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Postulaty i propozycje młodych wspolnie.eu dla Konferencji o 

przyszłości Europy  

1. Postulat dotyczący migracji klimatycznych. Pojawił się pomysł, aby UE zastanowiła się nad  - 

podpisywaniem porozumień z państwami trzecimi w celu relokacji (przesiedlania) uchodźców 

na świecie, aby zapobiec nielegalnemu przekraczaniu granic. Warto w tym temacie 

zabezpieczyć się współpracą z państwami spoza UE. 

2. Postulat chronienia sygnalistów i obawy o wprowadzenie w Polsce dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób 

zgłaszających naruszenia prawa Unii, która chroni sygnalistów w debacie publicznej, jeśli 

zauważają jakieś nieprawidłowości. 

3. Europa powinna w sprawach granicznych pokazywać swoją siłę, a jednocześnie zachować 

humanitarną twarz. Młodzi proponują takie podejście do migrantów: jak jesteś ze strefy 

zagrożonej, to nie szturmuj granicy, nie zachowuj się agresywnie. Złóż wniosek w miejscu na 

to wyznaczonym. Rozpatrzymy go. Jak spełniasz wymogi, to zapraszamy, jeśli nie, to 

dostajesz bilet w jedną stronę. Ważne kwestie to pokazanie solidarności międzynarodowej i 

zwalczania organizacji, które zajmują się przemytem ludzi. 

4. Warto, aby solidarność europejska się wzmacniała w tym temacie. Pójście w stronę i 

poparcie mechanizmu relokacji wewnętrznej i pokazanie na arenie międzynarodowej, 

głównie Rosji, że Europa pod tym względem jest spójna i jesteśmy w stanie sobie poradzić z 

takimi kryzysami. Postulat zacieśniania integracji europejskiej w tym obszarze. 

5. Musimy wziąć na siebie my, Europejczycy konsekwencje globalizacji. Granice powinny być 

otwarte i jednocześnie powinniśmy mieć systemy ochrony swoich granic.  
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6. Tylko wspólna Europa da nam pozycję na arenie międzynarodowej, która pozwoli nam na 

nowo zaistnieć na arenie międzynarodowej. 

7. Rekomendacje zmiany działania FRONTEKSU na terenie państw granicznych UE, żeby nie było 

warunku, że państwo którego bezpośrednio dotyczy temat migrantów w danym czasie samo 

ma wyjść z inicjatywą do FRONTEKSU o wsparcie i pomoc 

8. Postulat walki z dezinformacją i nieprzedstawiania migrantów jako terrorystów i zagrożenia 

dla innych. 

9. Postulat przedstawiania migrantów w „normalnym świetle” jako osób, których nie musimy 

się bać jako mieszkańcy UE. 

10. Wniosek dotyczący odrębnego wojska UE. Pojawił się postulat jednolitej i sprawiedliwej armii 

dla wszystkich państw – tak, żeby wszystkie państwa czuły się sprawiedliwie potraktowane i 

bezpieczne. UE powinna priorytetowo zająć się tym tematem w najbliższych latach. 

11. Pytania o skuteczność dyplomacji UE, m.in. pojawiło się pochwalenie rozwiązań i 

dotychczasowych działań dyplomatycznych UE w temacie kryzysu na polsko- białoruskiej 

granicy. 
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