
De toekomst ligt 
in jouw handen

Introductie tot het meertalige digitale platform voor de 
Conferentie over de toekomst van Europa

Dit platform is het centrale informatiepunt van de Conferentie over 
de toekomst van Europa. U kunt hier uw ideeën kwijt, evenementen 
opzoeken, lezen over de inbreng van alle evenementen van de 
Conferentie, en op de hoogte blijven van de voortgang van de 
Conferentie, dat allemaal in de 24 officiële talen van de EU.

U kunt contacten leggen, samen met anderen ideeën ontwikkelen 
en uw mening geven over de toekomst van Europa. Alle bijdragen 
aan de Conferentie, ook van burgers, lokale evenementen, Europese 
burgerpanels en de plenaire vergaderingen van de Conferentie, zullen 
worden verzameld en gedeeld. 

Het platform is georganiseerd rond een aantal kernthema’s voor 
debat en overleg (de klimaatverandering en milieu; gezondheid; 
een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en banen; de EU 
in de wereld; waarden en rechten, de rechtsstaat, veiligheid; digitale 
transformatie; Europese democratie; migratie; onderwijs, cultuur, 
jongeren en sport). Naast deze onderwerpen is er een “vrij tekstvak” 
waarin u ideeën kwijt kunt over andere onderwerpen die voor u van 
belang zijn. 
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Laat van je horen https://futureu.europa.eu

https://futureu.europa.eu


Laat van je horen

Via het platform kunt u:

Uw eigen ideeën 
delen, akkoord gaan 
met of reageren op de 
ideeën van anderen, in 
de taal van uw keuze. 
Hierdoor zal een echt 
transnationaal debat 
op gang komen, 
rechtstreeks tussen 
burgers in heel Europa;

Op een kaart klikken 
van (digitale, hybride of 
fysieke) evenementen 
en u inschrijven voor 
deelname;

Informatie uploaden 
over eigen 
evenementen die 
u organiseert in 
overeenstemming met 
de kernbeginselen 
van de Conferentie en 
achteraf de resultaten 
ervan delen op het 
platform zodat het 
brede publiek er zijn 
zeg over kan doen.

Wat is de rol van het platform binnen de Conferentie?

Het online meertalige digitale platform heeft tot doel ervoor te zorgen dat zoveel 
mogelijk mensen aan de Conferentie deelnemen, een echte Europese discussie 
te stimuleren tussen burgers, en de toegankelijkheid en transparantie van de 
Conferentie over de toekomst van Europa te garanderen.

Het platform staat open voor alle burgers, openbare actoren (EU-instellingen, nationale 
parlementen, lokale overheden enz.) en het maatschappelijk middenveld, of het nu pan-
Europees of nationaal/lokaal is. Het is de bedoeling dat de deelnemers zo verscheiden 
en zo talrijk mogelijk zijn. Het platform zal de privacy van de gebruikers ten volle 
eerbiedigen en de EU-regels voor gegevensbescherming volledig naleven.

Het platform faciliteert initiatieven die van de basis komen en door de burger 
worden aangestuurd, en zorgt ervoor dat alle resultaten van de evenementen 
publiek toegankelijk zijn. Het platform zal ervoor zorgen dat de beleidsmakers in de 
instellingen van de EU luisteren naar het debat dat in heel Europa gevoerd wordt. 

Toegang tot het platform  

Ledereen kan de ideeën en evenementen op het platform lezen en overlopen. Om bij te 
dragen (met ideeën of evenementen) moet u echter wel geregistreerd zijn. Gebruikers 
kunnen zich registreren via het “EU login”-systeem of inloggen via sociale media.

Laat van je horen door vandaag nog in te loggen op het platform voor 
de Conferentie over de toekomst van Europa. 

#TheFutureIsYours 

https://futureu.europa.eu
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