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Informații de bază: UE în lume/migrație 

Grupul de dezbatere „UE în lume/migrație” discută despre rolul UE în lume, inclusiv 
obiectivele și strategiile pentru securitatea, apărarea, politica comercială, cooperarea în 
domeniul ajutorului umanitar și al dezvoltării, politica externă a UE și pentru politica de 
vecinătate și extinderea UE. Acesta este legat, de asemenea, de modul în care UE ar trebui 
să gestioneze migrația. 
 

Acest document vă oferă informații generale cu privire la diferitele subiecte abordate de 
grupul de dezbatere. Cel mai important, documentul arată ce face deja UE în aceste domenii 
și care sunt principalele preocupări și dorințe pentru viitor exprimate de utilizatorii platformei 
digitale multilingve (https://futureu.europa.eu). În sfârșit, documentul conține și linkuri care 
trimit la informații suplimentare referitoare la numeroase subiecte. 

 

Sarcina dvs. 

În acest grup, vă vom invita să dezbateți și să formulați o serie de recomandări pe care 
instituțiile Uniunii să le aibă în vedere pentru viitorul Europei în domeniile „UE în lume” și 
„Migrație”. De exemplu, recomandările pot indica direcția generală de urmat sau modul de 
rezolvare a unei probleme specifice. 

Pe parcursul a trei sesiuni, veți discuta și colabora direct cu alți cetățeni din întreaga Europă, 
împreună cu care veți redacta recomandările. În timpul celei de a treia și ultime sesiuni, veți 
vota împreună recomandările, care vor fi prezentate și discutate cu ceilalți participanți în 
plenul conferinței. 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/
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UE în lume: consolidarea unui spirit de conducere responsabil la nivel mondial 

Pandemia de COVID-19 ne-a amintit cu virulență că Europa nu poate face față provocărilor 

de la nivel mondial decât prin cooperare la nivel mondial. Împreună, putem aborda probleme 

esențiale precum pacea și securitatea, schimbările climatice, dezvoltarea durabilă și 

redresarea mondială. 
 

Ce face UE? 

UE promovează multilateralismul și o ordine globală bazată pe norme. Ea urmărește o 

abordare coordonată în materie de acțiune externă – de la comerț și parteneriate 

internaționale la politica externă, de securitate și de apărare – care să îi asigure Europei o 

voce mai puternică și mai unită în lume. De asemenea, colaborăm îndeaproape cu țările 

vecine, introducând o strategie cuprinzătoare pentru relațiile noastre cu Africa și reafirmând 

perspectiva europeană pentru Balcanii de Vest. Un nivel responsabil de implicare la nivel 

mondial înseamnă și că UE investește în parteneriate și alianțe cu țări terțe, cu organizații 

multilaterale și regionale, în special cu cele cu care împărtășim valori comune, însă și cu 

cele cu care împărtășim obiective mondiale comune, cum ar fi un răspuns comun la nivel 

mondial în ceea ce privește pandemia de COVID-19 și ambițiile mondiale în domeniul 

schimbărilor climatice. 
 

 

Ce idei reies până acum din dezbaterea de platforma digitală multilingvă? 

Ideile postate în cadrul subiectului „UE în lume” acoperă o varietate de teme legate de 

politica externă, de la comerț până la utilizarea puterii blânde și apărare. În general, 

participanții solicită o prezență mai puternică a UE pe scena politică mondială, atât în politica 

sa de vecinătate, cât și în relațiile cu, de exemplu, țările din Africa și America Latină. 

Participanții la platformă consideră că UE ar trebui să fie mai îndrăzneață în exercitarea atât 

a puterii blânde, cât și a celei dure. De la crearea platformei, acest subiect a reunit un număr 

total de 1 756 de contribuții, și anume 541 de idei, 1 083 de comentarii și 119 evenimente. 

Diferitele idei pot fi grupate în funcție de următoarele teme: 
 

 

 Obiectivele generale ale politicii externe a UE 

 Politici comerciale 

 Apărare 

 Procesul decizional 

 Extindere 

 Politica de vecinătate și relațiile cu părțile terțe 

 

Obiectivele generale ale politicii externe a UE 

Participanții își exprimă opinia conform căreia rolul UE este în schimbare, în contextul actual 

caracterizat de accentuarea preocupărilor legate de urgența climatică, modificarea 

echilibrului puterii economice și geopolitice, provocări majore ale multilateralismului și 

combaterea la nivel mondial a pandemiei de COVID-19 (iată un exemplu de eveniment și un 

exemplu de idee). Prin urmare, mai mulți participanți consideră că UE ar trebui să fie mai 

îndrăzneață în exercitarea atât a puterii blânde, cât și a celei dure (iată două exemple:  idee 

și idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
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În ceea ce privește politica externă a UE, multe idei se referă la rolul pe care UE ar trebui să îl 

joace în ceea ce privește drepturile omului și valorile democratice la nivel mondial. În acestea, se 

solicită o poziție mai fermă față de țările care încalcă în mod repetat convențiile și/sau tratatele 

internaționale privind drepturile omului și se formulează un apel la acțiune împotriva acestora 

(iată un exemplu de idee). De exemplu, UE este încurajată să joace un rol de lider în procesul 

de consolidare a păcii dintre Israel și Palestina (iată un exemplu de idee). Legat de acest 

subiect, a fost lansat un apel la un regim european comun privind exportul de arme, cu norme 

stricte, pentru a se asigura că armele „fabricate în UE” nu alimentează conflicte la nivel mondial 

și nu conduc la încălcări ale drepturilor omului (iată ideea). 
 

Politici comerciale 

Un grup de contribuții din cadrul subiectului „UE în lume” solicită consolidarea politicilor 

comerciale și reformarea acordurilor comerciale în conformitate cu valorile UE, în vederea 

asigurării respectării drepturilor omului sau a standardelor de mediu (iată un exemplu de idee). O 

idee foarte susținută pledează pentru o reformă a politicii comerciale și de investiții a UE și o 

relansare a multilateralismului mondial, având ca element central crearea de locuri de muncă 

decente și protecția drepturilor fundamentale și ale omului, inclusiv a drepturilor lucrătorilor și ale 

sindicatelor (iată un exemplu de idee). 
 

Apărare 

În ceea ce privește consolidarea puterii dure a UE, un alt aspect considerat ca fiind extrem 

de important (iată un exemplu de eveniment), participanții pledează pentru crearea unei 

armate europene comune (iată un exemplu de idee). Participanții propun, de asemenea, 

crearea unor forțe sau a unor instituții mai specializate la nivelul UE, cum ar fi, de exemplu, o 

Academie Militară Europeană (iată un exemplu de idee). 
 

Procesul decizional 

Participanții consideră că este esențial ca UE să acționeze ca o entitate solidă și unită pe 

scena politică internațională, pentru a-și menține și consolida în continuare rolul. Mai multe 

contribuții discută despre necesitatea unei politici externe comune. Una dintre cele mai 

susținute idei din cadrul acestui subiect propune necesitatea unei politici externe și de 

securitate comune în vederea asigurării siguranței europenilor, promovând în același timp 

democrația, drepturile omului, statul de drept și protecția mediului în vecinătatea UE și la 

nivel mondial (iată ideea). 

O a doua subtemă este apelul la o cooperare mai strânsă între statele membre. Participanții 

subliniază că, în vederea menținerii credibilității, concurența dintre statele membre la nivel 

internațional trebuie să înceteze. Prin urmare, aceștia sugerează ca ambasadele statelor 

membre ale UE să fie înlocuite cu o singură ambasadă a UE, care să reprezinte și să 

reunească toate statele membre ale UE. De asemenea, acest lucru ar putea însemna că, în 

cadrul oricărei instituții internaționale, cum ar fi NATO, statele membre ar fi reprezentate de 

UE, în calitate de membru unic (iată un exemplu de idee). În plus, o altă idee este crearea 

unui pașaport comun la nivelul UE pentru toți cetățenii europeni (iată un exemplu de idee). 

În cadrul temei privind procesul decizional, participanții solicită regândirea regulii 

unanimității. O serie de idei se axează pe opinia conform căreia situația actuală, bazată pe 

regula unanimității, permite statelor membre, la nivel individual, să blocheze politica externă 

comună (iată un exemplu de idee și de eveniment). Acest lucru este considerat problematic, 

deoarece împiedică prezentarea unei voci credibile, stabile și puternice a UE la nivel 

mondial, după cum s-a subliniat deja în cadrul temei anterioare. Prin urmare, în conformitate 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?commentId=1188&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281?locale=en&order=random&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
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cu ideea exprimată, UE ar trebui să treacă la un sistem de vot bazat pe majoritatea 

„absolută”. Una dintre cele mai susținute idei din cadrul acestei teme oferă o descriere 

detaliată a unui sistem de vot bazat pe majoritatea absolută pentru statele membre, sprijinit 

de o majoritate simplă a deputaților în Parlamentul European, pentru ca UE să poată lua 

măsuri executive și să poată genera o politică externă veritabilă și credibilă (iată ideea). Ca 

și în cadrul discuțiilor din cadrul temei privind democrația europeană, majoritatea calificată 

este prezentată, de asemenea, ca alternativă la regula actuală a unanimității (iată un 

exemplu de idee). 

O ultimă subtemă se referă la competențele Parlamentului European. Participanții consideră 

că, deși Parlamentul European a sprijinit conceptul de politică externă și de securitate comună 

(PESC) încă de la început și a încercat să extindă domeniul său de aplicare, el are în 

continuare doar un rol marginal în elaborarea politicii externe a UE. Prin urmare, participanții 

consideră că este esențial să se aloce mai multe competențe în materie de politică externă 

Parlamentului European (iată un exemplu de idee). 

 

Extindere 

O serie de contribuții au ca temă necesitatea extinderii și a integrării țărilor din vecinătatea 

estică ca modalitate de protejare a democrației în aceste țări (iată un exemplu de  idee), dar 

și pentru a asigura stabilitatea economică în cadrul UE (iată un exemplu de idee). Aceste 

mesaje sunt exprimate în egală măsură în cadrul uneia dintre cele mai susținute idei 

referitoare la acest subiect. În aceasta, se solicită continuarea extinderii UE prin integrarea 

partenerilor din Balcanii de Vest pentru a asigura pacea și stabilitatea în regiune (iată ideea). 

Legat de această idee, a fost formulat un apel la recunoașterea deplină a Kosovoului (iată 

un exemplu de idee). 

 

Politica de vecinătate și relațiile cu părțile terțe 

O subtemă a ideilor propuse se referă la reprezentarea diplomatică a UE, cu contribuții în 

care, în termeni generali, se solicită instituțiilor UE să își reprezinte și să își apere interesele 

în lume într-un mod mai vizibil (iată un exemplu de idee). 

În majoritatea ideilor se pledează pentru o UE mai unită și mai integrată, consolidând astfel 

rolul UE ca putere la nivel mondial în domeniul dreptului și al justiției, deschisă interacțiunii 

cu diferite instituții multilaterale, atât la nivel global, cât și la nivel regional (iată două 

exemple: idee și idee). În schimb, în alte contribuții, se exprimă dorința ca UE să se 

concentreze asupra rolului său de actor economic, astfel cum era prevăzut inițial. În acest 

sens, autorii acestora consideră că UE nu ar trebui să își asume rolul de actor geopolitic, ci 

mai degrabă să își mențină funcția primordială de piață economică comună. Participanții 

consideră că, întrucât UE nu este un stat suveran, aceasta nu poate exercita un rol politic de 

actor la nivel mondial (iată un exemplu de idee). 

Contribuțiile la această temă se referă în special la relațiile politice ale UE cu Rusia și China 

(iată un exemplu de eveniment). Participanții promovează necesitatea de a regândi și 

reevalua în mod fundamental abordarea UE în materie de politică externă, precum și de a 

înregistra progrese în reformarea acesteia, prin punerea în aplicare a unei abordări mai 

îndrăznețe, în conformitate cu ceea ce s-a discutat cu privire la temele anterioare. 

Participanții la platformă dezbat opinia potrivit căreia, în ceea ce privește China, UE ar trebui 

nu numai să dezvolte o poziție mai unitară și mai fermă în relațiile sale diplomatice, având în 

vedere sistemele de valori extrem de divergente, ci și să dezvolte o strategie a Uniunii 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554?=&order=most_commented&page=3&per_page=100&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=recent&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726?component_id=16&=&participatory_process_slug=EUInTheWorld&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70?toggle_translations=true
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Europene privind investițiile străine pentru a contracara influența Chinei la nivel mondial și, 

în special, în țările în curs de dezvoltare (iată ideea). 

În ceea ce privește relațiile UE cu țările din Africa și America Latină, participanții își exprimă 

opinia potrivit căreia ar trebui să existe un parteneriat consolidat și relații comerc iale 

revizuite (iată un exemplu de eveniment). Majoritatea participanților solicită un parteneriat 

mai puternic între UE și Uniunea Africană în vederea consolidării multilateralismului regional 

(iată un exemplu de idee). Alți cetățeni solicită parteneriate bilaterale mai puternice între 

statele membre individuale și țările africane, pentru a aborda migrația și alte amenințări la 

adresa securității Uniunii Europene. Însă, acest lucru poate funcționa numai dacă relațiile se 

îndepărtează de menținerea moștenirii economice și politice a fostelor sisteme coloniale 

(iată un exemplu de idee). Același lucru este valabil și pentru relațiile cu America Latină (iată 

un exemplu de idee). 

 

Pentru informații suplimentare: 

 O Europă mai puternică pe scena internațională 
 UE împotriva COVID-19 
 Relațiile externe ale UE 
 Cum furnizează UE ajutor? Protecția civilă la nivelul UE 
 Europa în lume: valoarea comerțului liber și echitabil 
 O politică comercială a UE deschisă, durabilă și asertivă 
 Serviciul European de Acțiune Externă 
 Serviciul Instrumente de Politică Externă 

 

 

Migrația: gestionarea migrației printr-un sistem previzibil, echilibrat și fiabil 

Abordarea migrației necesită un sistem modern al Uniunii Europene de migrație și azil, 

gestionarea frontierelor, cooperarea cu țările partenere și combaterea introducerii ilegale de 

migranți. Aceasta înseamnă, de asemenea, protejarea celor care fug din calea violenței și 

integrarea nou-veniților în societatea noastră. 

 

Ce face UE? 

Pentru ca UE să ofere soluții comune, chestiunea migrației trebuie tratată în mod echilibrat și 
favorabil incluziunii. 

Comisia a propus o serie de propuneri legislative în cadrul „Noului pact privind migrația și 
azilul”, ca parte a unei abordări cuprinzătoare a gestionării migrației. Acesta vizează 
îmbunătățirea cooperării cu țările de origine și de tranzit, asigurarea unor proceduri eficace, 
căi legale și sigure de migrație, integrarea cu succes a migranților care au drept de ședere în 
UE și returnarea celor care nu au acest drept. UE se concentrează, de asemenea, pe 
consolidarea frontierelor externe, pe îmbunătățirea gestionării frontierelor, inclusiv prin 
introducerea unor noi sisteme de informații, și pe combaterea introducerii ilegale de migranți. 

Ce idei reies până acum din dezbaterea de platforma digitală multilingvă? 

 

De la lansarea platformei, subiectul migrației a reunit un număr total de 1 157 de contribuții, 

incluzând 306 idei, 827 de comentarii și 24 de evenimente. Contribuțiile din cadrul acestui 

subiect evidențiază trei tendințe generale. Pe de o parte, un grup de participanți dorește mai 

multe acțiuni pentru a controla și a reduce migrația, în timp ce, pe de altă parte, alți 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553?locale=en&order=recent&page=6&per_page=50
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world_ro
https://europa.eu/european-union/coronavirus-response_ro
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/chapter/213/the-eu-s-external-relations
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/civil-protection/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/civil-protection/
https://www.consilium.europa.eu/ro/eu-free-trade/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2243
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
https://ec.europa.eu/fpi/index_ro
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participanți fac apel la o mai mare solidaritate și la proceduri de integrare îmbunătățite. 

Adoptând o poziție intermediară, un grup de participanți ar dori să promoveze mobilitatea 

internațională, dar numai între democrațiile dezvoltate din punct de vedere economic. În 

consecință, se analizează următoarele teme: 

 

 

 

 Migrația nereglementată din afara UE privită ca amenințare 

 Poziția umanistă privind migrația 

 Migrația legală 

 Abordarea cauzelor profunde ale migrației 

 Controalele la frontieră 

 Integrarea 

 Facilitarea și sprijinirea dobândirii cetățeniei UE 

Migrația nereglementată din afara UE privită ca amenințare 

Comentatorii își exprimă ideile și contribuțiile pe tema migrației cu franchețe. O temă 
identificată este sentimentul că migrația din țările terțe reprezintă o amenințare la adresa 
civilizației, identității, valorilor și culturii UE (iată un exemplu de idee). Unii participanți 
exprimă opinii conform cărora migrația din afara UE contribuie la terorism și la crearea de 
ghetouri și de zone unde nu domnește legea în UE (iată ideea). Acești participanți solicită 
măsuri de restricționare a migrației din afara UE, o politică de repatriere mai strictă și 
strategii care să împiedice mobilitatea migranților, cum ar fi controale mai stricte la frontieră 
(iată un exemplu de idee). 

 

Poziția umanistă privind migrația 

Participanții cu opinii contrare solicită soluții de combatere a migrației ilegale și o politică a 
UE în domeniul imigrației, cu proceduri de azil mai simple și mai accesibile în țările de 
origine, rute de migrație legale și sigure și o reprimare a traficului de ființe umane pentru a 
se evita decesul refugiaților la frontierele UE (iată un exemplu de idee). În cele din urmă, unii 
participanți doresc un cadru juridic prin care să se oprească deportarea către țări de origine 
nesigure a persoanelor și a familiilor integrate (iată ideea). 

 

Migrația legală 

În cadrul temei migrației legale, cei care pledează în favoarea unor politici mai stricte în 
materie de migrație solicită o politică comună a UE privind migrația selectivă, cu cote, 
proceduri de selecție mai stricte și proceduri stricte de acceptare (iată un exemplu de idee). 
Un sistem european de imigrație bazat pe puncte este uneori considerat necesar pentru a 
reglementa fluxurile de migrație într-un mod mai eficient (iată ideea). 

În cadrul contribuțiilor care sunt mai deschise în ceea ce privește migrația, se solicită, în 
mod similar, o abordare unificată și mai eficientă, însă mai conformă cu drepturile omului și 
cu valorile europene (sociale). De exemplu, în unele contribuții se abordează în mod specific 
ideea unei proceduri de azil unice și eficiente la nivelul UE (iată ideea), subliniindu-se, de 
asemenea, necesitatea de a reforma Convenția de la Dublin pentru a preveni distribuția 
inegală a solicitanților de azil și a migranților (iată un exemplu de idee). Cetățenii pledează, 
de asemenea, pentru o politică a UE în domeniul migrației forței de muncă sau pentru 
strategii ale UE de recrutare a studenților și a angajaților calificați care provin din țări din 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245?locale=en&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
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lumea a treia. În acest context, un cetățean subliniază necesitatea unor competențe sporite 
ale UE în materie de migrație, astfel încât aceasta să poată asigura gestionarea migrației în 
conformitate cu principiile și valorile Uniunii (iată ideea). 

Un grup de participanți propun ideea promovării unui tip selectiv de imigrație. De obicei, 
acest tip de participanți consideră că migrația este pozitivă datorită avantajelor economice 
pe care le creează. Aceștia propun vizarea anumitor țări pentru a atrage talentele lor (iată 
ideea) sau relaxarea criteriilor de mobilitate între democrațiile avansate din punct de vedere 
economic, atât din vest, cât și din Asia, în special în contextul unor acorduri de liber schimb 
(iată ideea). 

În unele contribuții se menționează, de asemenea, aspecte legate de inegalitatea care 
afectează procesul actual de solicitare a azilului. De exemplu, în acestea se subliniază că, în 
rândul solicitanților de azil, proporția bărbaților este semnificativ mai mare decât cea a 
femeilor sau a familiilor (iată ideea). Alți participanți raportează dificultățile cu care se 
confruntă solicitanții de azil LGBTI, solicitând o protecție sporită și un sprijin îmbunătățit în 
ceea ce privește serviciile de traducere pentru acest grup (iată ideea). 

 

Abordarea cauzelor profunde ale migrației 

Reflectând asupra viitorului Europei, participanții subliniază necesitatea de a aborda cauze le 
profunde ale migrației pentru a soluționa problemele legate de migrație cu care UE se 
confruntă în prezent. 

Sugestiile în acest sens variază de la stabilirea unor relații comerciale egale, investirea în 
mai multe planuri de ajutor pentru dezvoltare și formare academică și dezvoltarea 
profesională a persoanelor care trăiesc în țări din lumea a treia (iată ideea). 

Într-un anumit grup de contribuții, UE este criticată pentru rolul pe care l-a jucat în 
destabilizarea regională, de exemplu, prin implicarea militară europeană sau prin exporturi 
de produse agricole subvenționate, cu efect destabilizant, către țări în curs de dezvoltare 
(iată ideea). 

 

Controalele la frontieră 

În cadrul temei privind controalele la frontiere, sunt expuse, din nou, cele două poziții opuse 
privind migrația. 

În general, există sprijin pentru eforturi mai bine organizate și coordonate în ceea ce privește 
controalele la frontiere și se solicită controale mai cuprinzătoare la frontieră, inclusiv o 
autoritate de returnare (iată un exemplu de idee), un sprijin sporit pentru Frontex, cu o mai 
bună definire a funcțiilor sale (iată ideea) și o abordare obligatorie din punct de vedere juridic 
în ceea ce privește eforturile de căutare și salvare în Marea Mediterană (iată ideea). 

În cadrul altor contribuții, se solicită mai multă solidaritate și o mai bună respectare a 
drepturilor omului. Ideile discutate în acest context sunt, de exemplu, un sistem centralizat 
de distribuție la nivelul UE bazat pe solidaritate, finanțare pentru îmbunătățirea 
infrastructurilor de primire la frontieră (cazare și alimente) sau o agenție supranațională care 
să gestioneze taberele europene de refugiați, gestionată în comun de diferite țări și finanțată 
din resurse ale UE (iată un exemplu de idee). 

 

Integrarea 

O altă temă din cadrul subiectului migrației se referă la idei în care se discută integrarea, 
solicitându-se un parcurs monitorizat pentru migranți, pentru a se asigura integrarea deplină 
a acestora în statul membru al UE. În cadrul unei idei, se identifică un potențial major în 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
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ceea ce privește recunoașterea și activarea în continuare a migranților și a membrilor 
comunităților gazdă ca factori de schimbare (iată ideea). Educația este considerată esențială 
pentru integrare, limba și valorile europene jucând un rol central. În acest context, 
participanții consideră că sunt necesare programe cu o finanțare suficientă pentru a sprijini 
includerea copiilor migranți de vârstă școlară în sistemul public de învățământ (iată ideea). 
Participanții își exprimă opinia conform căreia o distribuire geografică a migranților este 
esențială pentru realizarea integrării (iată un exemplu de idee) și pentru evitarea creării de 
ghetouri (iată ideea). Există apeluri pentru campanii și programe de informare care să 
sensibilizeze cetățenii UE cu privire la combaterea rasismului, pentru ca UE să se îndrepte 
către o societate cu adevărat favorabilă incluziunii. În legătură cu opiniile privind rasismul și 
excluderea de pe piața forței de muncă, există apeluri pentru un tratament egal și echitabil al 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală (iată ideea). 
 

Facilitarea și sprijinirea dobândirii cetățeniei UE 

Unii participanți deplâng lipsa de drepturi a rezidenților permanenți din UE. Ei observă că 
Uniunea nu acordă dreptul de vot rezidenților săi permanenți care locuiesc în UE de mult 
timp și nu le acordă nici alte avantaje care ar putea face mai atractivă solicitarea cetățeniei 
UE (iată ideea). 
 
Unii participanți consideră că această chestiune este deosebit de presantă în ceea ce 

privește cetățenii Regatului Unit care locuiau în UE înainte de Brexit. O idee care conduce la 

discuții controversate este introducerea unei proceduri accelerate pentru obținerea de 

drepturi la nivelul UE de către cetățenii britanici care locuiau în UE înainte de Brexit (iată 

ideea). 

 

Pentru informații suplimentare: 

 Un nou Pact privind migrația și azilul 
 Migrația 
 Azilul și migrația în UE: cifre și date 
 Azilul și migrația – Politica UE în domeniul migrației 
 Consolidarea frontierelor externe ale UE 
 Sistemele informatice în sprijinul politicilor în materie de azil și migrație 

 

Aflați mai multe despre toate politicile și activitățile UE: 

 Site-ul Parlamentului European 
 Site-ul Consiliului UE 
 Site-ul Comisiei Europene 

 

Acest document a fost pregătit de Secretariatul comun al Conferinței privind viitorul 
Europei.  

Vă rugăm să urmăriți platforma digitală a Conferinței privind viitorul Europei 
(www.futureu.europa.eu) pentru a afla mai multe informații și pentru a citi postările 
altor cetățeni care și-au publicat deja ideile și gândurile. Pentru a afla mai multe 
despre ideile prezentate până acum, vă rugăm să consultați și primul raport 
intermediar disponibil pe platformă.  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210?locale=fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_ro
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/migration
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20170629STO78630/azilul-si-migratia-in-ue-cifre-si-date
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-migration-policy/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/strengthening-external-borders/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/it-systems-in-the-area-of-freedom-security-and-justice/
https://www.europarl.europa.eu/portal/ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/
https://ec.europa.eu/info/index_ro
http://www.futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=ro
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=ro

