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Nākotne ir
Tavās rokās

Konferences par Eiropas nākotni daudzvalodu digitālās
platformas ieviešana
Šī platforma ir konferences par Eiropas nākotni centrālais mezgls.
Šeit jūs varat apmainīties ar idejām, atrast notikumus, lasīt visu
konferences notikumu laikā paustos ierosinājumus un sekot līdzi
konferences virzībai. Tas viss būs iespējams 24 oficiālajās ES
valodās.
Jūs varat sazināties, kopā ar citiem cilvēkiem izstrādāt idejas un
paust savu viedokli par Eiropas nākotni. Visi konferences gaitā
saņemtie ierosinājumi tiks apkopoti un publiskoti, tostarp tie, kurus
iedzīvotāji izteikuši vietēja mēroga pasākumos, Eiropas pilsoņu
paneļdiskusijās un konferences plenārsēdēs.
Platforma ir strukturēta pa svarīgākajiem diskusiju un apspriešanas
tematiem (klimata pārmaiņas un vide; veselība; spēcīgāka
ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība; ES pasaulē;
vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība; digitālā pārveide; Eiropas
demokrātija; migrācija un izglītība, kultūra, jaunatne un sports). Šos
tematus papildina “atvērts lauks”, kurā jūs varat izklāstīt idejas par
citiem jautājumiem, kas jums ir svarīgi.

Ko domā Tu?

https://futureu.europa.eu

Ar platformas starpniecību jūs varat:
izklāstīt savas
idejas un atbalstīt
vai komentēt citu
izteiktās idejas –
jebkurā izvēlētajā
valodā. Tas radīs
patiesi transnacionālu
diskusiju tieši starp
iedzīvotājiem visā
Eiropā;

piekļūt kartei, kurā
atzīmēti pasākumi
(tiešsaistes, jaukta
veida pasākumi vai
pasākumi ar fizisku
piedalīšanos), un
reģistrēties dalībai
tajos;

augšupielādēt
informāciju par
saviem organizētajiem
pasākumiem –
ievērojot konferences
galvenos principus,
un pēc tam ievietot
platformā šo pasākumu
rezultātus, lai diskusijā
varētu piedalīties
plašāka auditorija.

Kāda ir platformas loma konferences ietvaros?
Tiešsaistes daudzvalodu digitālās platformas mērķis ir maksimāli palielināt līdzdalību,
sekmēt patiesa Eiropas mēroga diskusijas starp iedzīvotājiem un nodrošināt gan
konferences par Eiropas nākotni pieejamību, gan tās pārredzamību.
Platformā var piedalīties visi iedzīvotāji, publiskā sektora dalībnieki (ES iestādes,
valstu parlamenti, pašvaldības u. tml.) un pilsoniskā sabiedrība – gan visas Eiropas,
gan valstu/vietējā līmenī. Tiek mudināti piedalīties pēc iespējas dažādāki cilvēki
iespējami lielākā skaitā. Platformas ietvaros tiks pilnībā ievērots lietotāju privātums un
ES noteikumi par datu aizsardzību.
Platforma atvieglo iedzīvotāju virzītu, augšupēju diskusiju procesu un nodrošina to,
ka sabiedrībai ir piekļuve visiem pasākumu rezultātiem. Tā nodrošinās, ka lēmumu
pieņēmēji ES iestādēs sadzirdēs visā Eiropas Savienībā notiekošās diskusijas.

Kā piekļūt platformai?
Ikviens var lasīt un pārlūkot platformā iesniegtās idejas un ievietotos pasākumus, taču,
lai sniegtu savu ieguldījumu (ideju vai pasākumu veidā), ir nepieciešams reģistrēties.
Lietotāji reģistrējas, izmantojot “EU Login” sistēmu, vai viņi var pieteikties ar sociālo
plašsaziņas līdzekļu starpniecību.
Ko domā Tu? Jau šodien piesakoties konferences par Eiropas nākotni
platformā!
#TheFutureIsYours
https://futureu.europa.eu
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