
Eiropas pilsoņu forumi ir svarīgs konferences par Eiropas nākotni elements; tas ir 
bezprecedenta pasākums balsstiesīgai demokrātijai Eiropas Savienībā.

Šie forumi piešķir pilsoņiem lielāku lomu Savienības nākotnes politikas un mērķu 
izstrādē. Reprezentatīva 800 pilsoņu izlase tiksies un apspriedīs Eiropas nākotni, lai 
formulētu stratēģiskus ieteikumus par galvenajiem tematiem, kas aplūkoti konferences 
digitālās daudzvalodu platformas ietvaros.

Šie ieteikumi tiks izmantoti vispārējās konferences diskusijās, domājot par turpmākiem 
pasākumiem.

Kas piedalīsies šajos forumos?

• Četri forumi — katrā pa 200 nejauši atlasītiem pilsoņiem no 
27 dalībvalstīm.

• Dalībnieki pārstāvēs ES daudzveidību: dažāda ģeogrāfiskā 
izcelsme, dzimums, vecums, sociālekonomiskais stāvoklis un 
izglītības līmenis.

• Trešdaļa dalībnieku būs jauni cilvēki vecumā no 16 līdz 25 gadiem.

Ko domā Tu? https://futureu.europa.eu

Eiropas pilsoņu forumi
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vērtības, tiesības, 
tiesiskums, demokrātija, 
drošība; (24-26/09;  
12-14/11; 10-12/12)

klimata pārmaiņas,  
vide/veselība; (1-3/10;  
19-21/11; 7-9/01/2022)

• Četri forumi par dažādām tēmām — ar augšupējas diskusijas iespēju:

ES loma pasaulē/migrācija. 
(15-17/10; 26-28/11;  
14-16/01/2022)

Kādi jautājumi tiks apspriesti?

Kā un kad tas notiks?

Trīs divu dienu sēdes 
katrā forumā, no 

2021. gada septembra 
līdz 2022. gada janvārim.

Fiziski pasākumi & 
tiešsaistes sēdes 

atkarībā no situācijas 
saistībā ar Covid-19..

Daudzvalodu forumi 
(24 ES oficiālās valodas 

plenārsēdēs).

ekonomikas 
nostiprināšana, sociālais 
taisnīgums, darbvietas/
izglītība, jaunatne, 
kultūra, sports un digitālā 
pārveide; (17-19/09; 
5-7/11; 3-5/12)



Ko domā Tu?

 Kāds būs forumu iznākums?

• Forumos tiks apspriesti viedokļi, kas apkopoti, izmantojot digitālo platformu. 
Tiks formulēts ieteikumu kopums Savienībai, lai tā veiktu turpmākus pasākumus. 
Ieteikumi tiks apspriesti konferences plenārsēdē.

• 80 katra Eiropas pilsoņu foruma pārstāvji, no kuriem vismaz viena trešdaļa ir 
jaunāki par 25 gadiem, iepazīstinās ar savu diskusiju rezultātiem un apspriedīs tos 
ar citiem dalībniekiem.

• Forumu dalībnieki tiks informēti par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar viņu 
iesniegtajiem ieteikumiem. Procesa noslēgumā tiks rīkots īpašs atsauksmēm 
veltīts pasākums. 
 

Forumu norisei varat sekot digitālajā platformā:  
https://futureu.europa.eu.
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