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I. Uvod 
Konferenca o prihodnosti Evrope je na dobri poti – začele so se razprave. Predsednik Evropskega 
parlamenta David Sassoli, portugalski predsednik vlade António Costa v imenu predsedstva Sveta 
EU in predsednica Komisije Ursula von der Leyen so 10. marca 2021 podpisali Skupno izjavo za 
Konferenco o prihodnosti Evrope, ki je utrla pot temu edinstvenemu, odprtemu in vključujočemu 
evropskemu demokratičnemu projektu, v središču katerega so državljanke in državljani. Le dva 
tedna zatem se je prvič sestal izvršni odbor, ki vključuje predstavnike in predstavnice vseh treh 
institucij EU ter opazovalce in opazovalke ter bdi nad organizacijo Konference. Z delom je pričel tudi 
skupni sekretariat, ki pomaga izvršnemu odboru.  

 

Podpis skupne izjave, od leve proti desni: portugalski predsednik vlade António Costa, predsednik Evropskega parlamenta 
David Sassoli in predsednica Komisije Ursula von der Leyen 

Prvi pomemben mejnik je bila otvoritev večjezične digitalne platforme Konference 19. aprila 2021. 
Državljani in državljanke iz vseh delov Evrope lahko zdaj na tej platformi izražajo svoje zamisli o 
prihodnosti Evrope, pa tudi objavljajo informacije o dogodkih v okviru Konference. 

Inavguracija Konference je potekala 9. maja 2021 v prostorih Evropskega parlamenta v 
Strasbourgu, in sicer v hibridni obliki. Navzočim je izrekel dobrodošlico francoski predsednik 
Emmanuel Macron. Med njimi so bili člani upravnega odbora, ministri ali državni sekretarji, pristojni 
za evropske zadeve, poslanci evropskega in nacionalnih parlamentov, Erasmusovi študenti iz vse 
EU ter več kot 500 državljanov in državljank. Ob tej priložnosti so predsedniki vseh treh institucij 
orisali svojo vizijo Evrope. Državljani in državljanke iz vseh delov Evrope so lahko zastavljali 
vprašanja vsem trem sopredsedujočim upravnemu odboru: poslancu Evropskega parlamenta Guyju 
Verhofstadtu, državni sekretarki Ani Pauli Zacarias in podpredsednici Komisije Dubravki Šuici. 
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Od leve proti desni: predsednica Komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli, 
portugalski predsednik vlade António Costa in francoski predsednik Emmanuel Macron na dogodku ob inavguraciji 
Konference 

Pred tem dogodkom je izvršni odbor potrdil Poslovnik Konference o prihodnosti Evrope, v katerem 
je določen celovit okvir za delo različnih organov Konference in interakcijo med njimi. 
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II. Dejavnosti na evropski ravni  
II.1. Večjezična digitalna platforma  

Državljani in državljanke iz vseh delov Evrope lahko od 19. aprila 2021 svoja mnenja o prihodnosti 
Evrope predstavljajo na večjezični digitalni platformi (https://futureu.europa.eu/)1. Platforma je 
ključna komponenta Konference, saj zagotavlja možnost sodelovanja za vse. Državljani in 
državljanke lahko izrazijo svoje zamisli, podprejo zamisli drugih in objavijo svoje pripombe nanje. Je 
tudi prostor, kjer lahko vsi objavljajo informacije o različnih dogodkih v okviru Konference in 
poročajo o njihovih rezultatih.  

Platforma je v celoti večjezična: vsi prispevki so na voljo v 24 uradnih jezikih, z uporabo strojnega 
prevajanja. 

Od otvoritve platforme je bilo na njej že skoraj 19 000 prijav. Sodelujoči so objavili več kot 5 000 
zamisli in nad 10 000 komentarjev, zamisli drugih pa so podprli v več kot 29 000 primerih. Platformo 
je doslej obiskalo skoraj milijon ljudi.  

 

Udeležba na dan 5. julija (vir: futureu.europa.eu). 

Na platformi je bilo najavljenih skoraj 1 400 dogodkov po vsej Evropi, da bi bila udeležba lahko 
karseda množična. Na platformi je zagotovljeno gradivo za vodnike in kampanjo, kar bo pripomoglo 
k temu, da bodo dogodki res interaktivni in vključujoči.  

Začetek je torej dober, vendar bi se bilo za resnično razpravo na evropski ravni treba približati 
mnogo večji množici državljanov in državljank. Promocija platforme in množičnosti državljanske 
udeležbe bi torej morala biti prioriteta za vse, ki želijo prispevati k uspehu Konference. 

Platforma bi morala biti prostor, v katerem se bodo državljani in državljanke z najrazličnejšimi ozadji 
iz vseh delov Evrope počutili dobro in bodo svoje prispevke k razpravi občutili kot dobrodošle. Zato 
se morajo vsi, ki uporabljajo platformo, zavezati, da bodo spoštovali listino Konference in pravila za 

                                                             
1 Ogledate si lahko tudi video s predstavitvijo večjezične digitalne platforme.  
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udeležbo. Da bi bilo to zagotovljeno, je bila oblikovana ekipa moderatorjev, ki deluje v imenu 
izvršnega odbora pod nadzorstvom skupnega sekretariata.  

Platforma je prostor, kjer se razprave začenjajo, ne pa tudi končujejo. Prispevki s platforme bodo 
upoštevani v evropskih in nacionalnih državljanskih forumih ter obravnavani v razpravah plenarne 
skupščine. Pripravljena bodo poročila, ki bodo vključevala tudi analizo prispevkov, in sicer s 
kombinirano uporabo digitalnih orodij, podatkovnega rudarjenja in človeško analizo. Tudi ta poročila 
bodo na voljo na večjezični digitalni platformi. Prvo vmesno poročilo bo objavljeno konec poletja. 

 

II.2. Evropski državljanski dogodek 17. junija  

17. junija 2021 je bil v Lizboni – pred inavguralno plenarno skupščino 19. junija – v hibridni obliki 
izveden evropski državljanski dogodek, ki je zaznamoval začetek državljanske udeležbe pri 
Konferenci. Na njem se je zbralo 27 predstavnikov in predstavnic nacionalnih državljanskih forumov 
oziroma dogodkov iz vseh držav članic, predsednica Evropskega mladinskega foruma, več kot 50 
državljanov in državljank, ki so bili izbrani za sodelovanje v evropskih državljanskih forumih, pa tudi 
skupina Erasmusovih študentov in študentk. Na dogodku so imeli udeleženci in udeležence 
priložnost za pogovor z vsemi tremi sopredsedujočimi izvršnemu odboru – poslancem Evropskega 
parlamenta Guyjem Verhofstadtom, državno sekretarko Ano Paulo Zacarias in podpredsednico 
Komisije Dubravko Šuico – o svojih pričakovanjih v zvezi s Konferenco.  

Drugi člani izvršnega odbora so bili povabljeni k udeležbi na daljavo. Javni prenos dogodka je 
potekal v živo na večjezični digitalni platformi in na programu Europe by Satellite.  

 

Evropski državljanski dogodek v Lizboni. 

Sopredsedujoči so v pozdravnem nagovoru izpostavili, da se dejavnosti v okviru Konference ne 
morejo začeti drugače kot z državljanskim dogodkom, saj so v središču Konference prav državljani 
in državljanke. Poudarili so tudi, da je treba prisluhniti ljudem, biti z njimi v dejavnih stikih ter 
zmanjšati razkorak med državljani in državljankami ter oblikovanjem politike. Državljani in 
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državljanke so bili nato povabljeni, naj sodelujejo v interaktivni anketi in povedo, s katerim pojmom 
povezujejo današnjo EU. Med odgovori so bili najpogostejši „solidarnost“, „enotnost“ in 
„sodelovanje“.  

Sopredsedujoča Ana Paula Zacarias je orisala različne vrste nacionalnih dogodkov v okviru 
Konference in poudarila, da se je treba približati vsem državljanom in državljankam ter vključiti 
civilno družbo. Sopredsedujoča Dubravka Šuica je nato predstavila večjezično digitalno platformo 
ter državljane in državljanke spodbudila, naj jo uporabljajo za sporočanje svojih zamisli. 
Sopredsedujoči Verhofstadt je udeležencem in udeleženkam predstavil vlogo plenarne skupščine 
Konference in njeno interakcijo z evropskimi državljanskimi forumi.  

Več državljanov in državljank je v razpravah omenilo, da bi prioriteta morala biti izobraževanje in 
zdravje, ter poudarilo, da se je treba spoprijeti s podnebnimi in migracijskimi izzivi. Nekateri so 
vztrajali, da bi morali biti v dialogu z državljani in državljankami zagotovljeni enaki pogoji in da je 
ključnega pomena pristen stik z državljani in državljankami, tudi s tistimi, ki so do EU skeptični. 
Izraženi so bili določeni pomisleki glede ambicij in rezultatov Konference ter ukrepanja v odziv nanjo 
s strani institucij EU. Več državljanov in državljank je pozvalo k obsežnejšemu in kakovostnejšemu 
komuniciranju o EU in še posebej o Konferenci in njeni večjezični digitalni platformi.  

Na koncu so bili državljani in državljanke povabljeni, naj povedo, s katerim pojmom povezujejo 
prihodnost EU. Najpogostejša odgovora sta bila „upanje“ in „izziv“. 

 

Anketa v živo, evropski državljanski dogodek. 
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II.3. Inavguralna plenarna skupščina Konference 19. junija 

Inavguralna plenarna skupščina Konference o prihodnosti Evrope je potekala v hibridni obliki (v živo 
in prek spleta) 19. junija 2021. Sodelovalo je 337 članov plenarne skupščine. 

 

Inavguralna plenarna skupščina Konference v polkrožni dvorani Evropskega parlamenta 

Sopredsedujoči Guy Verhofstadt je v imenu sopredsedujočih izrekel dobrodošlico članom in 
članicam plenarne skupščine Konference na njenem inavguralnem zasedanju ter ugotovil, da glede 
dnevnega reda ni ugovorov. Poudaril je, da to inavguralno zasedanje še ne poteka v polni sestavi, 
saj bodo predstavniki in predstavnice evropskih državljanskih forumov lahko določeni šele, ko bodo 
ti forumi vzpostavljeni. Poleg tega je izpostavil edinstvenost procesa, ki združuje participativno in 
predstavniško demokracijo, interakcijo med forumi in plenarno skupščino ter potrebo po reformi EU, 
da bi se lahko skupaj spoprijeli z nekaterimi nujnimi izzivi. 

Sopredsedujoča Ana Paula Zacarias je v pozdravnem nagovoru opozorila na prvi evropski 
državljanski dogodek v Lizboni, ki ga je dva dni prej v okviru Konference organiziralo portugalsko 
predsedstvo Sveta EU. Poleg tega je v zvezi z zamislimi in predlogi o prihodnosti Evrope, 
izpostavila, kako pomembno je, da se med seboj zdaj ne pogovarjajo le državljani in državljanke 
znotraj držav članic, temveč državljani in državljanke iz vse Unije. Dejala je, da ima EU svoje 
prednosti, vendar tudi omejitve, ter opozorila na njene dosežke v korist evropskih državljanov in 
državljank v sedanji krizi, kar zadeva cepiva in gospodarsko okrevanje s skladom Next Generation 
EU. 

Podobno je dejala tudi sopredsedujoča Dubravka Šuica, ki je ob tem poudarila, da morajo v 
središču procesa ostati državljani in državljanke in da morajo biti vključeni vanj na vseh ravneh. 
Državljani in državljanke tokrat prvič sodelujejo pod enakimi pogoji kot predstavniki in predstavnice. 
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Opozorila je na posebnost tega posvetovalnega demokratičnega projekta, kakršnega na ravni EU 
še ni bilo. Poudarila je, da Konferenca, s prisotnostjo državljanov in državljank v središču 
oblikovanja politik v Evropski uniji, pomeni krepitev predstavniške demokracije.  

Nato so sopredsedujoči orisali način delovanja vseh treh stebrov Konference – večjezične digitalne 
platforme, evropskih in nacionalnih državljanskih forumov ter plenarne skupščine. 

Sopredsedujoča Dubravka Šuica je pojasnila, kako deluje večjezična digitalna platforma kot 
vozlišče Konference. Člane plenarne skupščine je pozvala, naj si prizadevajo za globljo 
ozaveščenost in zagotovijo, da bodo državljani in državljanke po vsej Evropi seznanjeni, na katere 
načine lahko sodelujejo pri Konferenci. Pojasnila je tudi, kako so sestavljeni vsi štirje evropski 
državljanski forumi, ki bodo z delom pričeli septembra, in kako bodo prispevali k celotnemu procesu.  

Sopredsedujoča Ana Paula Zacarias je poudarila, kako pomembni so nacionalni državljanski forumi 
in dogodki kot multiplikatorji ter da se je treba približati vsem državljanom in državljankam, tudi sicer 
običajno nezainteresiranim. Člane plenarne skupščine Konference je obvestila, da so se v mnogih 
državah članicah že začele priprave za nacionalne državljanske forume in dogodke, ter pri tem 
poudarila, da so države članice odločene prispevati h Konferenci. Izrecno je pozvala k objavljanju 
informacij o teh nacionalnih forumih in dogodkih na platformi. Poleg tega je poudarila, da je treba 
zagotoviti boljšo komunikacijo o Konferenci. Spomnila je tudi na razprave, opravljene z državljani in 
državljankami, ki so sodelovali na evropskem državljanskem dogodku 17. junija v Lizboni. 

V razpravi, ki je sledila, je v zvezi s številnimi temami spregovorilo 150 udeležencev in udeleženk. 
Precej tem in vtisov se je ponavljalo, na primer: 

• Konferenca predstavlja edinstveno priložnost, kakršne še ni bilo, za pristop od spodaj 
navzgor, pri katerem participativna demokracija dopolnjuje predstavniško; 

• Konferenca mora biti vključujoč projekt, približati se mora državljanom in državljankam z 
najrazličnejšimi ozadji iz vseh regij in družbenih okolij ter pozorno prisluhniti temu, kaj jih 
vznemirja, kaj si zamišljajo in kaj predlagajo, zlasti mladi; 

• pomembni so konkretni rezultati in učinkovito nadaljnje ukrepanje; 
• iz nedavnih kriz se je treba učiti in se pripravljati na prihodnje izzive. 

Ob tem so člani plenarne skupščine Konference izpostavili tudi naslednje: 
• Evropa mora biti enotnejša, ob poudarku, da so države članice skupaj močnejše, zlasti glede 

na globalne izzive in na mednarodnem prizorišču; 
• spoštovano mora biti načelo subsidiarnosti, vključene morajo biti tudi regionalne in lokalne 

vlade; 
• sodelovanje pri Konferenci mora biti omogočeno tudi državam Zahodnega Balkana; 
• treba je priznavati in ceniti napredek, ki ga je dosegla EU, pri čemer nobenega dosežka ne 

smemo imeti za samoumevnega; hkrati je treba priznati, da so za premagovanje prihodnjih 
izzivov potrebne spremembe. 

Mnenja so se glede številnih tem tudi razhajala: 
• nekateri so zatrjevali, da bi moral biti proces osredotočen na prednostne naloge politike 

Unije, drugi pa so predlagali, naj se obravnavajo tudi vprašanja o zmogljivosti in delovanju 
Unije; 

• podobno so nekateri poudarjali, da bi bilo potrebno spremeniti Pogodbo, drugi pa so 
zatrjevali, da so spremembe mogoče tudi v sedanjem okviru. 

Poleg tega so člani plenarne skupščine Konference v svojih nastopih nanizali široko vrsto prioritet, 
ki zadevajo teme z naslednjih področij politik: digitalna preobrazba, gospodarstvo, socialna 
pravičnost, zdravje, pravna država in demokracija, okolje in podnebje, migracije, energija, preskrba 
s hrano, vrednote, zunanja politika, varnost, izobraževanje in kultura. 
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Finska predstavnica nacionalnih dogodkov/forumov na inavguralni plenarni skupščini 

 

Nizozemska predstavnica nacionalnih dogodkov/forumov na inavguralni plenarni skupščini 
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Sopredsedujoči Guy Verhofstadt je predstavil predlog sopredsedujočih za splošno organizacijo 
devetih tematskih delovnih skupin. Plenarna skupščina Konferenca ga je potrdila. Povedal je, da 
bodo za delo delovnih skupin določene še dodatne podrobnosti.  

Sopredsedujoči Guy Verhofstadt je predstavil tudi začasni koledar Konference in plenarna 
skupščina Konference ga je sprejela v vednost.  

Sopredsedujoči Dubravka Šuica in Ana Paula Zacarias sta pozvali k akciji in pogumu, ne samo v 
besedah, in zraven poudarili, da je uspeh Konference odvisen od dejavnega angažmaja vseh 
sodelujočih.  

Vsi trije sopredsedujoči so se zahvalili za udeležbo in prispevke ter spomnili, da bo naslednja 
plenarna skupščina Konference potekala 22. in 23. oktobra 2021. Plenarno skupščino Konference 
je zaključila sopredsedujoča Ana Paula Zacharias. 

 

II.4. Evropski državljanski forumi  

Evropski državljanski forumi tvorijo enega od glavnih stebrov Konference, ob večjezični digitalni 
platformi in plenarni skupščini Konference. Forumi bodo štirje, vsakega pa bo sestavljalo 200 
naključno izbranih udeležencev in udeleženk tako, da bodo reprezentativni za geografsko in 
družbeno raznolikost EU. Sestali se bodo na treh večjezičnih vsaj dvodnevnih posvetovalnih sejah, 
na katerih bodo sestavljali skupna priporočila glede prihodnosti Evrope, pri čemer bodo upoštevali 
tudi prispevke, zbrane na večjezični digitalni platformi.  

Zamisli z evropskih državljanskih forumov bodo prispevale k zasedanjem plenarne skupščine 
Konference in končno tudi k poročilu o končnem izidu Konference za skupno predsedstvo, da bi vse 
tri institucije ustrezno nadalje ukrepale. Na zasedanjih plenarne skupščine Konference bo 
sodelovalo 80 državljanov in državljank, ki bodo zastopali vse štiri evropske državljanske forume, da 
bi predstavili priporočila forumov in o njih razpravljali z drugimi člani plenarne skupščine2. 

V posodobljenih praktičnih podrobnostih o evropskih državljanskih forumih z dne 26. maja 2021 so 
navedene nadaljnje podrobnosti glede organizacije forumov. Poleg tega je izvršni odbor potrdil 
začasni koledar evropskih državljanskih forumov in zasedanj plenarne skupščine. 

Potekajoče pripravljalne dejavnosti za uresničevanje teh načel in podrobnosti so naslednje: 

Naključni izbor udeležencev in udeleženk 

V vseh 27 državah članicah poteka naključen izbor 800 državljanov in državljank. Izbirni postopek 
se je začel maja 2021, popoln seznam udeležencev in udeleženk pa je mogoče pričakovati sredi 
avgusta. Izbor državljanov in državljank Evropske unije je naključen. Glavna metoda 27 nacionalnih 
javnomnenjskih inštitutov, ki jih usklajuje zunanji ponudnik storitev, je naključno klicanje. Namen je 
oblikovati „forume“, reprezentativne za raznolikost EU na podlagi petih kriterijev: spol, starost, 
domači kraj (državljanstvo, vendar tudi mestno-podeželski vidik) socialno-ekonomsko ozadje in 
raven izobrazbe.  

Število državljanov in državljank na državo članico je izračunano po načelu upadajoče 
proporcionalnosti, ki se uporablja za sestavo Evropskega parlamenta. Pri tem se upošteva, da bi v 
vsakem forumu morala biti vsaj ena državljanka in en državljan iz vsake države članice.  

 

                                                             
2 Ogledate si lahko tudi tole video predstavitev večjezične digitalne platforme. 
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Ker je eden od ciljev Konference o prihodnosti Evrope posebno pozornost nameniti mladim, bo 
tretjina državljanov in državljank v posameznem državljanskem forumu starih med 16 in 24 
let. Za vsako skupino 200 oseb se za rezervo izbere dodatnih 50 državljanov in državljank.  

Teme in zasnova forumov 

Teme za razpravo za vsak posamezen forum temeljijo na temah večjezične digitalne platforme, v 
sklope pa so razvrščene na naslednji način:   

(1) močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost, delovna mesta/izobraževanje, mladina, kultura, 
šport/digitalna preobrazba; 

(2) evropska demokracija/vrednote, pravice, pravna država, varnost;  

(3) podnebne spremembe, okolje/zdravje;  

(4) EU v svetu/migracije.  

Ob pomoči strokovnjakov je v teku delo za postavitev vprašanj v ustrezen okvir in oblikovanje 
posvetovalne metodologije, ki bo naklonjena preglednemu in učinkovitemu pristopu, ki se bo 
dejansko uresničeval od spodaj navzgor. 

Seje forumov bodo potekale zaporedoma v Strasbourgu, na spletu in nato v državah članicah.  

 

II.5. Izvršni odbor  

Izvršni odbor Konference o prihodnosti Evrope se je v obdobju od marca do junija 2021 sestal 
petkrat, in sicer 24. marca, 7. aprila, 22. aprila, 9. maja in 26. maja. O vsaki seji je na večjezični 
digitalni platformi v vseh jezikih na voljo poročilo, in sicer v razdelku izvršni odbor.  

Izvršni odbor je na svoji prvi seji 24. marca opravil izmenjavo mnenj o večjezikovni digitalni 
platformi, da bi jo lahko otvorili 19. aprila 2021. Izvršni odbor je razpravljal o možnosti, da se 9. maja 
organizira poseben uradni dogodek. Prav tako je izmenjal mnenja o svojih internih delovnih 
metodah in delovnih metodah plenarne skupščine.  

Izvršni odbor je na drugi seji 7. aprila potrdil večjezikovno digitalno platformo, vključno z listino in 
vizualno identiteto Konference. Izvršni odbor je prav tako potrdil osnutek svojih delovnih metod, 
skupnemu sekretariatu pa naročil, naj pripravi osnutek besedila poslovnika Konference. Službe za 
komuniciranje v vseh treh institucijah so bile zadolžene, naj pripravijo skupen predloga za 
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inavguralni dogodek 9. maja. 

Izvršni odbor je na tretji seji 22. aprila potrdil poslovnik Konference, kar zadeva skupna načela 
Konference, njeno področje delovanja in državljansko udeležbo. Opravil je tudi izmenjavo mnenj o 
osnutku poslovnika, kar zadeva plenarno skupščino Konference, zlasti njeno vlogo in sestavo. 
Poleg tega je bil izvršni odbor seznanjen s praktičnimi podrobnostmi za organizacijo evropskih 
državljanskih forumov. 

Izvršni odbor je na četrti seji 9. maja potrdil poglavje poslovnika, ki zadeva plenarno skupščino 
Konference.  

Izvršni odbor je potrdil predlagani začasni koledar plenarnih skupščin Konference, evropskih 
državljanskih forumov ter evropskega državljanskega dogodka, pa tudi osnutek dnevnega reda za 
inavguralno plenarno skupščino. V izvršnem odboru je bila opravljena tudi izmenjava mnenj o 
organiziranosti plenarne skupščine Konference. Poleg tega je bil izvršni odbor seznanjen s 
pripravami za evropski državljanski dogodek 17. junija 2021 na Portugalskem ter s posodobljenimi 
praktičnimi podrobnostmi o evropskih državljanskih forumih in usmeritvami za organizacijo 
nacionalnih državljanskih forumov. Izvršni odbor je službam za komuniciranje v vseh treh institucijah 
naročil, naj na njegovi naslednji seji predstavijo usklajen načrt promocije Konference, še zlasti 
večjezične digitalne platforme. 

 

 

II.6. Druge dejavnosti  

Spremne komunikacijske dejavnosti in dejavnosti ozaveščanja so se odvijale ob podpisu skupne 
izjave s strani predsednikov in predsednice 10. marca 2021, ob otvoritvi večjezične digitalne 
platforme 19. aprila 2021, ob inavguralnem dogodku na dan Evrope in ob nacionalnih otvoritvenih 
dogodkih v mnogih državah članicah. Na podlagi tega si vse tri institucije EU skupaj prizadevajo za 
znatno izboljšanje – in ohranjanje – ozaveščenosti in sodelovanja evropskih državljanov in 
državljank na digitalni platformi.  

Sopredsedujoči na seji izvršnega odbora v prostorih Sveta v Bruslju 
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Na zahtevo izvršnega odbora so službe za komuniciranje v vseh treh institucij pripravile tudi skupni 
komunikacijski načrt s prispevki Odbora regij in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Na 
podlagi predhodnih podatkov o sodelovanju na platformi je bil sprejet sklop ukrepov, ki se izvajajo 
ali so načrtovani, da bi dosegli, da bi pri Konferenci sodelovala večja in bolj raznolika množica 
državljanov in državljank iz vseh delov Evrope.  

Vztrajna prizadevanja so bila usmerjena v mobilizacijo različnih deležnikov, da bi pomagali pri 
poglabljanju ozaveščenosti in promociji dejavnosti, povezanih s Konferenco. Deležnikom, kot so 
organizacije civilne družbe, regionalni in lokalni organi, akcijske skupine in mreže za državljansko 
udejstvovanje in participativno demokracijo, razvoj podeželja, čezmejne skupnosti in mladinske 
organizacije, so bile ponujene posebne dejavnosti za ozaveščanje in usposabljanje.  

Tudi Odbor regij je aktiviral svoje člane in mreže, da bi dejavno prispevali k razpravi in ozaveščanju 
o Konferenci. 9. maja 2021 je v Strasbourgu pred inavguralnim dogodkom Konference gostil 
posebno uvodno prireditev. Odbor si v kontekstu organizacije lokalnih državljanskih forumov v drugi 
polovici leta 2021 prizadeva, da bi se glas mest in regij slišal v okviru inovativnih participativnih 
postopkov in spletnih orodij. Poleg tega se lokalni dialogi uporabljajo kot participativni forumi za 
sooblikovanje in izmenjavo zamisli o prihodnosti Evrope.  

Tudi Evropski ekonomsko-socialni odbor že izvaja posebno namensko kampanjo.  V tej zvezi je 10. 
junija 2021 potekal uvodni dogodek s civilno družbo, ki je zaznamoval uradni začetek dejavnosti 
Odbora v okviru Konference. Da bi se približali državljanom in državljankam, se Odbor partnersko 
povezuje s svojo mrežo nacionalnih in regionalnih ekonomsko-socialnih svetov, organizacijami 
civilne družbe, nacionalnimi mladinskimi sveti in podobnimi organizacijami. Poleg tega je Odbor v 
državah članicah začel izvajati vrsto misij, namenjenih stikom z lokalno ravnijo, ki bodo potekale od 
julija do septembra 2021.  

Tudi socialni partnerji, številne organizacije civilne družbe in drugi deležniki dejavno organizirajo 
dogodke in promovirajo Konferenco ter si v prvih vrstah prizadevajo za njen uspeh. 

 

©Westend61/Getty Images Royalty-free 
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III. Dejavnosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni  
V skladu s skupno izjavo države članice Evropske unije sodelujejo pri Konferenci in so del tega 
skupnega projekta z Evropskim parlamentom, Svetom in Evropsko komisijo.  

Države članice so se zavezale, da bodo h Konferenci prispevale z različnimi dejavnostmi in 
strukturami na nacionalni, regionalni, lokalni in v nekaterih primerih nadnacionalni ravni, pri čemer 
bodo v središču vseh dogodkov državljani in državljanke. 

Ob dejavnostih na evropski ravni lahko vsaka država članica in vsaka institucija glede na svoje 
nacionalne ali institucionalne posebnosti organizira dodatne dogodke, na primer nacionalne 
državljanske forume ali tematske dogodke, na katerih bodo zbrani prispevki različnih forumov. 

O priporočilih z nacionalnih državljanskih forumov bo razpravljala plenarna skupščina Konference, 
skupaj s priporočili z evropskih državljanskih forumov. 27 predstavnikov nacionalnih dogodkov ali 
nacionalnih forumov (po eden iz vsake države članice) je bilo imenovanih za člane plenarne 
skupščine Konference. Med temi predstavniki so uradniki ali državljani in državljanke, odgovorni za 
usklajevanje nacionalnih dogodkov, predstavniki civilne družbe ali mladinskih organizacij, akademiki 
in študenti. 

V vseh državah članicah je – po otvoritvenih dogodkih, ki so bili v večini primerov okrog 9. maja 
2021 – stekel proces na nacionalni ravni. Na splošno se spodbujajo pristopi od spodaj navzgor in v 
politiko usmerjeni pristopi, pri čemer naj bi pomembno vlogo imela civilna družba. Cilj je posebno 
pozornost nameniti mladim, običajno nezainteresiranim ljudem in zadevam, ki so zanje pomembne. 

Dejavnosti pogosto usklajujejo ali omogočajo nacionalni organi na visoki ravni, med drugim v 
sodelovanju s parlamenti, regionalnimi in lokalnimi organi, socialnimi partnerji, nevladnimi 
organizacijami, akademskimi partnerji in raziskovalnimi centri. Organizirane so razprave in pogovori 
z državljani in državljankami, stopnja decentralizacije pri njih pa je različna.  

V nekaterih državah članicah so dejavnosti organizirane v sodelovanju s predstavniki Komisije in 
pisarnami Evropskega parlamenta za stike.  

 



16 
 

 

Nekatere države članice nameravajo organizirati državljanske forume na nacionalni ravni z 
naključno izbranimi državljani in državljankami, reprezentativnimi za družbeno raznolikost na svojem 
ozemlju oziroma v svojih regijah. Uporabljene metodologije so sicer prilagojene posameznim 
državam članicam, vendar izhajajo iz načel priznane metodologije, ki zagotavlja nevtralnost in 
neodvisnost forumov. Za pomoč državam članicam, ki nameravajo organizirati državljanske forume, 
so bile v okviru Konference pripravljene usmeritve3, ki so na voljo na večjezikovni digitalni platformi.  

Več držav članic je že ali še bo organiziralo dogodke in državljanske dialoge z drugimi državami 
članicami ali določenimi tretjimi državami, ki vključujejo zlasti mlade študente in učence.  

Države članice so odločene izboljševati ozaveščenost in komunicirati o dejavnostih Konference, 
zlasti o večjezikovni digitalni platformi. V nekaterih primerih se nacionalne konferenčne spletne 
strani neposredno navezujejo na večjezično digitalno platformo.  

Informacije o dogodkih v organizaciji držav članic in njihovih rezultatih naj bi nalagali na večjezično 
digitalno platformo, kjer jih je mogoče izpostaviti kot „institucionalne dogodke“. 

Posebne usmeritve za organizacijo dogodkov so na voljo v obliki orodij na večjezični digitalni 
platformi in zlasti v „Postopkovnem vodniku za organizatorje dogodkov”.  

  

                                                             
3 Te usmeritve temeljijo na načelih dobrega posvetovanja, opredeljenih zlasti v poročilu OECD, v okviru katerega je bilo 
pregledanih več sto študij primerov posvetovalnih postopkov in ki naj bi bilo v pomoč državam članicam, ki nameravajo 
organizirati državljanske forume na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. 
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IV. Naslednji koraki 
Na večjezični digitalni platformi kot glavnem interaktivnem vozlišču za prispevke državljanov in 
državljank ter informacije se bodo še naprej zbirale zamisli in prispevki v zvezi z množico dogodkov 
pod okriljem Konference. Po zaključku postopka naključnega izbora bodo septembra 2021 začeli 
delovati štirje forumi. Naslednja plenarna skupščina Konference je načrtovana za 22. in 23. oktober 
2021. V naslednjih mesecih bodo še naprej organizirane dejavnosti na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni.  

Več o časovni umestitvi dejavnosti je razvidno iz začasnega koledarja Konference o prihodnosti 
Evrope: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf 

Več informacij o Konferenci je na voljo na:  

https://futureu.europa.eu 

 

©Petri Oeschger/Getty Images 
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Priloga: Potek in časovnica Konference  

 

 


