
Viitorul este în 
mâinile tale

Prezentarea platformei digitale multilingve a Conferinței 
privind viitorul Europei 

Aceasta este axul central al Conferinței privind viitorul Europei. 
Aici puteți să vă împărtășiți ideile, să găsiți evenimente, să citiți 
contribuții de la toate evenimentele conferinței și să urmăriți 
progresele conferinței. Veți putea face toate acestea în cele 24 de 
limbi oficiale ale UE.

Vă puteți conecta, puteți discuta idei împreună cu alte persoane și 
puteți avea un cuvânt de spus cu privire la viitorul Europei. Toate 
contribuțiile la conferință, inclusiv cele provenite de la cetățeni, de 
la evenimentele locale, de la grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni și de la sesiunile plenare ale conferinței, vor fi reunite și 
distribuite. 

Platforma este organizată în jurul unor teme cheie de dezbatere și 
deliberare (schimbările climatice și mediul; sănătatea; o economie 
mai puternică, justiție socială și locuri de muncă; UE în lume; valori 
și drepturi, statul de drept, securitate; transformarea digitală; 
democrația europeană; migrația; educația, cultura, tineretul și sportul. 
Aceste teme sunt completate de o „cutie deschisă” pentru a putea 
contribui cu idei referitoare la alte aspecte pe care le considerați 
importante. 
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Fă-ți auzită vocea https://futureu.europa.eu
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Fă-ți auzită vocea

Prin intermediul platformei puteți:

Să vă împărtășiți ideile 
și să susțineți sau să 
comentați ideile altora, 
în orice limbă alegeți. 
Se va crea astfel o 
dezbatere cu adevărat 
transnațională direct 
între cetățenii din 
întreaga Europă.

Să accesați harta 
evenimentelor (digitale, 
hibride sau cu prezență 
fizică) și să vă înscrieți 
pentru participare.

Să încărcați informații 
cu privire la propriile 
evenimente organizate 
– aderând la principiile-
cheie ale conferinței 
și distribuind apoi 
rezultatele pe platformă 
pentru a deschide 
dezbaterea către un 
public mai larg.

Care este rolul platformei în cadrul conferinței

Platforma digitală multilingvă online vizează să sporească la maximum participarea, 
să încurajeze o discuție cu adevărat europeană între cetățeni și să asigure deopotrivă 
accesibilitatea și transparența Conferinței privind viitorul Europei.

Aceasta este deschisă tuturor cetățenilor, actorilor din sectorul public (instituțiile 
UE, parlamentele naționale, autoritățile locale etc.) și societății civile, atât de la nivel 
paneuropean, cât și de la nivel național/local. Sunt încurajați să participe cât mai mulți 
oameni, din medii cât mai diverse. Platforma va respecta pe deplin viața privată a 
utilizatorilor și normele UE privind protecția datelor.

Platforma facilitează abordarea de la bază la vârf, condusă de cetățeni, și accesul 
public la toate rezultatele evenimentelor. Aceasta va asigura că discuțiile purtate în 
întreaga UE ajung la cunoștința factoriilor de decizie din instituțiile UE. 

Cum puteți accesa platforma  

Oricine poate citi și consulta ideile și evenimentele de pe platformă, dar trebuie 
să vă înregistrați pentru a putea contribui (cu idei sau evenimente). Utilizatorii se 
înregistrează prin sistemul „EU Login” sau se pot conecta prin intermediul platformelor 
de comunicare socială.

Fă-ți auzită vocea conectându-vă astăzi la platforma Conferinței 
privind viitorul Europei. 

#TheFutureIsYours 
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