
Okrogle mize evropskih državljank in državljanov so ključna značilnost konference o 
prihodnosti Evrope ter prelomna oblika posvetovalne demokracije v Evropski uniji. 

Z njimi dobivajo državljani in državljanke večjo vlogo pri oblikovanju prihodnjih politik 
in uresničevanju ambicij Unije. Reprezentativni vzorec 800 državljank in državljanov 
se bo sestal in razpravljal o prihodnosti Evrope, da bi pripravili priporočila za politike o 
glavnih temah, obravnavanih na digitalni, večjezični platformi konference. 

Ta priporočila bodo za nadaljnje ukrepanje vključena v splošne razprave na konferenci.

Kdo se bo udeležil okroglih miz?

• 4 okrogle mize s po 200 naključno izbranimi državljani in 
državljankami iz 27 držav članic

• reprezentativnost raznolikosti EU: geografsko poreklo, spol, starost, 
socialno-ekonomsko ozadje in raven izobrazbe

• 1/3 mladih (16–25 let) v vsaki okrogli mizi

https://futureu.europa.eu

Okrogle mize evropskih državljank in državljanov

Prihodnost je  
v tvojih rokah
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Naj se sliši tvoj glas

http://online multilingual digital platform
https://futureu.europa.eu/?locale=sl


vrednote, pravice, pravna 
država, demokracija, 
varnost (24-26/09;  
12-14/11; 10-12/12)

podnebne spremembe, 
okolje/zdravje (1-3/10;  
19-21/11; 7-9/01/2022)

• 4 okrogle mize o različnih tematskih področjih, ki omogočajo razpravo od spodaj 
navzgor: 

EU v svetu / migracije  
(15-17/10; 26-28/11;  
14-16/01/2022)

O čem se bo razpravljalo?

Potek – kdaj in in kako?

3 srečanja po vsaj  
2 dni na posamezno 

okroglo mizo, od 
septembra 2021  
do januarja 2022

fizični dogodki & 
spletna srečanja, 

odvisno od razmer 
zaradi COVID-19

večjezične okrogle mize 
(vseh 24 jezikov EU na 
plenarnih zasedanjih)

močnejše gospodarstvo, 
socialna pravičnost, 
delovna mesta / 
izobraževanje, mladi, 
kultura, šport / digitalna 
preobrazba (17-19/09; 
5-7/11; 3-5/12)



 Kakšen bo rezultat okroglih miz?

• Na okroglih mizah se bo razpravljalo o prispevkih, zbranih na digitalni platformi. 
Pripravljen bo niz priporočil za nadaljnje ukrepanje Unije, o katerih se bo nato 
razpravljalo na plenarnem zasedanju konference. 

• 80 predstavnikov okroglih miz evropskih državljank in državljanov, vsaj tretjina 
mlajših od 25 let, bo predstavilo izide razprav in o njih razpravljalo z drugimi 
udeleženci plenarnega zasedanja.

• Udeleženci in udeleženke okroglih miz bodo obveščeni o nadaljnjih ukrepih na 
podlagi njihovih priporočil. Ob koncu postopka bo organiziran dogodek, namenjen 
povratnim informacijam in odzivom.  
 

Napredek okroglih miz lahko spremljate na digitalni platformi:  
https://futureu.europa.eu.
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