
Budúcnosť je vo 
vašich rukách

Predstavujeme vám viacjazyčnú digitálnu platformu 
Konferencie o budúcnosti Európy

Ide o ústredňu Konferencie o budúcnosti Európy. Tu sa môžete 
podeliť o svoje myšlienky, nájsť podujatia, prečítať si príspevky zo 
všetkých podujatí konferencie a sledovať jej jednotlivé fázy. To 
všetko bude možné v 24 úradných jazykoch EÚ.

Môžete sa spojiť s ostatnými ľuďmi, rozvíjať spolu nápady a vyjadriť 
svoj názor na budúcnosť Európy. Zhromaždia sa tu a sprístupnia 
všetky príspevky ku konferencii vrátane názorov občanov, miestnych 
podujatí, panelov európskych občanov a plenárnych zasadnutí 
konferencie. 

Platforma je usporiadaná okolo kľúčových tém diskusie a úvahy 
(zmena klímy a životné prostredie; zdravie; silnejšie hospodárstvo, 
sociálna spravodlivosť a pracovné miesta; EÚ vo svete; hodnoty a 
práva, právny štát, bezpečnosť; digitálna transformácia; európska 
demokracia; migrácia; a vzdelávanie, kultúra, mládež a šport). Okrem 
týchto tém bude otvorená schránka podnetov, do ktorej môžete 
prispieť úvahami o ďalších témach, ktoré vás zaujímajú. 
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Vyjadrite svoj názor https://futureu.europa.eu

https://futureu.europa.eu


Vyjadrite svoj názor

Na platforme máte rôzne možnosti:

Podeľte sa o vlastné 
myšlienky a podporte 
alebo pripomienkujte 
myšlienky iných 
v ktoromkoľvek 
zvolenom jazyku. 
Vytvorí sa tým skutočne 
nadnárodná diskusia 
priamo medzi občanmi 
v celej Európe.

Pozrite si mapu 
(digitálnych, hybridných 
alebo fyzických) 
podujatí a prihláste sa.

Nahrajte informácie o 
vlastných podujatiach 
v súlade s kľúčovými 
zásadami konferencie 
a podeľte sa o ich 
výsledky na platforme, 
aby sa diskusia dostala 
k širšiemu publiku.

Akú úlohu bude zohrávať platforma počas konferencie?

Cieľom viacjazyčnej digitálnej platformy online je maximalizovať účasť, podporiť 
skutočnú európsku diskusiu medzi občanmi a zabezpečiť prístupnosť a 
transparentnosť Konferencie o budúcnosti Európy.

Je otvorená pre všetkých občanov, verejných aktérov (inštitúcie EÚ, národné parlamenty, 
miestne orgány atď.) a občiansku spoločnosť, či už celoeurópsku alebo štátnu/miestnu. 
Vyzývame na účasť čo najrozmanitejších ľudí v čo najväčšom počte. Platforma bude plne 
rešpektovať súkromie používateľov a pravidlá ochrany údajov platné v EÚ.

Umožní občanom iniciovať komunikáciu zdola nahor a sprístupní verejnosti 
všetky výsledky podujatí. Zabezpečí, aby si diskusie z celej EÚ vypočuli osoby s 
rozhodovacími právomocami v inštitúciách EÚ. 

Ako sa dostať na platformu

Názory a podujatia uvedené na platforme si môže prečítať a prezerať ktokoľvek, ale ak 
chcete prispieť (názorom alebo podujatím), musíte sa zaregistrovať. Používatelia sa 
registrujú prostredníctvom systému „EU Login“ alebo sa môžu prihlásiť cez svoje účty 
na sociálnych médiách.

Vyjadrite svoj názor a prihláste sa na platformu Konferencie o 
budúcnosti Európy už dnes. 

#TheFutureIsYours 
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