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Pagrindinė informacija. ES pasaulyje / migracija
Forume „ES pasaulyje / migracija“ aptariamas ES vaidmuo pasaulyje, įskaitant ES saugumo,
gynybos, prekybos politikos, humanitarinės pagalbos ir vystomojo bendradarbiavimo, užsienio
politikos, ES kaimynystės politikos ir plėtros tikslus ir strategijas. Tai taip pat susiję su tuo, kaip
ES turėtų spręsti migracijos klausimus.
Šiame dokumente pateikiama bendra informacija apie įvairias forumo temines sritis.
Pirmiausia, jame išdėstoma, ką ES jau daro šiose srityse ir kokius pagrindinius susirūpinimą
keliančius klausimus ir pageidavimus dėl ateities išreiškė daugiakalbės skaitmeninės
platformos (https://futureu.europa.eu) naudotojai. Galiausiai dokumente taip pat pateikiamos
nuorodos į tinklalapius, kuriuose pateikiama daugiau informacijos apie daugelį teminių sričių.

Jūsų užduotis
Šiame forume pakviesime jus apsvarstyti ir parengti rekomendacijų rinkinį Sąjungos
institucijoms, į kurį jos galėtų atsižvelgti imdamosi tolesnių veiksmų dėl Europos ateities ES
pasaulyje ir migracijos srityse. Pavyzdžiui, rekomendacijose gali būti nurodyta, kokios bendros
krypties reikėtų laikytis arba kaip išspręsti konkrečią problemą.
Trijų sesijų metu diskutuosite ir tiesiogiai bendradarbiausite su kitais piliečiais iš visos Europos
ir kartu su jais rengsite rekomendacijas. Trečiojoje, paskutinėje, sesijoje bendrai balsuosite
dėl rekomendacijų ir jos bus pristatytos kitiems Konferencijos plenarinės sesijos dalyviams,
taip pat su jais aptartos.
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ES pasaulyje. Atsakingos pasaulinės lyderystės stiprinimas
Koronaviruso pandemija aiškiai priminė, kad pasaulinius iššūkius Europa gali įveikti tik
vykdydama pasaulinį bendradarbiavimą. Kartu galime spręsti tokius svarbius klausimus kaip
taika ir saugumas, klimato kaita, darnus vystymasis ir visuotinis atsigavimas.
Ką daro ES?
ES propaguoja daugiašališkumą ir taisyklėmis grindžiamą pasaulinę tvarką. Ji siekia suderinto
požiūrio į išorės veiksmus tiek prekybos ir tarptautinių partnerysčių, tiek užsienio saugumo ir
gynybos politikos srityse, kuriuo būtų užtikrintas stipresnis ir vieningesnis Europos balsas
pasaulyje. Be to, glaudžiai bendradarbiaujame su kaimyninėmis šalimis: pateikėme išsamią
mūsų santykių su Afrika strategiją ir dar kartą patvirtinome Vakarų Balkanų šalių europinę
perspektyvą. Atsakingas pasaulinis bendradarbiavimas taip pat apima ES investicijas į
partnerystes ir sąjungas su trečiosiomis valstybėmis, daugiašalėmis ir regioninėmis
organizacijomis, visų pirma su tomis, su kuriomis mus sieja bendros vertybės, taip pat su
tomis, su kuriomis siekiame bendrų pasaulinių tikslų, pavyzdžiui, bendro pasaulinio atsako į
COVID pandemiją ir pasaulinių užmojų klimato srityje.
Kokie daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje vykstančių debatų ligšioliniai
rezultatai?
Teminėje srityje „ES pasaulyje“ pateiktos idėjos apima įvairias su užsienio politika susijusias
temas – nuo prekybos iki švelniosios galios naudojimo ir gynybos. Teikinių autoriai bendrai
ragina ES aktyviau dalyvauti pasaulinėje politinėje arenoje: kaimynystės politikoje ir
santykiuose, pavyzdžiui, su Afrikos ir Lotynų Amerikos šalimis. Platformos teikinių autoriai
mano, jog ES turėtų drąsiau naudoti tiek švelniąją, tiek kietąją galią. Nuo platformos veikimo
pradžios ši teminė sritis iš viso sugeneravo 1 756 teikinius, t. y. 541 idėją, 1 083 komentarus
ir 119 renginių. Įvairias idėjas galima suskirstyti pagal šias temas:



Bendrieji ES užsienio politikos tikslai



Prekybos politika



Gynyba



Sprendimų priėmimas



Plėtra



Kaimynystės politika ir santykiai su kitomis šalimis

Bendrieji ES užsienio politikos tikslai
Teikinių autorių nuomone, didėjant susirūpinimui dėl kritinės klimato padėties, kintant
ekonominei ir geopolitinei galių pusiausvyrai, taip pat dėl didelių iššūkių daugiašališkumui ir
pasaulinės kovos su COVID-19 keičiasi ES vaidmuo (žr. renginio pavyzdį, žr. idėjos pavyzdį).
Todėl keletas teikinių autorių pareiškė nuomonę, kad ES turėtų drąsiau naudoti tiek švelniąją,
tiek kietąją galią (žr. idėjos pavyzdį ir idėją).
Kalbant apie ES užsienio politiką, daugelyje idėjų nurodoma, kokio vaidmens pasaulyje ES
turėtų imtis žmogaus teisių ir demokratinių vertybių srityje. Jose raginama laikytis griežtesnės
pozicijos tų šalių, kurios pakartotinai pažeidžia tarptautines žmogaus teisių konvencijas ir
(arba) sutartis, atžvilgiu ir imtis prieš jas veiksmų (žr. idėjos pavyzdį). Pavyzdžiui, ES raginama
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imtis vadovaujamo vaidmens Izraelio ir Palestinos taikos kūrimo procese (žr. idėjos pavyzdį).
Su tuo susijęs ir raginimas sukurti bendrą griežtomis taisyklėmis grindžiamą Europos ginklų
eksporto sistemą, kuri užtikrintų, kad ES pagamintais ginklais nebūtų aštrinami pasaulyje
vykstantys konfliktai ir nebūtų prisidedama prie žmogaus teisių pažeidimų (žr. idėją).
Prekybos politika
Dalyje teminės srities „ES pasaulyje“ teikinių raginama stiprinti prekybos politiką ir reformuoti
prekybos susitarimus atsižvelgiant į ES vertybes – tiek pagarbą žmogaus teisėms, tiek
aplinkos apsaugos standartų laikymąsi (žr. idėjos pavyzdį). Vienoje labai palaikomoje idėjoje
raginama reformuoti ES prekybos ir investicijų politiką ir atkurti pasaulinį daugiašališkumą,
kurio pagrindas – deramų darbo vietų kūrimas ir pagrindinių bei žmogaus teisių, įskaitant
darbuotojų ir profesinių sąjungų teises, apsauga (žr. idėjos pavyzdį).
Gynyba
ES kietosios galios stiprinimas taip pat laikomas itin svarbiu aspektu (žr. renginio pavyzdį) ir
teikinių autoriai skatina šiuo tikslu sukurti bendrą Europos kariuomenę (žr. idėjos pavyzdį).
Teikinių autoriai taip pat siūlo sukurti labiau specializuotas pajėgas arba institucijas ES
lygmeniu, pavyzdžiui, įsteigti Europos karo akademiją (žr. idėjos pavyzdį).
Sprendimų priėmimas
Teikinių autorių nuomone, labai svarbu, kad, siekdama išlaikyti ir dar labiau sustiprinti savo
vaidmenį, ES tarptautinėje politinėje arenoje veiktų kaip vienas tvirtas ir vieningas subjektas.
Keliuose teikiniuose aptartas bendros užsienio politikos poreikis. Vienoje iš labiausiai
palaikomų šios teminės srities idėjų teigiama, kad reikia vykdyti bendrą užsienio ir saugumo
politiką, kad būtų užtikrintas europiečių saugumas ir kartu propaguojama demokratija,
žmogaus teisės, teisinė valstybė ir aplinkos apsauga kaimyninėse šalyse ir visame pasaulyje
(žr. idėją).
Antroje potemėje valstybės narės raginamos glaudžiau bendradarbiauti. Teikinių autoriai
pabrėžia, kad siekiant išlaikyti patikimumą reikia nutraukti valstybių narių konkurenciją
tarptautiniu lygmeniu. Todėl jie siūlo ES valstybių narių ambasadas pakeisti viena bendra ES
ambasada, kuri atstovautų visoms ES valstybėms narėms ir jas visas suvienytų. Taigi, ES taip
pat galėtų turėti vieną bendrą narystę tarptautinėse institucijose, pavyzdžiui, NATO (žr. idėjos
pavyzdį). Be to, pateikta dar viena idėja – sukurti bendrą ES pasą visiems Europos piliečiams
(žr. idėjos pavyzdį).
Sprendimų priėmimo temos teikiniuose raginama persvarstyti vieningo balsavimo taisyklę.
Vienoje idėjų grupėje išreiškiama nuomonė, kad dabartinė padėtis, grindžiama vieningo
balsavimo taisykle, leidžia pavienėms valstybėms narėms blokuoti bendrą užsienio politiką
(žr. idėjos pavyzdį ir renginį). Laikoma, kad tai yra problematiška, nes trukdo ES turėti
patikimą, stabilų ir tvirtą balsą pasaulyje, kaip jau buvo pabrėžta aptariant pirmesnę temą.
Todėl, kaip teigiama pateiktoje idėjoje, ES turėtų pereiti prie absoliučios balsų daugumos
sistemos. Vienoje iš labiausiai palaikomų šios temos idėjų išsamiai aprašoma valstybių narių
absoliučios balsų daugumos, kuriai pritartų paprasta Europos Parlamento narių dauguma,
sistema, kurią įgyvendinus ES galėtų imtis vykdomųjų veiksmų ir formuoti tikrą bei patikimą
užsienio politiką (žr. idėją). Panašiai kaip diskusijose teminėje srityje „Europos demokratija“,
kaip alternatyva dabartinei vieningo balsavimo taisyklei teikiamas ir kvalifikuotos balsų
daugumos taikymas (žr. idėjos pavyzdį).
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Paskutinėje potemėje aptariamos Europos Parlamento kompetencijos sritys. Teikinių autoriai
mano, kad, nors Europos Parlamentas nuo pat pradžių rėmė bendros užsienio ir saugumo
politikos (BUSP) koncepciją ir siekė išplėsti jos taikymo sritį, jam vis dar tenka tik šalutinis
vaidmuo formuojant ES užsienio politiką. Todėl, teikinių autorių nuomone, labai svarbu
Europos Parlamentui skirti daugiau kompetencijos užsienio politikos srityje (žr. idėjos
pavyzdį).
Plėtra
Vienoje teikinių grupėje aptarta plėtros būtinybė ir poreikis integruoti rytines kaimynines šalis;
tai – ne tik būdas apsaugoti demokratiją šiose šalyse (žr. idėjos pavyzdį), bet ir būtina sąlyga
siekiant ekonominio stabilumo Europos Sąjungoje (žr. idėjos pavyzdį). Šios mintys taip pat
pateikiamos vienoje iš labiausiai palaikomų šios temos idėjų: raginama tęsti ES plėtrą
integruojant Vakarų Balkanų šalis, kad regione būtų užtikrinta taika ir stabilumas (žr. idėją).
Taip pat atitinkamai raginama visapusiškai pripažinti Kosovą (žr. idėjos pavyzdį).
Kaimynystės politika ir santykiai su kitomis šalimis
Vienoje idėjų potemėje kalbama apie diplomatinį atstovavimą ES: iš esmės teikinių autoriai
ragina, kad ES institucijos aiškiau atstovautų savo interesams ir juos gintų pasaulyje (žr. idėjos
pavyzdį).
Daugumoje idėjų raginama siekti vieningesnės ir labiau integruotos ES, taip sustiprinant ES
kaip pasaulinės teisės ir teisingumo galios, atviros ryšiams su įvairiomis daugiašalėmis
institucijomis tiek pasauliniu, tiek regioniniu lygmeniu, vaidmenį (žr. idėjos ir idėjos
pavyzdžius), tačiau kitose norima, kad ES sutelktų dėmesį į savo kaip ekonominio subjekto
vaidmenį, kaip buvo numatyta iš pat pradžių. Šiuo atžvilgiu teikinių autoriai mano, kad ES
neturėtų imtis geopolitinio subjekto vaidmens, o turėtų išlaikyti savo pagrindinę – bendros
ekonominės rinkos – funkciją. Dalyvių nuomone, ES nėra suvereni valstybė, todėl ji negali
atlikti politinio vaidmens kaip pasaulinio masto veikėja (žr. idėjos pavyzdį).
Šia tema pateikti teikiniai yra visų pirma susiję su ES politiniais santykiais su Rusija ir Kinija
(žr. renginio pavyzdį). Teikinių autoriai nurodo, kad reikia iš esmės persvarstyti ir iš naujo
įvertinti požiūrį, kurio laikomasi ES užsienio politikoje, ir jį toliau reformuoti užtikrinant, kad būtų
laikomasi ryžtingesnio požiūrio, atitinkančio tai, kas buvo aptarta ankstesnėse temose.
Teikinių autoriai platformoje aptarė nuomonę, kad, kalbant apie Kiniją, dėl labai skirtingų
vertybių sistemų ES turėtų ne tik laikytis vieningesnės ir griežtesnės pozicijos diplomatiniuose
santykiuose su šia šalimi, bet ir parengti Europos Sąjungos užsienio investicijų strategiją, kuria
būtų siekiama atsverti Kinijos įtaką pasaulyje ir ypač besivystančiose šalyse (žr. idėją).
Kalbant apie ES santykius su Afrikos ir Lotynų Amerikos šalimis, teikinių autoriai laikosi
nuomonės, kad turėtų būti sustiprinta partnerystė ir peržiūrėti prekybos santykiai (žr. renginio
pavyzdį). Dauguma teikinių autorių ragina stiprinti ES ir Afrikos Sąjungos partnerystę, kad taip
būtų sustiprintas regioninis daugiašališkumas (žr. idėjos pavyzdį). Kiti piliečiai ragina stiprinti
dvišales atskirų valstybių narių ir Afrikos šalių partnerystes, kad būtų sprendžiami migracijos
ir kiti su grėsmėmis ES saugumui susiję klausimai. Tačiau tai gali pavykti tik tuo atveju, jei
palaikant santykius su tomis šalimis nebebus siekiama išlaikyti buvusių kolonijinių sistemų
ekonominio ir politinio paveldo (žr. idėją). Tas pats pasakytina ir apie santykius su Lotynų
Amerika (žr. idėjos pavyzdį).
Išsamesnė informacija:
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Pasaulyje stipresnė Europa
Bendras ES atsakas į koronavirusą
ES išorės santykiai
Kaip ES teikia pagalbą? Civilinė sauga ES
Globali Europa. Laisvos ir sąžiningos prekybos vertė
Atvira, tvari ir ryžtinga ES prekybos politika
Europos išorės veiksmų tarnyba
Užsienio politikos priemonių tarnyba

Migracija. Migracijos valdymas naudojantis nuspėjama, subalansuota ir patikima
sistema
Migracijos klausimams spręsti Europos Sąjungai reikia šiuolaikiškos migracijos ir
prieglobsčio sistemos, taip pat valdyti sienas, bendradarbiauti su šalimis partnerėmis ir
kovoti su neteisėtu migrantų gabenimu. Taip pat reikia apsaugoti nuo smurto bėgančius
asmenis ir integruoti atvykusiuosius į mūsų visuomenę.
Ką daro ES?
Tam, kad ES galėtų numatyti bendrus sprendimus, migracijos srityje reikia subalansuoto ir
įtraukaus požiūrio.
Laikydamasi migracijos klausimams spręsti skirto visapusiško požiūrio, Komisija pateikė
keletą teisėkūros pasiūlymų, sudarančių naują migracijos ir prieglobsčio paktą. Juo siekiama
gerinti bendradarbiavimą su kilmės ir tranzito šalimis, užtikrinti veiksmingas procedūras,
saugius teisėtus atvykimo būdus, sėkmingą migrantų, turinčių teisę pasilikti ES, integravimą ir
migrantų, neturinčių tokios teisės, grąžinimą. ES taip pat sutelkia dėmesį į siekį stiprinti išorės
sieną, gerinti sienų valdymą, be kita ko, diegiant naujas informacines sistemas, ir kovoti su
neteisėtu migrantų gabenimu.
Kokie daugiakalbėje
rezultatai?

skaitmeninėje

platformoje

vykstančių

debatų

ligšioliniai

Nuo platformos veikimo pradžios teminė sritis „Migracija“ sugeneravo iš viso 1 157 teikinius,
įskaitant 306 idėjas, 827 komentarus ir 24 renginius. Teikiniai šioje teminėje srityje
atskleidžia tris bendras tendencijas. Viena vertus, dalyje interakcijų norima, kad būtų
imamasi daugiau veiksmų migracijai kontroliuoti ir mažinti, kita vertus, kituose teikiniuose
reikalaujama didesnio solidarumo ir geresnių integracijos procedūrų. Kita dalyvių grupė
užėmė tarpinę poziciją ir norėtų skatinti tarptautinį judumą, tačiau tik tarp ekonomiškai
išsivysčiusių demokratinių šalių. Atitinkamai analizuojamos šios temos:


Neteisėta migracija iš ES nepriklausančių šalių – grėsmė



Humanistinė pozicija migracijos klausimu



Teisėta migracija



Pagrindinių migracijos priežasčių šalinimas



Sienų kontrolė



Integracija
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ES pilietybės įgijimo palengvinimas ir rėmimas

Neteisėta migracija iš ES nepriklausančių šalių – grėsmė
Komentatoriai atvirai išsakė savo idėjas ir teikė teikinius migracijos klausimu. Viena pastebėta
bendra tema – jausmas, kad migracija iš ES nepriklausančių šalių kelia grėsmę ES civilizacijai,
tapatybei, vertybėms ir kultūrai (žr. idėjos pavyzdį). Teikiniuose reiškiama nuomonė ir požiūris,
kad migracija iš ES nepriklausančių šalių prisideda prie terorizmo ir getų bei zonų, į kurias
geriau neiti, susikūrimo ES (žr. idėją). Šie teikinių autoriai ragina imtis priemonių, kuriomis būtų
apribota migracija iš ES nepriklausančių šalių, būtų vykdoma griežtesnė repatriacijos politika
ir taikomos migrantų judumui trukdančios strategijos, pavyzdžiui, griežtesnė sienų kontrolė (žr.
idėjos pavyzdį).
Humanistinė pozicija migracijos klausimu
Teikinių autoriai, kurie laikosi priešingos nuomonės, ragina ieškoti sprendimų, kaip kovoti su
neteisėta migracija, ir parengti ES imigracijos politiką, kurioje būtų numatytos paprastesnės ir
prieinamesnės prieglobsčio procedūros kilmės šalyse, teisėti ir saugūs migracijos maršrutai ir
ryžtingai kovojama su prekyba žmonėmis, kad būtų išvengta pabėgėlių mirčių prie ES sienų
(žr. idėjos pavyzdį). Galiausiai kai kurie teikinių autoriai nori tokios teisinės sistemos, kuri
sustabdytų integruotų asmenų ir šeimų deportavimą į nesaugias kilmės šalis (žr. idėją).
Teisėta migracija
Kalbant apie teisėtą migraciją, tie, kurie palaiko griežtesnę migracijos politiką, ragina parengti
bendrą ES selektyvios migracijos politiką, nustatant kvotas, griežtesnę atranką ir griežtas
priėmimo procedūras (žr. idėjos pavyzdį). Kai kuriais atvejais manoma, kad siekiant
veiksmingiau reguliuoti migracijos srautus, yra būtina Europos taškais grindžiama imigracijos
sistema (žr. idėją).
Migracijai atviresni teikinių autoriai taip pat ragina laikytis vieningo ir veiksmingesnio požiūrio,
kuris vis dėlto būtų labiau grindžiamas žmogaus teisėmis ir (socialinėmis) Europos vertybėmis.
Pavyzdžiui, teikiniuose konkrečiai aptariama bendra ir veiksminga ES prieglobsčio procedūra
(žr. idėją), atkreipiant dėmesį ir į būtinybę reformuoti Dublino konvenciją, kad būtų užkirstas
kelias nevienodam prieglobsčio prašytojų ir migrantų paskirstymui (žr. idėjos pavyzdį). Piliečiai
taip pat palaiko ES darbo jėgos migracijos politiką arba studentų ir kvalifikuotų darbuotojų iš
trečiojo pasaulio šalių pritraukimo į ES strategijas. Šiame kontekste vienas pilietis pabrėžia,
kad ES turi turėti didesnę kompetenciją migracijos srityje, kad galėtų užtikrinti migracijos
valdymą pagal Sąjungos principus ir vertybes (žr. idėją).
Grupė respondentų toliau plėtoja idėją skatinti selektyvią imigraciją. Šios grupės dalyviai
paprastai teigiamai vertina migraciją dėl jos sukuriamos ekonominės naudos. Jie siūlo
orientuotis į konkrečias šalis, kad iš jų būtų pritraukiami talentai (žr. idėją), arba sušvelninti
kriterijus, taikomus judumui tarp ekonomiškai pažangių demokratinių šalių tiek Vakaruose, tiek
Azijoje, visų pirma laisvosios prekybos susitarimų kontekste (žr. idėją).
Kai kuriuose teikiniuose taip pat aptariami nelygybės, darančios poveikį esamoms
prieglobsčio prašymo procedūroms, klausimai. Pavyzdžiui, juose pabrėžiama, kad
prieglobsčio prašančių vyrų dalis yra daug didesnė nei prieglobsčio prašančių moterų ar šeimų
(žr. idėją). Kiti praneša apie sunkumus, su kuriais susiduria prieglobsčio prašantys LGBTI
asmenys, ir ragina šiai grupei suteikti didesnę apsaugą ir geresnę paramą vertimo srityje (žr.
idėją).
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Pagrindinių migracijos priežasčių šalinimas
Svarstydami apie Europos ateitį, teikinių autoriai pabrėžia, kad siekiant išspręsti migracijos
problemas, su kuriomis šiuo metu susiduria ES, reikia šalinti pagrindines migracijos priežastis.
Tam siūloma labai įvairių sprendimų: užmegzti lygiaverčius prekybos santykius, daugiau
investuoti į paramos vystymuisi planus ir akademinį mokymą, taip pat į trečiojo pasaulio šalių
gyventojų profesinį tobulėjimą (žr. idėją).
Vienoje teikinių grupėje ES griežtai kritikuojama dėl to, kad ji prisidėjo prie regiono
destabilizavimo, pavyzdžiui, Europos karine veikla arba destabilizuodama subsidijuojamų
žemės ūkio produktų eksportą į besivystančias šalis (žr. idėją).
Sienų kontrolė
Sienų kontrolės temoje irgi atsispindi dvi priešingos pozicijos migracijos klausimu.
Apskritai pritariama tam, kad būtų dedamos labiau organizuotos ir koordinuotos pastangos
sienų kontrolės srityje, raginant vykdyti visapusiškesnę sienų kontrolę, įskaitant priverstinio
apgręžimo įgaliojimus (žr. idėjos pavyzdį), didesnę paramą Frontex, geriau apibrėžiant jos
funkcijas (žr. idėją) ir teisiškai privalomą požiūrį į paieškos ir gelbėjimo veiksmus Viduržemio
jūroje (žr. idėją).
Kituose teikiniuose raginama rodyti daugiau solidarumo ir pagarbos žmogaus teisėms. Šiuo
atveju aptariamos tokios idėjos kaip centralizuota solidarumu grindžiama ES paskirstymo
sistema, finansavimas pasienio priėmimo infrastruktūrai gerinti (būstas ir maistas) arba
viršnacionalinė agentūra, valdanti Europos pabėgėlių stovyklas, kurią bendrai valdytų įvairios
šalys ir kuri būtų finansuojama ES lėšomis (žr. idėjos pavyzdį).
Integracija
Kitoje teminėje srityje „Migracija“ iškelta tema yra susijusi su idėjomis, kuriose aptariama
integracija ir raginama nustatyti tolesnę stebimą migrantų integracijos trajektoriją, kad būtų
užtikrinta visapusiška integracija ES valstybėje narėje. Vienoje iš idėjų kalbama apie didelį
migrantų ir priimančiųjų bendruomenių narių pripažinimo pokyčių skatintojais ir tolesnio
raginimo tokiais būti potencialą (žr. idėją). Manoma, kad švietimas yra labai svarbus
integracijai, o pagrindinis vaidmuo tenka kalbai ir Europos vertybėms. Todėl teikinių autoriai
mano, kad reikia pakankamai finansuojamų programų, skirtų mokyklinio amžiaus migrantų
vaikų įtraukimui į valstybinę švietimo sistemą remti (žr. idėją). Teikinių autoriai laikosi
nuomonės, kad geografinis migrantų paskirstymas yra labai svarbus siekiant užtikrinti
integraciją (žr. idėjos pavyzdį) ir išvengti getų susidarymo (žr. idėją). Raginama rengti
informavimo kampanijas ir programas, kuriomis būtų didinamas ES piliečių sąmoningumas
kovos su rasizmu klausimu, kad būtų pereita prie tikrai įtraukios visuomenės. Nuomonėse dėl
rasizmo ir atskirties darbo rinkoje raginama vienodai ir sąžiningai traktuoti teisėtai gyvenančius
trečiųjų šalių piliečius (žr. idėją).
ES pilietybės įgijimo palengvinimas ir rėmimas
Kai kurie dalyviai apgailestauja, kad trūksta teisių ES nuolatiniams gyventojams. Jie pažymi,
kad savo nuolatiniams gyventojams, kurie ilgą laiką gyveno ES, Sąjunga nesuteikia teisės
balsuoti ar kitų privalumų, kurie galėtų paskatinti juos prašyti ES pilietybės (žr. idėją).
Kai kurie teikinių autoriai mano, kad šis klausimas yra ypač aktualus, kai kalbama apie JK
piliečius, kurie gyveno ES iki „Brexit’o“. Viena iš prieštaringas diskusijas sukėlusių idėjų –
taikyti skubos tvarką užtikrinant ES masto teises JK piliečiams, kurie gyveno ES iki „Brexit’o“
(žr. idėją).
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Išsamesnė informacija:
 Naujas migracijos ir prieglobsčio paktas
 Migracija
 Prieglobstis ir migracija: faktai ir skaičiai
 Prieglobstis ir migracija. ES migracijos politika
 Išorės sienų stiprinimas
 Prieglobsčio ir migracijos politiką remiančios IT sistemos

Daugiau apie visas ES politikos sritis ir veiklą:




Europos Parlamento interneto svetainė
ES Tarybos interneto svetainė
Europos Komisijos interneto svetainė

Šį dokumentą parengė Bendras Konferencijos dėl Europos ateities sekretoriatas.
Susipažinkite su Konferencijos dėl Europos ateities skaitmenine platforma
(www.futureu.europa.eu) – joje rasite daugiau informacijos ir susipažinsite su kitų
piliečių, kurie jau pasiūlė savo idėjas ir mintis, įrašais. Daugiau informacijos apie
iki šiol pateiktas idėjas taip pat rasite pirmojoje tarpinėje platformos
ataskaitoje.
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