
Europski paneli građana – pitanja i odgovori

1. Što su europski paneli građana?

Europski paneli građana ključna su značajka Konferencije o budućnosti Europe,
predviđeni su u njezinoj Zajedničkoj izjavi1, a organiziraju ih Europski parlament,
Vijeće Europske unije i Europska komisija. Kako bi se građanima omogućilo da
zajednički promišljaju o budućnosti koju žele za Europsku uniju, organiziraju se četiri
europska panela građana. Nasumce je odabrano 800 građana, koji predstavljaju
sociološku i geografsku raznolikost EU-a i zajednički sudjeluju u savjetodavnom
postupku u tri dijela kako bi oblikovali budućnost europskog projekta. Paneli će uzeti
u obzir stajališta prikupljena u okviru Konferencije koja će se razmatrati na Plenarnoj
sjednici Konferencije i pridonijeti formuliranju niza preporuka za daljnje djelovanje triju
institucija Unije.

2. Što je savjetodavni postupak?

U okviru savjetodavnog postupka nasumično odabrana skupina građana sastaje se
na nekoliko dana na zahtjev javnog tijela kako bi dala sporazumni odgovor na pitanje
od općeg interesa. Skupina (npr. građanska skupština, građanska porota ili panel
građana) ima pristup grupnim tehnikama rada i informacijama te ima dovoljno
vremena za raspravu o postavljenom pitanju. Taj se format sve više upotrebljava u
svijetu.

3. Koliko će biti europskih panela građana, gdje i kad će se održati i o kojim 
temama? 

Organizirat će se četiri europska panela građana od kojih će svaki imati tri
savjetodavna zasjedanja u trajanju od tri dana, uključujući dva zasjedanja uživo ako
to zdravstveni kontekst bude dopuštao. 

Prva zasjedanja četiriju europskih panela građana održat će se uživo u prostorijama
Europskog parlamenta u Strasbourgu. Druga zasjedanja panela održavat će se na
daljinu tijekom vikenda. Treća i završna zasjedanja panela održat će se uživo u
sljedećim obrazovnim ustanovama: Institut za međunarodne i europske poslove u
Dublinu, Europski sveučilišni institut u Firenci, Europski koledž u Natolinu (Varšava) i
Europski institut za javnu upravu u Maastrichtu. 

Svi europski paneli građana održat će se u istom razdoblju od jeseni 2021. do 
proljeća 2022.

1� https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/hr_-
_zajednicka_izjava_o_konferenciji_o_buducnosti_europe.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/hr_-_zajednicka_izjava_o_konferenciji_o_buducnosti_europe.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/hr_-_zajednicka_izjava_o_konferenciji_o_buducnosti_europe.pdf


Teme za raspravu za svaki panel temelje se na temama višejezične digitalne 
platforme i grupirane su na sljedeći način i u sljedećem redoslijedu:

 snažnije gospodarstvo, socijalna pravda, zapošljavanje/obrazovanje, mladi, 
kultura, sport/digitalna transformacija 

 europska demokracija/vrijednosti i prava, vladavina prava, sigurnost 

 klimatske promjene, okoliš/zdravlje 

 EU u svijetu/migracije.

4. Tko su sudionici europskih panela građana i kako su odabrani? 

Europski paneli građana sastoje se od 800 europskih građana, po 200 za svaki od
četiri okrugla stola, što je broj kojim se postiže ravnoteža između raznolikosti (koja je
bolja što je broj veći) i učinkovitosti savjetodavnog postupka. Građani su odabrani
nasumično i reprezentativni su uzorak sociološke raznolikosti EU-a (različite skupine
zastupljene na temelju pet kriterija: zemljopisno podrijetlo – državljanstvo, iz grada/sa
sela – socioekonomska pozadina, razina obrazovanja, spol i dob). Postupak se
temelji na vjerodostojnoj metodologiji čiji je cilj osigurati raznolikost i uzeti u obzir
brojna iskustva građanskih skupština na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.
Trećinu svakog panela čine mladi (u dobi od 16 do 25 godina). Raspodjela među
državama članicama napravljena je uzimajući u obzir degresivnu proporcionalnost
koja se primjenjuje na sastav Europskog parlamenta. Odabir je proveden od svibnja
do kolovoza 2021. i njime je obuhvaćeno cjelokupno stanovništvo (samo građani EU-
a). Građani su većinom kontaktirani telefonom (fiksni i mobilni telefonski brojevi
nasumično su generirani) u nekoliko krugova kako bi im se objasnila svrha panela i
dobila njihova privola. Nakon što su pristali na to, primili su pozivnicu u kojoj je točno
objašnjeno što se od njih očekuje, a tijekom cijelog postupka dobivat će stručnu
potporu i smjernice. 

5. Kako namjeravate postići da građani poštuju svoje obveze? 

Od građana koji će sudjelovati u europskim panelima građana tražit će se da se
obvežu da će sudjelovati na svim zasjedanjima. S obzirom na važnost postupka i
onoga što će se od njih tražiti u smislu vremena i napora, dobit će naknadu. Sva
zasjedanja održavaju se vikendom kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri osigurala
dostupnost građana i usklađenost s njihovim profesionalnim i privatnim životom. 

https://futureu.europa.eu/?locale=hr
https://futureu.europa.eu/?locale=hr


6. Kakve rezultate panela očekujete i kako bi se oni povezali s ostatkom 
Konferencije? 

U okviru europskih panela građana izradit će se niz zajednički osmišljenih preporuka
koje će biti uključene u opće rasprave i posebno u plenarne sjednice u okviru
Konferencije te, u konačnici, u izvješće o njezinu konačnom ishodu.

Na svakom panelu odredit će se 20 predstavnika za plenarnu sjednicu Konferencije
kako bi predstavili donesene preporuke i o njima raspravljali s drugim predstavnicima.
Rezultati rada prvih dvaju panela bit će predstavljeni na plenarnoj sjednici
Konferencije u prosincu 2021., dok će se druga dva predstaviti u siječnju 2022.
Tijekom plenarne sjednice na konferenciji jamčit će da će se o preporukama
nacionalnih i europskih panela građana, grupiranih po temama, raspravljati bez
unaprijed određenog ishoda i bez ograničavanja djelokruga na unaprijed utvrđena
područja politika. Na plenarnoj sjednici bit će podneseni prijedlozi Izvršnom odboru,
koji će u suradnji sa sudionicima sjednice i uz puno poštovanje načela
transparentnosti sastaviti izvješće koje će biti objavljeno na višejezičnoj digitalnoj
platformi.

7. Kako će se organizirati savjetodavni postupak? 

Kako bi se omogućilo savjetovanje koje se istinski odvija „odozdo prema gore” i na
inicijativu građana, primijenit će se stroga metodologija i jasan savjetodavni protokol
na temelju već bogatog iskustva građanskih skupština, uz doprinos stručnjaka,
moderatora i osoba koje provjeravaju činjenice.

Rad će biti organiziran u tri faze. Na prvom zasjedanju („utvrđivanje dnevnog reda”)
građani će sami, gradeći svoju viziju Europe, odlučiti o kojim će pitanjima raspravljati
u okviru glavnih tema panela. Sudionici će dati prednost pitanjima kojima se kao
skupina žele baviti i produbiti ih kako bi utvrdili konkretne preporuke za Europsku
uniju. Rasprava o tim pitanjima bit će zadatak druge faze („tematsko produbljivanje”)
koja će se provesti na drugom zasjedanju, dok će preporuke biti odobrene na trećem
zasjedanju.

Nakon podnošenja konačnih preporuka na plenarnoj sjednici, u zadnjoj fazi (primanje
povratnih informacija) provest će se postupak utvrđivanja odgovornosti tijekom kojeg
će građani pratiti odgovor na svoje preporuke i njihovu moguću praktičnu provedbu. 



Zasjedanja panelâ bit će povremeno plenarna kako bi se održala opća izlaganja i
rasprave uz doprinos svih sudionika, a održavat će se i manji sastanci ili radne
skupine na kojima će sudjelovati manji broj sudionika koji će se usredotočiti na točno
određene aspekte ili podteme. U svakom panelu bit će 15 radnih skupina.  

Europski paneli građana bit će obaviješteni i o svim preporukama nacionalnih panela
građana.

8. U kakvom će se jezičnom režimu odvijati savjetovanja europskih panela
građana? 

Kako bi savjetovanja bila što raznolikija, paneli će biti višejezični (24 službena jezika
EU-a na plenarnim sjednicama panelâ i najmanje četiri jezika na svakom manjem
sastanku u okviru panelâ kako bi se obuhvatili svi službeni jezici EU-a).

9. Koja je uloga vanjskih stručnjaka? 

Građani koji sudjeluju u europskim panelima građana imat će tijekom savjetovanja
pristup izvorima informacija i stručnom znanju. Bit će im dostupan popis stručnjaka i
dionika s kojeg će ih moći birati u skladu sa svojim temama i specifičnim potrebama,
dok će prvom zasjedanju svakog panela prisustvovati stručnjaci koji će predstaviti
temu. 

10. Koja je uloga promatrača? 

Očekuje se da će europski paneli građana, kao istinska demokratska inovacija,
privući veliku pozornost istraživačke zajednice. Istraživači mogu prisustvovati
europskim panelima građana i pratiti postupke uz poštovanje određenih pravila te
rada i privatnosti sudionika. Ako bude moguće, i uz dogovor, sa sudionicima će moći i
razgovarati u istraživačke svrhe.

11. Hoće li savjetovanja panelâ biti javna?



Plenarne sjednice europskih panela građana prenosit će se uživo na internetu, a
dokumenti s njihovih rasprava i savjetovanja bit će objavljeni na višejezičnoj digitalnoj
platformi https://futureu.europa.eu. Savjetovanja u pojedinačnim radnim skupinama
neće se prenositi uživo kako bi se zaštitila sloboda građana da raspravljaju i
sastavljaju preporuke. 

https://futureu.europa.eu/

