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Το μέλλον είναι
στα χέρια σου

Παρουσίαση της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας
για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης
Είναι ο κεντρικός κόμβος της Διάσκεψης για το Μέλλον της
Ευρώπης. Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τις ιδέες σας, να βρείτε
εκδηλώσεις, να διαβάσετε τις συμβολές από όλες τις σχετικές με
τη Διάσκεψη εκδηλώσεις και να παρακολουθήσετε την πρόοδο
της Διάσκεψης. Όλα δε αυτά θα είναι δυνατά και στις 24 επίσημες
γλώσσες της ΕΕ.
Μπορείτε να συνδεθείτε, να αναπτύξετε ιδέες από κοινού με
άλλους ανθρώπους και να εκφράσετε τις απόψεις σας για
το μέλλον της Ευρώπης. Όλες οι συμβολές στη Διάσκεψη θα
συλλέγονται και θα δημοσιοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των
συμβολών από τους πολίτες, τις τοπικές εκδηλώσεις, τις ομάδες
Ευρωπαίων πολιτών και τις ολομέλειες της Διάσκεψης.
Η πλατφόρμα διαρθρώνεται γύρω από βασικά θέματα προς
συζήτηση και διαβούλευση (κλιματική αλλαγή και περιβάλλον·
υγεία· ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις
εργασίας· η ΕΕ στον κόσμο· αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου,
ασφάλεια· ψηφιακός μετασχηματισμός· ευρωπαϊκή δημοκρατία·
μετανάστευση· και εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και
αθλητισμός). Τα θέματα αυτά συμπληρώνονται από ένα «ανοικτό
πλαίσιο» στο οποίο μπορείτε να καταθέσετε ιδέες σχετικά με
άλλα θέματα που θεωρείτε σημαντικά.
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Μέσω της πλατφόρμας μπορείτε:
Να μοιραστείτε
τις ιδέες σας και
να υποστηρίξετε
ή να σχολιάσετε
τις ιδέες άλλων,
σε οποιαδήποτε
επιλεγμένη γλώσσα.
Με τον τρόπο αυτό
θα δημιουργηθεί ένας
πραγματικά διεθνικός
διάλογος απευθείας
μεταξύ των πολιτών σε
ολόκληρη την Ευρώπη.

Να αποκτήσετε
πρόσβαση σε έναν
χάρτη των (ψηφιακών,
υβριδικών ή με
φυσική παρουσία)
εκδηλώσεων και να
δηλώσετε συμμετοχή.

Να αναφορτώσετε
πληροφορίες
σχετικά με τις δικές
σας εκδηλώσεις —
τηρώντας τις βασικές
αρχές της Διάσκεψης
και δημοσιεύοντας
μετά την εκδήλωση
τα αποτελέσματά
της στην πλατφόρμα,
προκειμένου να
ανοίξει η συζήτηση σε
ευρύτερο κοινό.

Ο ρόλος της πλατφόρμας στο πλαίσιο της Διάσκεψης
Η διαδικτυακή πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της
συμμετοχής, στην προώθηση μιας πραγματικά ευρωπαϊκής συζήτησης μεταξύ των
πολιτών και στη διασφάλιση τόσο της προσβασιμότητας όσο και της διαφάνειας
της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.
Είναι ανοικτή σε όλους τους πολίτες, τους δημόσιους φορείς (θεσμικά όργανα
της ΕΕ, εθνικά κοινοβούλια, τοπικές αρχές κ.λπ.) και την κοινωνία των πολιτών,
είτε πανευρωπαϊκού είτε εθνικού/τοπικού επιπέδου. Επιδιώκεται η συμμετοχή
όσο το δυνατόν περισσότερων και με διαφορετικά χαρακτηριστικά ανθρώπων. Η
πλατφόρμα θα σέβεται απόλυτα την ιδιωτική ζωή των χρηστών και τους κανόνες
της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.
Η πλατφόρμα διευκολύνει τη διεξαγωγή της διαδικασίας από τη βάση προς την
κορυφή, με επίκεντρο τους πολίτες, καθώς και την πρόσβαση του κοινού σε όλα
τα αποτελέσματα των εκδηλώσεων. Θα εξασφαλίσει ότι οι συζητήσεις που θα
διεξαχθούν σε ολόκληρη την ΕΕ θα ακουστούν από τους υπεύθυνους για τη λήψη
αποφάσεων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Πρόσβαση στην πλατφόρμα
Ο καθένας μπορεί να διαβάζει και να φυλλομετρά τις ιδέες και τις εκδηλώσεις στην
πλατφόρμα, αλλά απαιτείται εγγραφή για την ανάρτηση περιεχομένου (ιδεών ή
εκδηλώσεων). Οι χρήστες εγγράφονται μέσω του συστήματος «EU Login» ή μπορούν
να συνδεθούν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Κάνε τη φωνή σου να ακουστεί` και συνδεθείτε σήμερα με την
πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.
#TheFutureIsYours
https://futureu.europa.eu
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