedade da UE em envelhecimento: Um sistema 
unificado de pensões (subgrupo 12, classificação 3)

5.2 Abordagem comum em matéria de asilo
- Gestão da migração de menores (subgrupo 3, classificação 3)
- Normalização e simplificação das regras nacionais (subgrupo 7, classificação 

3)
- Definição de uma política de migração entre a Europa e os EstadosMembros 

(subgrupo 8, classificação 3)
- Conceção do conteúdo dos procedimentos de asilo (aquisição de 

competências linguísticas, ensino escolar, etc.) (subgrupo 15, classificação 2)
- Critérios de política de asilo: Em que condições se goza do direito de asilo? 

Poderá haver uma regulamentação europeia comum e normas comuns? 
(subgrupo 3, classificação 1)

- Criação de um sistema europeu de asilo uniforme e de mais competências 
em matéria de migração a nível europeu (subgrupo 15, classificação 1)

- Procedimentos de asilo: Aplicação independente, normalização e duração 
dos procedimentos de asilo (subgrupo 2, classificação 1)

- Melhorar a cooperação entre os Estados da UE em matéria de migração: por 
exemplo, através de uma reforma do Tratado de Dublim. (subgrupo 10,
classificação 4)

Tratamento equivalente dos processos de asilo na UE; Clareza e celeridade
(subgrupo 1, classificação 1)
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Anexo IV

Lista completa dos contributos dos subgrupos na língua original da tomada de notas

NB: Notas dos facilitadores que descrevem os tópicos. Cada facilitador tomou notas na sua própria língua.

.Tópico I do bloco: "A UE no mundo"

Língua original

Grupo 4
(alemão)

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, sozioökonomische Entwicklung und gerechte Lebensbedingungen gegenüber den 
Ländern des globalen Südens
5. Die Arbeitsund 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 Mittelund 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

Grupo 5
(alemão)

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 EUBürger 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

Grupo 6
(português

)

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.

Grupo 9
(dinamarquê

s)

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

Grupo 10
(alemão)

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 
DublinVertrages
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. EUErweiterung
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.

Grupo 11
(espanhol)

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 UE27 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?

Grupo 12
(polaco)

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

Grupo 13
(neerlandê

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
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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

Grupo 14
(romeno)

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. Antidrog– 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)

Tópico II do bloco: Migração

Língua original

Grupo 1
(sueco)

1. Likvärdig handläggning i asylärenden i EU; tydlighet och snabbhet
2. Hur kan Eu arbeta för en rättvis fördelning av migranter mellan EUländer
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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Grupo 2
(alemão)

1. AsylVerfahren: Unabhängige Durchführung, Vereinheitlichung und Länge der Asylverfahren
2. Gerechte Verteilung der Flüchtlinge: Quota, finanzielle Unterstützung für EULänder & für die Türkei, Einhaltung der 
Menschenrechte
3. Kontrolle der Legalität der NGORettungsschiffe im Mittelmeer z.B. durch unabhängige Authoritäten
4. Sicherheit der EUAußengrenzen: Grenzschutz vor irregulärer/illegaler Immigration
5. Wie Kommunikation der EU über Migrationsthemen verbessern. Differenzierung der MigrationsBegriffe und Ursachen (z.B. 
Kriegsflüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge)
5. Rolle der Frontex an den EUAußengrenzen
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 MigrationsDestinationen
12. Positive und negative Auswirkungen der Migration von Fachkräften
13. Lebensqualität in Flüchtlingslagern

Grupo 3
(alemão)

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 außereuropäischen 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

Grupo 7 1. Aide pour rester dans le pays de départ (et contrôle de ces aides)
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(francês) 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 intraeuropéenne / 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)

Grupo 8
(francês)

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

Grupo 15
(alemão)

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 EUFlüchtlingslagern
4. Unterstützung von Herkunftsländern
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5. DeStigmatisierung 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 EUTürkeiAbkommens
12. Kompetenzbasierte Migration verstärken
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