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Opis
• Prostor, kjer državljani izmenjujejo zamisli in oddajajo prispevke
• Shramba prispevkov in dokumentov državljanov
• Prispevki s prireditev, ki potekajo pod okriljem konference
• Objava sklepov konference

Listina konference
Državljani in organizatorji prireditev morajo spoštovati listino konference:
• Upoštevati vrednote EU: človekovo dostojanstvo, svobodo, demokracijo, enakost, pravno 

državo in človekove pravice
• Spodbujati raznolikost v razpravah in spoštovati svobodo govora
• Se izogibati sovražnemu govoru in vsebini, ki ni zakonita ali je namenoma lažna ali 

zavajajoča
• Spodbujati čezmejno udeležbo in uporabo različnih jezikov

Plenarna skupščina 
konference
449 predstavnikov

Predstavniki

Razpravlja o
Priporočilih z državljanskih okroglih miz
Prispevkih večjezične platforme

Pripravljalno delo opravi
9 tematskih delovnih skupin

Predlogi
Podajo se izvršnemu odboru (na podlagi soglasja)

Soglasje
Doseči ga morajo vsaj Evropski parlament, Svet, Evropska 
komisija in državni parlamenti

Evropski državljanski forumi
Forumi, na katerih državljani razpravljajo o posebnih temah in za plenarno skupščino 
konference oblikujejo priporočila, ki jih bodo upoštevale institucije EU

Štiri evropski državljanski forumi bodo obravnavali devet zgornjih tem

200 naključno izbranih državljanov na vsaki okrogli mizi
Vsaj 1 moški in 1 ženska iz posamezne države članice, ob upoštevanju padajoče proporcionalnosti, podobno 
kot v Evropskem parlamentu | Ena tretjina udeležencev mora biti mladih med 16. in 25. letom

Široka zastopanost državljanov
Geografska pripadnost | Spol | Starost | Socialno in ekonomsko okolje | Stopnja izobrazbe

Predstavniki vsake okrogle mize sodelujejo na plenarni skupščini
Vsaj tretjina udeležencev mora biti mladih med 16. in 25. letom | Predstavili bodo svoja priporočila

Skupno predsedstvo
Evropski parlament Roberta Metsola
Svet EU Emmanuel Macron*
Evropska komisija Ursula von der Leyen

Izvršni odbor
9 predstavnikov

3 iz Evropskega parlamenta
3 iz Sveta EU
3 iz Evropske komisije

Opazovalci iz Evropskega parlamenta, Sveta, državnih parlamentov, Evropskega ekonomsko-socialnega 
odbora, Odbora regij, drugih institucij EU in evropskih socialnih partnerjev

Odločanje o delu konference
Priprava sej skupščine
Poročanje skupnemu predsedstvu o sklepih skupščine

Sopredsedujoči
Guy Verhofstadt (Parlament)
Clément Beaune (Svet)
Dubravka Šuica (Komisija)

Soglasje
devetih predstavnikov

Skupni sekretariat
Enako število predstavnikov Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije

Skrbi za potek konference ter pomaga izvršnemu odboru in plenarni skupščini

Večjezična digitalna platforma
Večjezično vozlišče, kjer lahko državljani izmenjujejo zamisli in 
razpravljajo

• Skrbeti za popolno preglednost, analizirati prispevke državljanov in jih objaviti na 
digitalni platformi

• Predvajati prireditve po radiu, televiziji ali spletu, če je le mogoče
• Spoštovati pravila o varstvu podatkov in vizualni identiteti konference

Moderiranje platforme nadzira izvršni odbor

Na državo članico
Evropski parlament 108
Državni parlamenti 108 (4)
Okrogle mize evropskih državljanov 80
Svet 54 (2)
Državne prireditve in okrogle mize 27 (1)
Odbor regij 18
Evropski ekonomsko-socialni odbor 18
Socialni partnerji 12
Organizacije civilne družbe 8
Izvoljeni predstavniki na lokalni ravni 6
Izvoljeni predstavniki na regionalni ravni 6
Evropska komisija 3
Predsednica Evropskega mladinskega 
foruma
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Evropski državljani lahko na konferenci o prihodnosti Evrope izrazijo svoje mnenje o prihodnjih politikah in delovanju Unije. Prek orodij, kot so digitalne platforme in 
državljanske okrogle mize, lahko razpravljajo o temah, ki se jim zdijo pomembne.

*Predstavniki Sveta se spreminjajo zaradi rotirajočega predsedovanja.

Teme

Migracije

EU v svetu

Izobraževanje, kultura, 
mladina in šport

Digitalna preobrazba

Močnejše gospodarstvo, socialna 
pravičnost in delovna mesta

Evropska demokracija
Vrednote in pravice, pravna država, 
varnost

Podnebne spremembe in okolje

Zdravje

Druge teme, ki jih predlagajo državljani

Zadnja posodobitev infografike, prvotno objavljene junija 2021.

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj


Dodatne informacije

Večjezična platforma
Večjezična platforma konference je vozlišče, kjer lahko evropski državljani in organizacije civilne družbe izmenjujejo ideje o 
prihodnosti Evrope, gostijo prireditve in se jih udeležujejo. Služi tudi kot shramba prispevkov in dokumentov in kot interaktivno 
orodje za izmenjavo zamisli državljanov in razpravo o njih. Odprta je za državljane, civilno družbo, socialne partnerje, druge 
deležnike ter javne organe na ravni EU in državni, regionalni in lokalni ravni.

Evropski državljanski forumi
So bistven del konference, na njih pa se razpravlja o vprašanjih, ki so pomembna za državljane. Okrogle mize evropskih 
državljanov (± 200 naključno izbranih ljudi) so nadnacionalne in predstavljajo celotno prebivalstvo EU, ne le po spolu, temveč 
tudi po starosti, socialnem in ekonomskem okolju, geografski pripadnosti in stopnji izobrazbe, ena tretjina udeležencev pa 
mora biti mladih med 16. in 25. letom. Na okroglih mizah potekajo razprave, tudi o prispevkih z digitalne platforme, ugotovitve 
pa obravnava skupščina konference, ki oblikuje tudi priporočila za institucije EU. Potekajo štiri tematske okrogle mize: i) 
evropska demokracija/vrednote, pravice, pravna država, varnost; ii) podnebne spremembe, okolje/zdravje; iii) močnejše 
gospodarstvo, socialna pravičnost, delovna mesta/izobraževanje, mladina, kultura, šport/digitalna preobrazba; iv) EU v svetu/
migracije.
Okrogle mize evropskih državljanov so sklicane na posvetovalnih sejah na različnih lokacijah in posvečene posebnim temam. 
Države članice (na državni, regionalni ali lokalni ravni) in drugi deležniki (civilna družba, socialni partnerji ali državljani) lahko 
organizirajo dodatne državljanske okrogle mize pod okriljem konference, če pri tem v celoti spoštujejo listino konference.

Skupno predsedstvo
Konferenca je v tristranski pristojnosti predsednice Evropskega parlamenta, predsednika Sveta EU in predsednice Evropske 
komisije, torej Roberte Metsola (ki je nadomestila pokojnega Davida Sassolija), Emmanuela Macrona, ki zastopa francosko 
predsedstvo Sveta do 30. junija 2022, in Ursule von der Leyen. Zaradi rotacije, ki je določena v sklepu Sveta, je Svetu najprej 
predsedovala Portugalska (1. januar – 30. junij 2021), nato pa Slovenija (1. julij – 31. december 2021). Tristransko predsedstvo 
konference je najvišji organ, ki bo obveščen o izidu konference, tako da bo lahko vsaka institucija ustrezno ukrepala v skladu 
s svojimi pristojnostmi.

Plenarna skupščina konference
Plenarno skupščino sestavlja 449 predstavnikov treh institucij (Komisija, Svet EU in Parlament), državnih parlamentov, 
državljanskih okroglih miz, Odbora regij, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, prireditev in okroglih miz v državah, 
socialnih partnerjev in civilne družbe ter, od julija, izvoljeni predstavniki na lokalni in regionalni ravni. Na razpravo o 
mednarodni vlogi EU je povabljen tudi visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Povabljeni so lahko 
tudi drugi deležniki in strokovnjaki.
Plenarna skupščina razpravlja o vprašanjih in priporočilih z evropskih in državnih državljanskih okroglih miz, pa tudi o 
prispevkih z digitalne platforme, razvrščenih po temah. Razprave so odprte, brez pričakovanega izida, teme pa niso omejene 
na vnaprej določena področja. Plenarna skupščina odloča soglasno (doseženo mora biti vsaj soglasje med Parlamentom, 
Svetom, Komisijo in državnimi parlamenti), in sicer o predlogih, predloženih izvršnemu odboru. Slednji pripravi končno 
poročilo konference, pri tem pa povsem transparentno sodeluje s skupščino. Poročilo bo objavljeno na digitalni platformi in 
poslano skupnemu predsedstvu, ki bo na njegovi podlagi konkretno ukrepalo. 

Izvršni odbor
Izvršni odbor vodi delo konference (plenarna zasedanja, okrogle mize evropskih državljanov in digitalno platformo), 
nadzoruje vse dejavnosti ter pripravlja seje plenarne skupščine, vključno s prispevki državljanov, in nadaljnje ukrepe. Vse tri 
institucije (Parlament, Komisija in Svet) so v izvršnem odboru enakopravno zastopane s tremi člani in največ štirimi opazovalci. 
Izvršnemu odboru sopredsedujejo predstavniki vsake od treh institucij, v primeru Sveta po načelu rotacije. Predsedniška trojka 
konference parlamentarnih odborov za zadeve Unije (COSAC) ima status stalne opazovalke, Evropski ekonomsko-socialni 
odbor in Odbor regij pa status opazovalcev. Na predlog sopredsedujočih je plenarna skupščina podprla oblikovanje devetih 
tematskih delovnih skupin za vsako od devetih tem. Izvršni odbor lahko na prireditve konference povabi tudi strokovnjake.

Sekretariat
Skupni sekretariat, ki ga sestavlja enako število uslužbencev Evropskega parlamenta, generalnega sekretariata Sveta in 
Komisije, izvršnemu odboru pomaga pri organizaciji plenarne skupščine konference in okroglih miz evropskih državljanov.

Ta dokument je namenjen poslancem in zaposlenim v Evropskem parlamentu kot informativno gradivo, ki bo v pomoč pri njihovem parlamentarnem delu. 
Za vsebino tega dokumenta so odgovorni izključno avtorji, vsa mnenja, izražena v njem, pa ne predstavljajo nujno uradnega stališča Evropskega parlamenta. 
Razmnoževanje in prevajanje za nekomercialne namene sta dovoljena pod pogojem, da se navede vir ter da je Evropski parlament o tem predhodno 
obveščen in prejme izvod. © Evropska unija, 2022.

eprs@ep.europa.eu (kontakt)  www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet)  http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet)  http://epthinktank.eu (spletni dnevnik)  http://epthinktank.eu

Vir: skupna izjava o konferenci o prihodnosti Evrope, poslovnik konference, poročila izvršnega odbora.
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