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Budućnost je u 
vašim rukama

Što je konferencija o budućnosti Europe?
Konferencija o budućnosti Europe jedinstvena je i pravodobna prilika za 
europske građane da se upuste u raspravu o izazovima i prioritetima 
Europe. Bez obzira na to otkuda ste i čime se bavite, ovo je prilika 
da razmislite o tome kakvu budućnost želite za Europsku uniju i da 
pridonesete njezinu oblikovanju.

Europski parlament, Vijeće i Europska komisija odlučni su saslušati 
mišljenja Europljana te na temelju dobivenih preporuka poduzeti daljnje 
korake u okviru svojih nadležnosti.

Očekuje se da će se do proljeća 2022. u okviru konferencije donijeti 
zaključci i smjernice o budućnosti Europe.

Tko može sudjelovati?
Europski građani iz svih segmenata društva i svih dijelova Unije, pri čemu 
će mladi imati središnju ulogu u oblikovanju budućnosti europskog 
projekta.

Europska, nacionalna, regionalna i lokalna tijela te civilno društvo i druge 
organizacije koje žele organizirati događanja i pridonijeti svojim idejama.

Svi sudionici dužni su poštovati vrijednosti utvrđene u Povelji 
konferencije.

Neka se vaši glasovi čuju
https://futureu.europa.eu

https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu


Koji su sastavni dijelovi konferencije?
Višejezična digitalna platforma – mjesto na kojem će građani moći razmjenjivati 
ideje i davati svoj doprinos putem interneta. Svi poslani sadržani prikupljat će se, 
analizirati i objavljivati tijekom cijelog trajanja konferencije.

Decentralizirana događanja – na internetu, uživo1 i hibridna, u organizaciji 
građana i organizacija te nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela iz cijele Europe. 

Europski paneli građana – raspravljat će o različitim temama na temelju 
mišljenja i komentara građana na digitalnoj platformi. Bit će reprezentativni u pogledu 
zemljopisnog podrijetla, roda, dobi, socioekonomskog podrijetla i/ili razine obrazovanja.

Plenarni sastanci 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 plenarnim sastancima ravnopravno će sudjelovati predstavnici iz Europskog 
parlamenta, Vijeća i Europske komisije, iz svih nacionalnih parlamenata te građani.

Bit će zastupljeni i Odbor regija, Gospodarski i socijalni odbor, socijalni partneri te 
civilno društvo.

U raspravama o međunarodnoj ulozi EU-a sudjelovat će Visoki predstavnik Unije za 
vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Izvršni odbor sastavljat će i objavljivati zaključke s plenarnih sastanaka.

Koja je uloga ove digitalne platforme?
Digitalna platforma okosnica je konferencije: ona vam omogućuje da 
se uključite u rad konferencije i iznesete svoje mišljenje. Na platformi 
možete podijeliti svoja razmišljanja o Europi i potrebnim promjenama, 
pogledati mišljenja drugih, pronaći događanja u svojoj blizini ili 
organizirati vlastito događanje te pratiti tijek i ishod konferencije.

Kako iznijeti svoje mišljenje?
Jednostavno odaberite temu s opsežnog popisa ili navedite temu koja je 
vama važna te podijelite svoje mišljenje s organizatorima i sudionicima 
konferencije. Vaše će se ideje prikupljati, analizirati i objavljivati na 
platformi tijekom cijelog trajanja konferencije.

te će se koristiti u raspravama u okviru europskih panela građana i 
plenarnih sastanaka na konferenciji. S pomoću mehanizma za povratne 
informacije ideje iznesene tijekom događanja u okviru konferencije 
pretočit će se u konkretne preporuke za buduća djelovanja EU-a.

Konačni ishodi konferencije bit će predstavljeni u izvješću 
predsjednicima Europskog parlamenta, Vijeća i Europske komisije. Tri 
institucije brzo će ispitati kako mogu djelotvorno djelovati na temelju tog 
izvješća, svaka u okviru svojih nadležnosti i u skladu s Ugovorima.

1 Ovisno o razvoju pandemije koronavirusa i u skladu sa svim povezanim ograničenjima.



Tko upravlja konferencijom?
Konferencija je pod nadležnošću triju institucija, koje predstavljaju
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za poslove EU-a, predstavnica 
rotirajućeg predsjedništva Vijeća 

Europske unije

 

Dubravka Šuica,  
potpredsjednica Europske  

komisije zadužena za demokraciju 
i demografiju

Izvršni odbor redovito podnosi izvješća zajedničkom predsjedništvu.

Izvršni odbor odgovoran je za donošenje odluka konsenzusom u vezi s radom 
konferencije te njezinim procesima i događanjima, za nadzor nad tijekom konferencije 
te za pripremu njezinih plenarnih sastanaka, uključujući komentare građana i daljnje 
postupanje na temelju njih.

Zajedničko tajništvo, koje je ograničene veličine i u kojem su tri institucije ravnopravno 
zastupljene, pomaže izvršnom odboru u radu.

The Conference on the Future of Europe is yours. 
Neka se vaši glasovi čuju – već se danas prijavite na platformu 
o konferenciji o budućnosti Europe.

Budućnost je u vašim rukama.

#TheFutureIsYours 
https://futureu.europa.eu 
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koji djeluju u svojstvu zajedničkog predsjedništva. 

Potporu zajedničkom predsjedništvu pruža izvršni odbor kojim supredsjedaju tri institucije.
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