
Przyszłość jest w 
Twoich rękach

Uruchomienie wielojęzycznej platformy cyfrowej dla obywateli 
dotyczącej Konferencji w sprawie przyszłości Europy 

To jest centrum Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Tutaj 
możesz dzielić się swoimi pomysłami, szukać wydarzeń, czytać 
treści ze wszystkich wydarzeń związanych z Konferencją oraz 
śledzić postępy jej prac. Wszystko to będzie możliwe w 24 językach 
urzędowych UE.

Możesz nawiązać kontakt, opracować pomysły z innymi osobami i 
zabrać głos na temat przyszłości Europy. Wszystkie przedstawione 
na Konferencji opinie – w tym nadesłane przez obywateli, z wydarzeń 
lokalnych, paneli obywatelskich i sesji konferencyjnych – zostaną 
zebrane i udostępnione. 

Platforma jest zorganizowana wokół kluczowych tematów debaty 
(zmiana klimatu i środowisko; zdrowie; silniejsza gospodarka, 
sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie; pozycja UE na świecie; 
wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo; transformację 
cyfrową, demokracja w Europie; migracja, a także edukacja, kultura, 
sprawy związane z młodzieżą i sport). Oprócz zaproponowanych 
tematów istnieje też tzw. „otwarta skrzynka”, gdzie możesz 
zaproponować inne, ważne dla Ciebie kwestie. 
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Zabierz głos https://futureu.europa.eu

https://futureu.europa.eu


Zabierz głos

Za pośrednictwem platformy możesz:

Podzielić się własnymi 
pomysłami i poprzeć 
lub skomentować 
pomysły innych 
osób w dowolnym 
wybranym języku –. 
stworzy to prawdziwie 
transnarodową debatę 
między obywatelami 
całej Europy,

Zapoznać się z mapą 
wydarzeń (zdalnych, 
hybrydowych lub na 
żywo) i zarejestrować 
się,

Zamieścić informacje o 
organizowanych przez 
siebie wydarzeniach 
– przestrzegając 
kluczowych zasad 
konferencji i 
udostępniając na 
platformie wyniki w 
celu otwarcia debaty 
dla szerszego grona 
odbiorców.

Jaka jest rola platformy w Konferencji?

Celem wielojęzycznej platformy cyfrowej jest maksymalizacja uczestnictwa, 
zachęcenie do prawdziwie europejskiej dyskusji między obywatelami oraz 
zapewnienie zarówno dostępności, jak i przejrzystości Konferencji w sprawie 
przyszłości Europy.

Jest ona otwarta dla wszystkich obywateli, podmiotów publicznych (instytucji 
UE, parlamentów krajowych, władz lokalnych itp.) oraz organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, zarówno ogólnoeuropejskich, jak i krajowych/lokalnych. Do 
uczestnictwa zachęca się jak największą i możliwie jak najbardziej różnorodną 
liczbę osób. Platforma będzie w pełni respektować prywatność użytkowników i unijne 
przepisy o ochronie danych.

Platforma ułatwia oddolne, podejmowane przez obywateli działania, a także ogólny 
dostęp do wyników wszystkich wydarzeń. Prowadzone w całej UE dyskusje dotrą 
dzięki niej do decydentów w instytucjach UE. 

Jak uzyskać dostęp do platformy? 

Każdy może czytać i przeglądać opinie i wydarzenia na platformie, ale aby wnieść 
swój wkład (wyrazić opinię lub zgłosić wydarzenie), trzeba się zarejestrować. 
Można to zrobić za pomocą „systemu EU Login”, lub zalogować się przez media 
społecznościowe.

Zabierz głos, logując się na platformie Konferencji w sprawie 
przyszłości Europy. 

#TheFutureIsYours 

https://futureu.europa.eu
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