Juliane Liebermann fényképe az Unsplash weboldalon

A jövő rajtad
is múlik

Az Európa jövőjéről szóló konferencia többnyelvű digitális
platformjának bemutatása
Ez az Európa jövőjéről szóló konferencia központi internetes
felülete, ahol megoszthatja elképzeléseit, rendezvényeket
kereshet, tájékozódhat a konferencia rendezvényein megosztott
véleményekről, és figyelemmel kísérheti a konferencia
előrehaladását. Mindezt a 24 uniós hivatalos nyelv bármelyikén
megteheti.
Kapcsolatba léphet másokkal és velük együtt elképzeléseket
dolgozhat ki, valamint elmondhatja a gondolatait Európa jövőjéről.
A konferenciához érkező valamennyi hozzászólást összegyűjtjük
és megosztjuk: a polgároktól érkező hozzászólásokat, a helyi
rendezvényeken, az európai polgári vitacsoportokban és a
konferencia plenáris ülésein elhangzókat egyaránt.
A platform a legfontosabb megvitatandó és megtanácskozandó
témák köré szerveződik (éghajlatváltozás és környezetvédelem,
egészségügy, erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és
foglalkoztatás, az EU a világban, értékek és jogok, jogállamiság,
biztonság, digitális átállás, európai demokrácia, migráció, valamint
oktatás, kultúra ifjúság és sport). E témák kiegészítésére egy
szabad mezőben más olyan kérdésekről is kifejtheti az álláspontját,
amelyek fontosak az Ön számára.

Mondd el a véleményed!

https://futureu.europa.eu

A platformon keresztül:
Megoszthatja saját
elképzeléseit, és
bármely választott
nyelven támogathatja
vagy észrevételezheti
mások véleményét. Így
valódi transznacionális
eszmecsere jöhet létre
közvetlenül az Európa
különböző országaiban
élő polgárok között.

Betekinthet a (digitális,
vegyes vagy fizikai
jelenlétet igénylő)
rendezvények
térképébe, és
jelentkezhet az azokon
való részvételre.

Feltöltheti a
saját szervezésű
rendezvényeire
vonatkozó
információkat – ehhez
el kell fogadnia a
konferencia alapelveit és
a felmerült gondolatokat
meg kell osztania
a platformon, hogy
szélesebb közönség
körében is meg lehessen
vitatni azokat.

Mi a platform szerepe a konferencián belül?
Az online többnyelvű digitális platform célja, hogy a lehető legszélesebb körű
legyen a részvétel, valódi európai eszmecsere alakuljon ki a polgárok között,
valamint biztosítsuk az Európa jövőjéről szóló konferencia hozzáférhetőségét és
átláthatóságát.
A platform nyitva áll valamennyi polgár, közszereplő (uniós intézmények, nemzeti
parlamentek, helyi önkormányzatok stb.) és a – páneurópai vagy nemzeti/helyi – civil
társadalom előtt. Azt szeretnénk, ha a lehető legtöbb és legkülönfélébb ember venne
részt a platform tevékenységeiben. A platform maradéktalanul tiszteletben tartja a
felhasználók magánélethez fűződő jogát és az uniós adatvédelmi szabályokat.
A platform elősegíti az alulról építkező, polgárok által kezdeményezett véleménycserét,
valamint nyilvános hozzáférést biztosít a rendezvényeken megfogalmazott
valamennyi elképzeléshez. Biztosítani fogja, hogy az uniós intézmények döntéshozói
meghallgassák az Unió-szerte tartott eszmecseréket.

Hogyan lehet hozzáférni a platformhoz?
Bárki tanulmányozhatja a platformon megosztott elképzeléseket és rendezvényeket, és
böngészhet azok között, az aktív részvételhez (véleménynyilvánítás vagy rendezvények)
azonban regisztráció szükséges. A felhasználók az „EU Login” rendszeren keresztül
regisztrálhatnak, vagy a közösségi oldalakon keresztül jelentkezhetnek be.
Mondd el a véleményed úgy, hogy már ma bejelentkezik az Európa
jövőjéről szóló konferencia platformjára.
#TheFutureIsYours
https://futureu.europa.eu
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