
Бъдещето е в 
твоите ръце

Представяне на многоезичната цифрова платформа за 
конференцията за бъдещето на Европа 

Това е централното звено на конференцията за бъдещето 
на Европа. Тук можете да споделяте идеите си, да 
намирате събития, да прочетете приноса от всички събития 
на конференцията и да проследявате напредъка на 
конференцията. Всичко това ще бъде възможно на 24-те 
официални езика на ЕС.

Можете да се свързвате с други хора, да разработвате идеи заедно 
с тях и да изразявате мнението си относно бъдещето на Европа. 
Целият принос към конференцията, включително от граждани, 
местни събития, панели на европейските граждани и пленарни 
заседания на конференцията, ще бъде събран и споделен. 

Платформата е организирана около ключови теми за 
дебат и обсъждане (изменение на климата и околна среда; 
здравеопазване; по-силна икономика, социална справедливост 
и работни места; ролята на ЕС в света; ценности и права, 
върховенство на закона, сигурност; цифрова трансформация; 
европейска демокрация; миграция; и образование, култура, 
младеж и спорт). Тези теми се допълват от „поле със свободен 
текст“, за да можете да споделяте идеи по допълнителни 
въпроси, които са от значение за Вас. 
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Изрази мнението си https://futureu.europa.eu

https://futureu.europa.eu


Изрази мнението си

Чрез платформата можете да:

споделяте собствени 
идеи и да подкрепяте 
или коментирате 
идеите на другите 
на избран от Вас 
език. Така ще се 
създаде истински 
транснационален 
дебат, в който 
гражданите от цяла 
Европа могат да 
участват пряко.

използвате достъп 
до карта на 
(цифрови, хибридни 
или присъствени) 
събития и да се 
регистрирате за 
участие.

качвате информация 
за организирани от 
Вас събития — като 
се придържате към 
основните принципи 
на конференцията 
и споделяте след 
това резултатите 
на платформата, 
за да разширите 
аудиторията на 
дебата.

Каква е ролята на платформата в рамките на 
конференцията

Целта на многоезичната цифрова онлайн платформа е да се увеличи 
максимално участието, да се насърчи истинска европейска дискусия между 
гражданите и да се гарантира както достъпността, така и прозрачността на 
конференцията за бъдещето на Европа.

Тя е отворена за всички граждани, участници от публичния сектор (институции 
на ЕС, национални парламенти, местни органи и др.), както и за гражданското 
общество, независимо дали е общоевропейско или национално/местно. 
Насърчават се да участват възможно най-много и различни хора. Ще бъдат 
зачитани в пълна степен неприкосновеността на личния живот на ползвателите 
и правилата на ЕС за защита на данните.

Платформата улеснява направлявания от гражданите процес „отдолу нагоре“ 
и публичния достъп до всички резултати от събития. Тя ще гарантира, че 
дискусиите, провеждани в целия ЕС, ще бъдат чути от лицата, отговорни за 
вземането на решения в институциите на ЕС. 

Как да получите достъп до платформата 

Всеки може да чете и разглежда идеите и събитията на платформата, но е 
необходима регистрация, за да можете да дадете своя принос (с идеи или 
събития). Ползвателите се регистрират чрез системата EU Login или могат да 
влязат чрез социалните мрежи.

Изразете мнението си, като влезете в платформата за 
конференцията за бъдещето на Европа още днес.

#TheFutureIsYours 
https://futureu.europa.eu
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