
Evropske okrogle mize z državljani in državljankami – vprašanja in odgovori

1. Kaj so evropske okrogle mize z državljani in državljankami?

Evropske okrogle mize z državljani in državljankami so ključni element Konference o
prihodnosti Evrope. Predvidene so v skupni izjavi1, organizirajo pa jih Evropski
parlament, Svet Evropske unije in Evropska komisija. Organizirane so štiri okrogle
mize, ki evropskim državljankam in državljanom omogočajo, da skupaj razmislijo o
tem, kakšno prihodnost si želijo za Evropsko unijo. V posvetovalnem postopku treh
srečanj za oblikovanje prihodnosti evropskega projekta sodeluje 800 naključno
izbranih državljank in državljanov, ki odražajo družbeno in geografsko raznolikost EU.
Na okroglih mizah bodo upoštevani prispevki za plenarno zasedanje konference,
zbrani v okviru konference, in sicer z oblikovanjem sklopa priporočil za nadaljnje
ukrepanje treh institucij Unije.

2. Kaj je posvetovalni postopek?

O posvetovalnem postopku govorimo, kadar se skupina naključno izbranih državljank
in državljanov na povabilo javnega organa sestane za več dni in oblikuje sporazumni
odgovor na vprašanje splošnega pomena. Skupina (ki se lahko imenuje državljanska
skupščina, državljanska komisija ali okrogla miza z državljani in državljankami)
razpolaga s tehnikami skupinskega dela in informacijami ter ima dovolj časa za
posvetovanje o zastavljenem vprašanju. Ta metoda se vse pogosteje uporablja po
vsem svetu.

3. Koliko evropskih okroglih miz z državljani in državljankami bo organiziranih, kje
in kdaj bodo potekale ter o katerih temah? 

Organizirane bodo štiri evropske okrogle mize z državljani in državljankami. Vsaka od
njih bo imela tri posvetovalne seje, ki bodo trajale tri dni, vključno z dvema sejama v
živo, če bodo zdravstvene razmere to dopuščale. 

Prve seje štirih evropskih okroglih miz z državljani in državljankami bodo potekale v
živo v prostorih Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Druge seje okroglih miz bodo
potekale na daljavo ob koncu tedna. Tretje, tj. zadnje seje okroglih miz bodo potekale
v živo v naslednjih izobraževalnih ustanovah: Inštitutu za mednarodne in evropske
zadeve v Dublinu, Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah, Evropski akademiji
v Natolinu (Varšava) in Evropskem inštitutu za javno upravo v Maastrichtu. 

Vse evropske okrogle mize z državljani in državljankami bodo potekale v istem 
obdobju, in sicer od jeseni 2021 do pomladi 2022.

1� https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/6/EN_-
_JOINT_DECLARATION_ON_THE_CONFERENCE_ON_THE_FUTURE_OF_EUROPE.pdf.
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Teme za razpravo za vsako posamezno okroglo mizo temeljijo na temah večjezične 
digitalne platforme, v sklope pa so razvrščene po naslednjem vrstnem redu:

 močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost, delovna mesta/izobraževanje, 
mladi, kultura, šport/digitalna preobrazba; 

 evropska demokracija/vrednote in pravice, pravna država, varnost; 

 podnebne spremembe, okolje/zdravje; 

 EU v svetu/migracije.

4. Kdo so udeleženci evropskih okroglih miz z državljani in državljankami ter kako
so bili izbrani? 

Evropske okrogle mize z državljani in državljankami sestavlja 800 evropskih
državljank in državljanov, tj. 200 za vsako od štirih okroglih miz, s čimer se
vzpostavlja ravnovesje med raznolikostjo (ki jo je lažje doseči, če je število večje) in
učinkovitostjo posvetovalnega postopka. Državljani in državljanke so bili izbrani
naključno, izbor pa odraža družbeno raznolikost EU (različne skupine, zastopane na
podlagi petih meril: geografski izvor (državljanstvo in mesto/podeželje), socialno-
ekonomsko ozadje, raven izobrazbe, spol in starost). Proces temelji na verodostojni
metodologiji, katere cilj je zagotoviti raznolikost in upoštevati dokaze iz številnih
izkušenj državljanskih skupščin na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Tretjino vsake
okrogle mize sestavljajo mladi (stari od 16 do 25 let). Pri razdelitvi glede na države
članice je bila upoštevana upadajoča proporcionalnost, ki se uporablja za sestavo
Evropskega parlamenta. Izbor je potekal od maja do avgusta 2021 med celotnim
prebivalstvom (omejeno na državljane in državljanke EU). V večini primerov je bil stik
z njimi vzpostavljen po telefonu (na podlagi naključnega sestavljanja telefonskih
številk – stacionarnih in mobilnih) v več krogih, da se jim je pojasnil namen
sodelovanja in pridobilo njihovo soglasje. Ko so potrdili strinjanje, so prejeli vabilo, v
katerem je bilo natančno pojasnjeno, kaj se od njih pričakuje ter kakšno strokovno
podporo in napotke bodo imeli na voljo v celotnem procesu. 

5. Kako bi zagotovili zavezanost državljank in državljanov? 

Državljani in državljanke, ki bodo sodelovali na evropskih okroglih mizah, bodo
zaprošeni, da se zavežejo, da se bodo udeležili vseh sej. Glede na pomen tega
procesa in zahtevani prispevek v smislu časa in truda bodo prejeli nadomestilo. Vse
seje bodo potekale ob koncu tedna, da se v čim večji meri zagotovi njihova
razpoložljivost ter združljivost s poklicnim in zasebnim življenjem. 
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6. Kakšni bodo rezultati okroglih miz in kako bodo povezani s preostalo 
konferenco? 

Evropske okrogle mize z državljani in državljankami bodo oblikovale sklop kolektivnih
priporočil, ki bodo upoštevana v splošnih razpravah konference, zlasti v okviru njenih
plenarnih zasedanj, in nazadnje v poročilu o končnem izidu konference.

Vsaka okrogla miza bo določila 20 predstavnic in predstavnikov za sodelovanje na
plenarnem zasedanju konference, ki bodo predstavili sprejeta priporočila in o njih
razpravljali z drugimi predstavnicami in predstavniki. Prvi dve okrogli mizi bosta
rezultate svojega dela predstavili na plenarnem zasedanju konference decembra
2021, drugi dve pa januarja 2022. Plenarna zasedanja konference bodo zagotovila,
da se bo o priporočilih nacionalnih in evropskih okroglih miz z državljani in
državljankami, ki bodo razvrščena po temah, razpravljalo brez vnaprej znanega izida
in brez omejevanja obsega na vnaprej določena področja politike. Plenarna
skupščina bo svoje predloge predložila izvršnemu odboru, ki bo ob polnem
sodelovanju s plenarno skupščino in popolnoma pregledno pripravil poročilo, ki bo
objavljeno na večjezični digitalni platformi.

7. Kako bo organiziran posvetovalni postopek? 

S prispevki strokovnjakov, koordinatorjev in preverjevalcev dejstev se bosta izvajala
stroga metodologija in jasen posvetovalni protokol, ki temeljita na že bogatih
izkušnjah državljanskih skupščin, da se omogoči pravo posvetovanje od spodaj
navzgor z udeležbo državljank in državljanov.

Delo bo potekalo v treh različnih fazah. Na prvi seji („določitev agende“) se bodo
državljani in državljanke lahko sami odločili, o katerih vprašanjih v okviru glavnih tem
okrogle mize želijo razpravljati, in tako gradili svojo vizijo za Evropo. Udeleženci bodo
prednostno razvrstili vprašanja, ki se jim želijo kot skupina posvetiti in se vanje
poglobiti, da bi nato oblikovali posebna priporočila za Evropsko unijo. Obravnavanje
teh vprašanj bo naloga druge faze („tematska poglobitev“), ki bo izvedena na drugi
seji pred tretjo sejo, na kateri bodo priporočila odobrena.

Po predložitvi končnih priporočil plenarni skupščini bo zadnja faza (dogodek,
namenjen povratnim informacijam) namenjena procesu sprejemanja odgovornosti, v
katerem se bodo državljani in državljanke seznanili z odzivom na njihova priporočila
in možnostmi za njihovo uresničevanje v praksi. 



Seje okroglih miz bodo sestavljene iz plenarnih delov, v okviru katerih bodo potekale
splošne predstavitve in razprave na podlagi prispevkov vseh udeležencev, ter sej
delovnih skupin, v katerih bo delo v manjših skupinah osredotočeno na posebne
vidike ali podteme. Vsaka okrogla miza bo imela 15 delovnih skupin.

Evropske okrogle mize z državljani in državljankami bodo obveščene tudi o vseh
priporočilih nacionalnih okroglih miz.

8. Kakšna jezikovna ureditev se bo uporabljala za posvetovanja na evropskih
okroglih mizah z državljani in državljankami? 

Da bi zagotovili čim večjo raznolikost posvetovanj, bodo okrogle mize večjezične (24
uradnih jezikov EU na plenarnih sejah in najmanj štirje jeziki na vsaki seji manjših
skupin, da bodo zajeti vsi uradni jeziki EU).

9. Kakšna je vloga zunanjih strokovnjakov? 

Med posvetovanji bodo imeli državljani in državljanke, ki bodo sodelovali na
evropskih okroglih mizah, dostop do informacijskih virov in strokovnega znanja. Na
voljo jim bo seznam strokovnjakov in deležnikov, ki jih bodo lahko s tega seznama
izbrali glede na teme in posebne potrebe. Strokovnjaki bodo prisotni na prvi seji
vsake okrogle mize in bodo predstavili temo. 

10. Kakšna je vloga opazovalcev? 

Pričakuje se, da bodo evropske okrogle mize z državljani in državljankami kot
resnična demokratična inovacija pritegnile veliko pozornosti raziskovalne skupnosti.
Raziskovalci bodo lahko prisotni na evropskih okroglih mizah z državljani in
državljankami, da bodo ob upoštevanju določenih pravil ter dela in zasebnosti
udeležencev spremljali postopke. Po možnosti in po dogovoru bodo lahko opravili tudi
razgovore za raziskovalne namene.

11. Ali bodo posvetovanja na okroglih mizah javna?



Plenarne seje evropskih okroglih miz z državljani in državljankami se bodo prenašale
v živo, dokumenti njihovih razprav in posvetovanj pa bodo javno dostopni na
večjezični digitalni platformi https://futureu.europa.eu. Posvetovanja v posameznih
delovnih skupinah se ne bodo prenašala v živo, da se zaščiti svoboda državljank in
državljanov do razprave in priprave priporočil. 
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