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Konferencijos dėl Europos ateities daugiakalbės 
skaitmeninės platformos pristatymas 

Ši platforma yra Konferencijos dėl Europos ateities centras. Čia 
galite dalytis savo idėjomis, rasti renginių, susipažinti su visų 
Konferencijos renginių medžiaga ir sekti Konferencijos eigą. Tai bus 
galima daryti 24 oficialiosiomis ES kalbomis.

Galite užmegzti ryšius, plėtoti idėjas kartu su kitais žmonėmis ir 
išsakyti savo nuomonę apie Europos ateitį. Visos Konferencijoje, be 
kita ko, vietos renginiuose, Europos piliečių forumuose, Konferencijos 
plenariniuose posėdžiuose išsakytos nuomonės ir piliečių nuomonės 
bus įtrauktos ir jomis bus dalijamasi. 

Platforma parengta taip, kad būtų galima diskutuoti pagrindinėmis 
temomis ir jas apsvarstyti (tai – klimato kaita ir aplinka, sveikata; 
tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis 
darbo vietų kūrimas; ES pasaulyje; vertybės ir teisės, teisinė valstybė, 
saugumas; skaitmeninė transformacija; Europos demokratija; 
migracija ir švietimas, kultūra, jaunimas bei sportas). Be šių temų, 
taip pat yra galimybė svarstyti kitas idėjas, kurias pasiūlote 
papildomais jums rūpimais klausimais. 
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Išsakyk savo nuomonę https://futureu.europa.eu
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Išsakyk savo nuomonę

Platformoje galite:

Dalytis savo idėjomis, 
pritarti kitų asmenų 
idėjoms arba jas 
komentuoti bet 
kuria pasirinkta 
kalba. Tai išties bus 
tarpvalstybinės visos 
Europos piliečių 
diskusijos.

Atsiversti 
(skaitmeninių, mišrių 
ar gyvai vykstančių) 
renginių žemėlapį, 
užsiregistruoti ir 
dalyvauti.

Įkelti informaciją apie 
savo organizuojamus 
renginius – dalyvauti 
laikantis pagrindinių 
Konferencijos principų, 
o po to platformoje 
dalytis rezultatais 
ir atverti diskusiją 
platesnei auditorijai.

Koks yra platformos vaidmuo Konferencijoje?

Internetinės daugiakalbės skaitmeninės platformos tikslas – kuo labiau padidinti 
dalyvių skaičių, skatinti tikrą europinę piliečių diskusiją ir užtikrinti Konferencijos dėl 
Europos ateities prieinamumą ir skaidrumą.

Joje gali dalyvauti visi piliečiai, viešieji subjektai (ES institucijos, nacionaliniai 
parlamentai, vietos valdžios institucijos ir t. t.) ir pilietinė visuomenė – tiek visos 
Europos, tiek nacionalinė ir (arba) vietos. Dalyvauti skatinami kuo įvairesni žmonės ir 
kuo daugiau žmonių. Bus visapusiškai gerbiamas naudotojų privatumas ir laikomasi ES 
duomenų apsaugos taisyklių.

Platforma sudaro palankesnes sąlygas organizuoti pagal principą „iš apačios į viršų“ 
ir piliečių iniciatyva vykstantį forumą, o visuomenei – susipažinti su visų renginių 
rezultatais. Ji užtikrins, kad visoje ES vykstančias diskusijas išgirstų sprendimus 
priimantys asmenys ES institucijose. 

Kaip prisijungti prie platformos 

Susipažinti su idėjomis bei informacija apie renginius ir naršyti platformoje gali 
kiekvienas, tačiau, norint pateikti idėjų ar dalyvauti renginiuose, reikia užsiregistruoti. 
Naudotojai užsiregistruoja sistemoje „EU Login“ arba gali prisijungti per socialinius 
tinklus.

Išsakyk savo nuomonę, šiandien prisijunkite prie Konferencijos dėl 
Europos ateities platformos! 

#TheFutureIsYours 
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