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Dobrodošli v državljanskih forumih v okviru Konference o prihodnosti Evrope. Zelo smo 

vam hvaležni, da ste se odločili za sodelovanje v tej dogodivščini. Ste ena od 800 
naključno izbranih oseb, ki bodo več mesecev kolektivno odgovorne za sodelovanje pri 
prizadevanjih za boljšo prihodnost Evrope. 

Morda se sprašujete, zakaj ste bili izbrani. Ali za to nalogo ni bolje podkovanih ljudi? 
Odgovor je: ne. Tako vi kot ostali udeleženci in udeleženke vsak dan nekje v Evropi 
vstanete in srečate s stvarnostjo, ki ni zmeraj enostavna oziroma prijazna do vseh, zato 

nas zanimajo vaša konkretna perspektiva in izkušnje. 

Evropske državljanske forume zaznamuje raznolikost, tako kot je raznolika Evropa. Kot 
boste videli v prihodnjih dneh, prihajate iz zelo različnih krajev, nekateri študirate, drugi 
delate, ste upokojeni ali brezposelni. Ste različnih starosti in večinoma niste vajeni 
sodelovanja v tovrstnih procesih. In to je pomembno. Ne iščemo strokovnjakov ali 
politikov, temveč običajne ljudi, ki živijo v Evropski uniji. 
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Pozdravni nagovor sopredsedujočih 

Spoštovana gospa / Spoštovani gospod, 

 

zelo nas veseli, da ste sprejeli povabilo za sodelovanje v evropskih državljanskih forumih, ki 
potekajo pod okriljem Konference o prihodnosti Evrope. 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje v tem skupnem projektu, ki ga predstavlja Konferenca o 

prihodnosti Evrope in ki mu pripisujemo velik pomen. 

S Konferenco o prihodnosti Evrope želimo ponuditi nov prostor za razpravo z državljani in 
državljankami Evropske unije, da bi obravnavali izzive in prednostne naloge. Pri tem želimo doseči 
državljane in državljanke iz najrazličnejših družbenih okolij in krajev Unije ter jim dati osrednjo 
vlogo pri oblikovanju prihodnosti evropskega projekta. 

Evropski državljanski forumi bodo ključna značilnost Konference. Na forumih boste lahko 
razpravljali o vprašanjih, ki so za vas pomembna, pa tudi o prispevkih, ki so v okviru Konference 
zbrani prek večjezične digitalne platforme (futureu.europa.eu). Na podlagi teh informacij bodo 
pripravljena priporočila, ki bodo temelj za nadaljnje ukrepanje institucij Unije. 

Vabimo vas, da se [datum] udeležite razprav v/na [kraj] in prispevate k priporočilom. Kot del 
skupine 800 naključno izbranih evropskih državljank in državljanov, ki predstavljajo raznolikost EU, 
boste imeli priložnost deliti svoje zamisli z drugimi državljani in državljankami ter o njih razpravljati 
na treh posvetovalnih sejah v forumu z 200 udeleženci. Na voljo bodo tolmači, zato se boste lahko 
izražali v svojem jeziku. Vse informacije v zvezi s temo razprav ter organizacijo tega foruma in 
drugih povezanih dogodkov, kot je Evropska prireditev za mlade, vam bodo pravočasno 
posredovane. 

Zanimajo nas vaša mnenja, zamisli in konkretni predlogi v zvezi s prihodnostjo. S sodelovanjem na 
tem evropskem državljanskem forumu boste pomagali oblikovati prihodnost Evropske unije 

Predstavniki vašega foruma bodo nato priporočila, ki ste jih skupaj pripravili, predstavili na plenarni 
skupščini Konference in o njih razpravljali z drugimi udeleženci. Tri institucije EU, to so Evropski 
parlament, Svet in Evropska komisija, bodo nato hitro preučile, kako ukrepati na podlagi izida 
Konference. Zavezujemo se k popolni preglednosti in k povratnim informacijam o nadaljnjem 

ukrepanju. 

Ponovno se vam zahvaljujemo, da ste sprejeli povabilo in boste sodelovali pri tem vznemirljivem 

projektu. Želimo vam veliko sreče pri vašem delu in z velikim zanimanjem pričakujemo izid vaših 
posvetovanj. 

S spoštovanjem, 
sopredsednik sopredsednik                                        sopredsednik 

 

 

Guy Verhofstadt 

poslanec Evropskega 

parlamenta 

Gašper Dovžan 

državni sekretar 
za evropske 

zadeve 

Dubravka Šuica 

podpredsednica 

Evropske komisije 
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Predstavitev Konference o prihodnosti Evrope in evropskih 
državljanskih forumov 

Konferenca o prihodnosti Evrope (Konferenca) je edinstven demokratični projekt, ki ima 

dva stebra: eden je večjezična digitalna platforma (https://futureu.europa.eu), na kateri se 

zbirajo zamisli posameznih državljanov in državljank ter zamisli z nacionalnih dogodkov, 
drugi steber pa je plenarna skupščina Konference, ki jo sestavljajo državljani in 
državljanke iz evropskih državljanskih forumov ter iz nacionalnih forumov in dogodkov, 
politične osebnosti, socialni partnerji in organizirana civilna družba. 

Evropski državljanski forumi so eden od ključnih elementov Konference o 
prihodnosti Evrope. Oblikovani so bili štirje evropski državljanski forumi, ki državljanom 
in državljankam ponujajo priložnost za skupen razmislek o tem, kakšno Evropsko unijo si 
želijo v prihodnosti. 

Namen tega procesa ni zgolj zbiranje vaših mnenj, ampak gre za vaše sodelovanje pri 
oblikovanju prihodnosti evropskega projekta. Katera vprašanja in problemi najbolj vplivajo 
na vas? Katere konkretne ukrepe bi morala sprejeti Evropska unija, da bi laže uresničevali 
svoje življenjske projekte? V kratkem boste začeli sodelovati v procesu kolektivnega 
posvetovanja, v katerem bo potrebno skupno razmišljanje in skupinsko delo, na podlagi 
katerega boste pripravili konkretna priporočila, ki bodo predstavljena in obravnavana v 
plenarni skupščini Konference. 

 

Kdo vse bo v evropskih državljanskih forumih? 

● Vsakega od štirih forumov sestavlja 200 naključno izbranih evropskih državljanov in 
državljank iz 27 držav članic; 

● sestava je reprezentativna za raznolikost EU glede na domači kraj (državljanstvo in 
mesto/podeželje), socialno-ekonomsko ozadje in raven izobrazbe; 

● v vsakem forumu sta vsaj ena državljanka in en državljan iz vsake države članice; 
● tretjina vsakega državljanskega foruma so mladi (stari od 16 do 25 let). 

Vzpostavljena bo posebna povezava med to skupino mladih in Evropsko prireditvijo 
za mlade. 

 

https://futureu.europa.eu/
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Koledar evropskih državljanskih forumov 

 Tema Kdaj Kje 

FORUM 
1 

Močnejše gospodarstvo, 
socialna pravičnost, 
delovna mesta / 
izobraževanje, mladina, 
kultura, šport / digitalna 
preobrazba  

1. seja: 17.–19. september 
 
2. seja: 5.–7. november 
 
3. seja: 3.–5. december  

Strasbourg, Francija 
 
Spletno 
 
Dublin, Irska (Institute of International and European 
Affairs s partnerji) 

FORUM 
2 

evropska demokracija / 
vrednote, pravice, pravna 
država, varnost 

1. seja: 24.–26. september 
 
2. seja: 12.–14. november 
 
3. seja: 10.–12. december 

Strasbourg, Francija 
 
Spletno 
 
Firence, Italija (European University Institute s partnerji) 

FORUM 
3 

podnebne spremembe, 
okolje / zdravje 

1. seja: 1.–3. oktober 
 
2. seja: 19.–21. november 
 
3. seja: 7.–9. januar  

Strasbourg, Francija 
 
Spletno 
 
Natolin, Poljska (College of Europe s partnerji) 

FORUM 
4 

EU v svetu / migracije 1. seja: 15.–17. oktober 
 
2. seja: 26.–28. november 
 
3. seja: 14.–16. januar  

Strasbourg, Francija 
 
Spletno 
 
Maastricht, Nizozemska (European Institute for Public 
Administration s partnerji) 

Dogodek, namenjen povratnim 
informacijam 

spomladi 2022 Bo še določeno. 
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Za kaj gre pri tem procesu? 

Vabimo vas, da v okviru kolektivnega posvetovalnega postopka1 razmislite o tem, 

kakšno Evropsko unijo si želite v prihodnosti. Na voljo vam bodo moderatorji, ki vam bodo 
pomagali v celotnem procesu. Zagotovljeno bo tolmačenje, kar pomeni, da boste lahko 
govorili in poslušali v svojem jeziku. 

Vendar pa vas ne prosimo zgolj za mnenje. To bi morala biti priložnost za razmislek in 
izmenjavo zamisli z drugimi udeleženci in udeleženkami, cilj pa je oblikovanje 

kolektivnih priporočil. 
V procesu vam bo zagotovljen dostop do virov ter strokovnjakov in strokovnjakinj za 

teme, o katerih se boste odločili razpravljati. Od vas ne pričakujemo vnaprejšnjega 
poznavanja delovanja Evropske unije, osnovne informacije vam bodo zagotovljene 

pravočasno. 

Da bi dosegli te cilje, predlagamo tri različne delovne faze („seje“). 

Sami se boste lahko odločili, o katerih vprašanjih v okviru glavnih tem vašega foruma 
želite razpravljati. Prvo sejo smo poimenovali „določitev agende“. Cilj te seje je 

prednostno razvrstiti vprašanja, ki se jim vi kot skupina želite posvetiti in se vanje poglobiti, 

da bi nato oblikovali konkretna priporočila za Evropsko unijo. 

V drugi fazi bo vaša naloga obravnava teh vprašanj. Poimenovali smo jo „tematska 

poglobitev“, potekala pa bo na drugi in tretji seji. 

Po posredovanju končnih priporočil plenarni skupščini bo zadnja faza (dogodek, 

namenjen povratnim informacijam) namenjena procesu sprejemanja odgovornosti, v 

katerem se boste seznanili z odzivom na vaša priporočila in možnostmi za njihovo 
uresničevanje v praksi. 

Vsak forum bo določil 20 predstavnikov/predstavnic za sodelovanje v plenarni 

skupščini Konference2. Plenarna skupščina bo razpravljala o zamislih državljanov in 
državljank, ki bodo oblikovane v okviru evropskih državljanskih forumov in na večjezični 
digitalni platformi. Plenarna skupščina bo predložila predloge izvršnemu odboru, ki bo v 
polnem sodelovanju s plenarno skupščino in dosledno transparentno v razmerju do nje 
sestavil poročilo, ki bo objavljeno na večjezični digitalni platformi. 

Za vse to delo boste prejeli nadomestilo, zaprošeni pa boste tudi, da se zavežete 
prisotnosti na vseh sejah.

                                                 
1 O posvetovalnem postopku govorimo, kadar se skupina naključno izbranih državljanov in državljank na povabilo 
vladnega organa sestane za več dni in oblikuje skupni odgovor na vprašanje splošnega pomena. Skupina (ki se lahko 
imenuje državljanska skupščina, državljanska komisija ali državljanski forum) razpolaga s tehnikami skupinskega dela in 
informacijami ter ima dovolj časa za posvetovanje o zastavljenem vprašanju. To metodo uporablja na stotine vladnih 
organov po vsem svetu. 
2 Plenarno skupščino Konference pod enakimi pogoji sestavlja 108 predstavnikov/predstavnic iz Evropskega 
parlamenta, 54 iz Sveta (po dva iz vsake države članice) ter trije iz Evropske komisije, pa tudi 108 
predstavnikov/predstavnic iz vseh nacionalnih parlamentov. Sodelovalo bo tudi 18 predstavnikov/predstavnic Odbora 
regij in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, šest izvoljenih predstavnikov/predstavnic regionalnih organov in šest 
izvoljenih predstavnikov/predstavnic lokalnih organov, 12 predstavnikov/predstavnic socialnih partnerjev ter osem 
predstavnikov/predstavnic civilne družbe. Sodelovalo bo 80 predstavnikov/predstavnic evropskih državljanskih forumov, 
od tega vsaj tretjina mlajših od 25 let, predsednica Evropskega mladinskega foruma ter 27 predstavnikov/predstavnic 
nacionalnih dogodkov in/ali nacionalnih državljanskih forumov. Na razpravo o mednarodni vlogi EU bo povabljen tudi 
visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Povabljeni bodo lahko tudi predstavniki/predstavnice 
ključnih deležnikov. 
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Kateri organi upravljajo Konferenco o prihodnosti Evrope? 

Skupno predsedstvo in zadevne tri institucije 

Konferenco vodijo tri institucije EU, ki jih zastopajo predsednik Evropskega parlamenta, 
predsedujoči Svetu in predsednica Evropske komisije. Ti bodo delovali kot njeno skupno 
predsedstvo. 

● Evropski parlament (705 poslancev in poslank) je skupaj s Svetom Evropske unije 
glavni zakonodajni organ EU. Ima tudi nadzorne in proračunske pristojnosti. 
Poslance in poslanke neposredno izvolijo državljani in državljanke vsakih pet let.  
Odločitve običajno sprejema z večino oddanih glasov3. 

● Svet Evropske unije je skupaj z Evropskim parlamentom glavni zakonodajni organ 
EU. Sestavljajo ga ministri in ministrice iz vsake države članice z vseh področij 
politik. Svet Evropske unije odločitve sprejema – odvisno od obravnavanega 
vprašanja – z enostavno večino, kvalificirano večino ali s soglasjem. 

● Evropska komisija je izvršno telo EU. Predlaga novo zakonodajo, izvaja odločitve, ki 
jih sprejmeta Svet in Parlament ter zastopa EU na mednarodni ravni. Komisarji in 
komisarke (eden/ena na državo) so imenovani s soglasjem Parlamenta in Sveta. 
Odločitve se sprejemajo s soglasjem ali, če se o njih glasuje, z enostavno večino. 

 

Izvršni odbor 

Izvršni odbor Konference o prihodnosti Evrope vodijo trije sopredsedujoči, tj. eden iz 
vsake od zadevnih treh institucij. Sestavljajo ga trije člani/članice in do štirje 
opazovalci/opazovalke na institucijo, pa tudi opazovalci/opazovalke iz nacionalnih 
parlamentov; kot povabljeni v njem sodelujejo tudi predstavniki/predstavnice Odbora regij 
in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, socialnih partnerjev in civilne družbe. 
Redno poroča skupnemu predsedstvu. Izvršni odbor je pristojen za sprejemanje odločitev 
s soglasjem glede dela Konference, njenih postopkov in dogodkov, za spremljanje 
Konference med njenim potekom ter za pripravo plenarnih skupščin Konference, 
vključno s prispevki državljanov in državljank ter nadaljnjim ukrepanjem na njihovi podlagi. 

Pri delu izvršnega odbora pomaga skupni sekretariat omejenega obsega. V njem so 
uradniki in uradnice, ki enakovredno zastopajo vse tri zadevne institucije. 

                                                 
3
 Vir: Institucije in organi | Evropska unija (europa.eu) 

http://europa.eu/
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Katere teme obravnavajo evropski državljanski forumi? 

 

Forum 1 

Forum „močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost, delovna mesta / mladina, 
šport, kultura in izobraževanje / digitalna preobrazba“ obravnava prihodnost našega 
gospodarstva in delovna mesta, zlasti po pandemiji, pri čemer ustrezno pozornost 
namenja s tem povezanim vprašanjem socialne pravičnosti. Obravnaval bo tudi priložnosti 
in izzive, ki jih prinaša digitalna preobrazba – ene najpomembnejših v prihodnost 
usmerjenih tem, na katere se bodo nanašale razprave. Ta forum se bo ukvarjal s 
prihodnostjo Evrope tudi na področju mladine, kulture in izobraževanja. 

Več informacij o temah tega foruma: 

Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost, delovna mesta: 
https://futureu.europa.eu/processes/Economy 

Mladina, šport, kultura in izobraževanje: https://futureu.europa.eu/processes/Education 

Digitalna preobrazba: https://futureu.europa.eu/processes/Digital 

 

Forum 2 

Forum „evropska demokracija / vrednote, pravice, pravna država, varnost“ 

obravnava teme, povezane z demokracijo, kot so volitve, udeležba tudi v času med 
volitvami, zaznana oddaljenost med ljudmi in njihovimi izvoljenimi predstavniki, svoboda 

medijev in dezinformacije. Forum obravnava tudi vprašanja, povezana s temeljnimi 
pravicami in vrednotami, pravno državo in bojem proti vsem oblikam diskriminacije. 

Obenem se ta forum ukvarja z notranjo varnostjo EU, med drugim z vprašanjem varnosti 
Evropejcev in Evropejk pred terorizmom in drugimi oblikami kriminala. 

Več informacij o temah tega foruma: 
Evropska demokracija: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy 

Vrednote, pravice, pravna država, varnost: 
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights 
 

Forum 3 

Forum „podnebne spremembe, okolje / zdravje“ se nanaša na učinke podnebnih 
sprememb, okoljska vprašanja in nove zdravstvene izzive za Evropsko unijo. Te teme se 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=sl
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nanašajo tudi na cilje in strategije EU na področjih, kot so kmetijstvo, promet in mobilnost, 
energija in prehod na brezogljično družbo, raziskave, zdravstveni sistemi, odzivanje na 

zdravstvene krize, preventiva in zdravi življenjski slogi. 

Več informacij o temah tega foruma: 

Podnebne spremembe in okolje: https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal 

Zdravje: https://futureu.europa.eu/processes/Health 

 

Forum 4 

Forum „EU v svetu / migracije“ razpravlja o vlogi EU v svetu, vključno s cilji in 
strategijami za varnost EU; obrambi; trgovinski politiki; humanitarni pomoči in razvojnem 
sodelovanju zunanji politiki ter sosedski politiki in širitvi EU. Ukvarja se tudi z vprašanjem, 
kako naj EU obravnava migracije. 

Več informacij o temah tega foruma: 

EU v svetu: https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld 

Migracije: https://futureu.europa.eu/processes/Migration 

 

Kaj bo rezultat tega procesa in kako se bodo nanj odzvale institucije EU? 

Forumi bodo sestavili niz priporočil, o katerih bo razpravljala plenarna skupščina 
Konference. 

V priporočilu je mogoče predlagati, kako doseči spremembo (konkretno rešitev) ali v kateri 
smeri iskati rešitev zadevnega problema (splošno priporočilo). 

Plenarna skupščina Konference bo nato svoje predloge predložila izvršnemu 
odboru. Vse tri institucije bodo preučile, kako naj učinkovito ukrepajo na podlagi končnega 
izida, vsaka v okviru svojih pristojnosti in v skladu s Pogodbama EU.

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=sl
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Kako lahko udeleženci in udeleženke forumov uporabljajo večjezično 
digitalno platformo? 

Večjezična digitalna platforma (https://futureu.europa.eu) je glavno vozlišče za zamisli in 
dogodke v okviru Konference o prihodnosti Evrope. Državljani in državljanke iz vseh 
delov Evrope lahko priporočila predložijo in o njih razpravljajo v svojem jeziku z uporabo 

strojnega prevajanja. Uporabljala pa se bo tudi kot informacijsko in komunikacijsko orodje 

za udeležence in udeleženke evropskih državljanskih forumov. 

Dva prostora 

Na večjezični digitalni platformi sta vam na voljo dva različna prostora: 

Prostor za forum 

(le za udeležence in udeleženke vašega 

foruma) 

Javni prostor 

(za vse evropske državljane 

Ker ste povabljeni k sodelovanju pri 

enem od evropskih državljanskih 
forumov v okviru Konference o 

prihodnosti Evrope, lahko uporabljate 

prostor, namenjen vašemu forumu. 

Če želite uporabljati javni prostor in 
videti digitalno platformo tako, kot jo vidi 

katerikoli državljan/ državljanka iz 
katerega koli dela Evrope, pa lahko 

izberete javni dostop. 

 
Kaj ponuja večjezična digitalna platforma? 

Večjezična digitalna platforma je na voljo, da bi vam bila v pomoč. V prostoru za vaš forum 
bodo zagotovljene informacije o programu sej, strokovni prispevki in dostop do 

dokumentov, ki so potrebni za vašo razpravo. Imeli boste dostop do vseh rezultatov 

vašega dela med sejo, platforma pa bo tudi naše orodje za glasovanje pri odločanju o 
priporočilih on koncu tretje seje. Hkrati je to – ob interakciji v živo med potekom 
državljanskih forumov – dodaten prostor za stike z vsemi udeleženci in udeleženkami, 
objavljanje zamisli in nadaljnjo razpravo o njih. V javnem prostoru pa lahko interagirate s 

širšim občinstvom, se seznanjate z dogodki, organiziranimi v sklopu Konference o 
prihodnosti Evrope, objavljate svoje zamisli in se odzivate na komentarje. 

 
Dostop do prostorov na platformi, namenjenih forumom 

Pojdite na večjezično digitalno platformo Konference (https://futureu.europa.eu/?locale=sl). 

Na vrhnji menijski vrstici kliknite na „evropske državljanske forume“. 

➔ Za vstop v prostor z omejenim dostopom: kliknite na gumb državljanski forumi (za 
udeležence in udeleženke forumov) in nato izberite vaš forum. 

➔ Za vstop v javni prostor: kliknite na gumb državljanski forumi (javnost). 
 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/?locale=sl
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Kako se kot udeleženec/udeleženka povežete in sodelujete? 
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Da boste lahko objavljali zamisli ali sodelovali s pripombami, morate najprej ustvariti račun 

„EU login“.  

Vse digitalno gradivo na platformi bo na voljo tudi v vašem jeziku. 

 

Listina Konference 

 

Listina je sklop skupnih načel in meril, ki odražajo vrednote EU. Zavezati se mu 

morajo organizatorji dogodkov in upoštevati ga morajo udeleženci in udeleženke 
Konference. Izvleček: 

 

Skupaj z državljani in državljankami iz vseh družbenih okolij in delov Evropske unije bom 

prispeval/-a k razpravi o prednostnih nalogah za našo skupno prihodnost. 

Kot udeleženec/udeleženka Konference se zavezujem, da: 

● bom spoštoval/-a evropske vrednote, kakor so določene v členu 2 Pogodbe o 
Evropski uniji: človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna 

država in spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov 
manjšin, ki so del tega, kar pomeni biti Evropejec/Evropejka, ter medsebojno 

spoštljivo sodelovanje. Te vrednote so skupne vsem državam članicam EU v 

družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, 
solidarnost ter enakost med ženskami in moškimi, 
 

● bom prispeval/-a h Konferenci s konstruktivnimi in konkretnimi predlogi, 

upošteval/-a mnenja drugih državljanov in državljank in si prizadeval/-a za skupno 

oblikovanje prihodnosti Evrope, 

 

● ne bom izražal/-a, razširjal/-a in delil/-a nezakonitih, sovražnih ali namerno 

napačnih ali zavajajočih vsebin. V tej zvezi se bom pri objavljanju vsebin in 

informacij vedno skliceval/-a na verodostojne in zanesljive vire. 

 

● Moje sodelovanje na konferenci je prostovoljno. Konference ne bom uporabljal/-a 

za uresničevanje poslovnih ali zasebnih interesov. 

 

Listina v celoti: https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=sl.
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Upravljanje s podatki 

V tem razdelku želimo pojasniti vprašanje transparentnosti postopka in vprašanje 
upravljanja s podatki. 

 
Izbor udeležencev in udeleženk 

Izbor 800 državljanov in državljank (in 200 oseb kot rezerve) je potekal od maja 2021 
do avgusta 2021 med celotnim prebivalstvom (omejeno na državljane in državljanke 
EU). V večini primerov je bil stik z njimi vzpostavljen po telefonu (na podlagi 
naključnega sestavljanja telefonskih številk – stacionarnih in mobilnih), da bi jim 

pojasnili namen sodelovanja in pridobili njihovo soglasje. Ko so potrdili strinjanje, so 

prejeli pismo o mandatu, v katerem je bilo pojasnjeno, kaj se od njih pričakuje ter 
kakšno strokovno podporo in napotke bodo imeli na voljo v celotnem procesu. 

 

Podatki za potrebe udeležbe in splošna uredba o varstvu podatkov 

Osebni podatki, zbrani za potrebe udeležbe, so ime, priimek, naslov, telefonska 
številka in e-poštni naslov. Vsi osebni podatki, ki jih je zbralo podjetje Kantar, ki mu 
je bil poverjen izbor v imenu Evropske komisije, se obdelujejo v skladu z Uredbo 

(ES) št. 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih 

Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov. Kantar je osebne podatke 

udeležencev in udeleženk posredoval le Evropski komisiji, ki bo izpolnjevala vlogo 
„upravljavke podatkov“. Osebni podatki se bodo hranili le toliko časa, kolikor je to 
primerno glede na namen in zakonitost njihove uporabe. V tem primeru bomo 

podatke hranili največ 12 mesecev, razen če je v zakonodaji predpisano drugače. 
Osebni podatki, ki ne bodo več potrebni, bodo odstranjeni na način, ki bo zagotavljal, 
da bo njihova zaupnost ostala neoporečna. 

 
Snemanje sej 

Plenarne seje evropskih državljanskih forumov se bodo avdiovizaulno snemale. Seje 

skupin vizialno ne bodo snemane, posnete bodo le zvočno v angleščini za 
organizacijske potrebe. Organizatorji Konference o prihodnosti Evrope bodo s temi 

podatki ves čas ravnali skrbno in v skladu z vsemi predpisi o varstvu podatkov. Za 

več informacij se, prosimo, obrnite na službo za pomoč. 

 
Fotografiranje in filmski posnetki 

Kot splošno načelo je sprejeto, da bodo plenarne razprave in strokovne predstavitve 
v okviru forumov prenašane v živo na večjezični digitalni platformi, medtem ko 

razprave v skupinah (delo v manjših skupinah) med udeleženci in udeleženkami 
forumov ne bodo javno dostopne. 
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Med sejami se lahko zgodi, da boste filmsko posneti oziroma fotografirani. Državljani 
in državljanke s svojo udeležbo Evropski uniji dajejo soglasje in dovoljenje v zvezi s 

pravico do filmskega snemanja, fotografiranja oziroma zvočnega snemanja vaše 
osebe ter do uporabe zadevne vsebine po lastni presoji organizatorjev Konference. 

Državljani in državljanke bodo o tem obveščeni ob začetku vsakega foruma. 

Organizatorje v zvezi z navedenim odvezujete vsake odgovornosti. Če ne želite biti 
filmsko posneti oziroma fotografirani ali želite več informacij v zvezi s soglasjem k 
posnetkom, se, prosimo, obrnite na službo za pomoč (info@futureu.events). 

Morda vas bodo predstavniki medijev zaprosili za intervju. Za intervju morajo od vas 

pridobiti izrecen vnaprejšnji pristanek. Vedno ga lahko tudi zavrnete. Če bi tovrstno 
prošnjo prejeli pred sejo in potrebovali kak napotek, se lahko obrnete na službo za 
pomoč.( info@futureu.events). 

 

Neprimerno ravnanje 

Če bi med potekom Konference o prihodnosti Evrope sami občutili ali zaznali 
kakršno koli neprimerno ravnanje, se, prosimo, brez pomislekov obrnite na službo za 
pomoč. 

 

Služba za pomoč 

Služba za pomoč v okviru forumov vam je na voljo za pomoč in odgovore na vsa 
vprašanja – v vašem jeziku. Ukvarja se z vašimi rezervacijami in podporo v zvezi s 
potovanji, obravnava posebne potrebe (npr. glede prehrane, posebne podpore) in 

zagotavlja spremljanje v realnem času. V zvezi z vsemi logističnimi vprašanji boste 
prejeli dodatne informacije. Službo za pomoč lahko pokličete na telefonsko številko 
+32 460 249 839 ali ji pišete na naslov info@futureu.events. 

 

mailto:info@futureu.events
mailto:info@futureu.events
mailto:info@futureu.events
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