
Budoucnost je ve 
vašich rukou

Představení vícejazyčné digitální platformy pro konferenci 
o budoucnosti Evropy 

Jedná se o centrální prvek konference o budoucnosti Evropy. Můžete 
se zde podělit o své nápady, vyhledávat akce, přečíst si zprávy ze 
všech akcí této konference a sledovat její pokrok. A to vše ve 24 
úředních jazycích EU.

Můžete se spojit s dalšími lidmi, rozvíjet spolu s nimi nápady a 
vyjadřovat své názory na budoucnost Evropy. Všechny příspěvky 
ke konferenci budou shromažďovány a sdíleny, včetně příspěvků 
občanů, informací z místních akcí, panelových diskusí evropských 
občanů a plenárních zasedání konference. 

Platforma je rozdělena podle klíčových témat k diskusi (změna 
klimatu a životní prostředí; zdraví; silnější ekonomika, sociální 
spravedlnost a pracovní místa; EU ve světě; hodnoty a práva, právní 
stát, bezpečnost; digitální transformace; evropská demokracie; 
migrace; vzdělávání, kultura, mládež a sport). Tato témata doplňuje 
„otevřená schránka“, do které můžete přispět dalšími nápady v 
záležitostech, které jsou pro vás důležité. 
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Vyjádřete svůj názor https://futureu.europa.eu

https://futureu.europa.eu


Vyjádřete svůj názor

Prostřednictvím platformy můžete:

Sdílet své nápady a 
potvrdit či komentovat 
názory ostatních, 
a to ve zvoleném 
jazyce. Tím se vytvoří 
skutečně nadnárodní 
diskuse přímo 
mezi občany napříč 
Evropou.

Navštívit mapu 
(digitálních, hybridních 
nebo fyzických) akcí a 
přihlásit se na ně.

Nahrávat informace o 
vlastních pořádaných 
akcích — na nichž 
podpoříte hlavní zásady 
konference, a poté se 
na platformě podělit 
o výsledky. Otevře se 
tak diskuse pro více 
zájemců.

Jaká je úloha platformy v rámci konference

Cílem vícejazyčné online platformy je maximalizovat účast, podpořit skutečně 
celoevropskou diskusi mezi občany a zajistit dostupnost a transparentnost 
konference o budoucnosti Evropy.

Platforma je přístupná všem občanům, veřejným subjektům (orgánům EU, 
vnitrostátním parlamentům, místním orgánům ap.) a občanské společnosti, ať 
už na celoevropské, nebo na vnitrostátní či místní úrovni. Účast by měla být co 
nejrůznorodější a zapojit by se mělo co nejvíce občanů. Bude plně respektováno 
soukromí uživatelů a budou dodržena pravidla EU pro ochranu údajů.

Platforma pomůže k tomu, aby konference vycházela z přístupu „zdola nahoru“, 
aby její obsah určovaly potřeby občanů a aby veřejnost měla přístup k výsledkům 
všech akcí. Zajistí, aby se názory z diskusí vedených v celé EU dostaly k osobám v 
institucích EU s rozhodovací pravomocí. 

Jak získat přístup k platformě  

Nápady a akce na platformě si může číst a procházet každý, ale pokud chce přispět 
(nápadem nebo akcí), je potřebná registrace. Uživatelé se registrují prostřednictvím 
systému „EU Login“ nebo se mohou přihlásit přes sociální média.

Vyjádřete svůj názor tím, že se ještě dnes přihlásíte na platformu 
konference o budoucnosti Evropy. 

#TheFutureIsYours 

https://futureu.europa.eu
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