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Kaj je konferenca o prihodnosti Evrope?
Konferenca o prihodnosti Evrope je edinstvena priložnost za evropske 
državljanke in državljane , da razpravljajo o izzivih in prednostnih nalogah 
Evrope. Ne glede na to, od kod prihajate ali kaj počnete, lahko na tej 
platformi izrazite svoje mnenje o prihodnosti, ki si jo želite za Evropsko 
unijo, in prispevate k njenemu oblikovanju.

Evropski parlament, Svet in Evropska komisija so se zavezali, da 
bodo prisluhnili Evropejkam in Evropejcem ter da bodo v okviru svojih 
pristojnosti na podlagi danih priporočil tudi ukrepali.

Zaključki v okviru konference naj bi bili oblikovani do pomladi 2022, da bi 
se zagotovile smernice o prihodnosti Evrope.

Kdo lahko sodeluje?
Evropske državljanke in državljani iz vseh družbenih okolij in koncev 
Unije, mladi pa imajo osrednjo vlogo pri oblikovanju prihodnosti 
evropskega projekta.

Evropski, nacionalni, regionalni in lokalni organi ter civilna družba in 
druge organizacije, ki želijo organizirati dogodke in prispevati zamisli.

Vsi udeleženci morajo spoštovati vrednote, določene v listini konference.

Naj se sliši tvoj glas
https://futureu.europa.eu

https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu


Kateri so sestavni deli konference?
Večjezična digitalna platforma – državljanke in državljani si bodo lahko 
izmenjevali zamisli in ustvarjali spletne prispevke, ki se bodo zbirali, analizirali in 
objavljali med celotno konferenco.

Decentralizirani dogodki – spletni dogodki, dogodki v živo1 in kombinirani dogodki, 
ki jih organizirajo ljudje, organizacije ter nacionalni, regionalni in lokalni organi po vsej 
Evropi.

Okrogle mize z evropskimi državljankami in državljani – na njih se bo 
razpravljalo o različnih temah, in sicer na podlagi prispevkov državljank in državljanov 
prek digitalne platforme. Na teh okroglih mizah bo zagotovljena reprezentativna udeležba 
glede na domači kraj, spol, starost, socialno-ekonomsko ozadje in/ali raven izobrazbe.

Plenarna zasedanja konference – zagotovila bodo, da se bo o priporočilih 
nacionalnih in okroglih miz z evropskimi državljankami in državljani, ki bodo razvrščena 
po temah, razpravljalo brez vnaprej znanega izida in brez omejevanja obsega na vnaprej 
določena področja politike.

Plenarnih zasedanj konference se bodo v enakopravni sestavi udeležili predstavniki 
Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije, predstavniki vseh nacionalnih 
parlamentov ter državljanke in državljani.

Zastopani bodo tudi Odbor regij in Ekonomsko-socialni odbor, socialni partnerji in 
civilna družba.

V razpravo o mednarodni vlogi EU bo vključen tudi visoki predstavnik Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko.

Izvršni odbor bo oblikoval in objavil zaključke plenarnega zasedanja konference.

Kakšna je vloga te digitalne platforme?
Digitalna platforma je vozlišče konference. Prek nje lahko sodelujete 
na konferenci in izrazite svoje mnenje. Tu lahko predstavite svoje 
poglede na Evropo in potrebne spremembe, se seznanite z mnenji 
drugih, poiščete dogodke v vaši bližini, organizirate lasten dogodek ter 
spremljate napredek in izid konference.

Kako lahko izrazite svoje mnenje?
Preprosto izberite med najrazličnejšimi temami ali pa izberite temo, ki se 
vam zdi pomembna, in na konferenci izrazite svoje mnenje. Vaše zamisli se 
bodo zbirale, analizirale in objavljale na platformi med celotno konferenco.

Na njihovi podlagi bodo v okviru evropskih okroglih miz z državljankami 
in državljani ter plenarnih zasedanj potekale razprave. Z mehanizmom za 
povratne informacije bodo zamisli, izražene med konferenco, prispevale 
k oblikovanju konkretnih priporočil za ukrepe EU.

Končni izidi konference bodo predstavljeni v poročilu predsednikom 
Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije. Navedene institucije 
bodo hitro proučile, kako bi lahko učinkovito ukrepale na podlagi tega 
poročila, in sicer vsaka v okviru svojih pristojnosti in v skladu s Pogodbama.

1 Odvisno od razvoja koronavirusne pandemije in v skladu z vsemi povezanimi omejitvami.
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Kdo vodi konferenco?
Za konferenco so odgovorne navedene tri institucije, ki jih zastopajo

 
 

Guy Verhofstadt,  
poslanec Evropskega 

parlamenta

 
 

državni sekretar za evropske zadeve 
francoskega predsedstva   

Clément Beaune

 

Dubravka Šuica,  
podpredsednica Evropske  

komisije, pristojna za  
demokracijo in demografijo

Izvršni odbor 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 zasedanj konference, vključno s prispevki državljank in državljanov 
ter nadaljnjim ukrepanjem na njihovi podlagi.

Pri delu izvršnega odbora bo pomagal skupni sekretariat, katerega obseg bo omejen, 
vse tri institucije pa bodo zastopane enakopravno.

The Conference on the Future of Europe is yours. 
Še danes se prijavite v platformo za konferenco o prihodnosti Evrope in naj 
se sliši tvoj glas.

Prihodnost je v tvojih rokah.

#TheFutureIsYours 
https://futureu.europa.eu 

Naj se sliši tvoj glas
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Roberta Metsola,  
predsednica Evropskega 

parlamenta

 
 

Emmanuel Macron,  
predstavnik šestmesečnega 

predsedstva Sveta Evropske unije 

 
 

Ursula von der Leyen,  
predsednica Evropske 

komisije

v vlogi skupnega predsedstva. 

Skupnemu predsedstvu pomaga izvršni odbor, ki mu sopredsedujejo navedene tri institucije:
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Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije, 2022
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