
Prihodnost je v 
tvojih rokah

Predstavitev večjezične digitalne platforme za konferenco 
o prihodnosti Evrope 

To je osrednje vozlišče konference o prihodnosti Evrope. Tukaj si 
lahko izmenjujete zamisli, najdete dogodke, berete prispevke z vseh 
dogodkov konference ter spremljate napredek konference. Vse to bo 
na voljo v 24 uradnih jezikih EU.

Lahko se povežete in razvijate zamisli z drugimi ljudmi ter izrazite 
svoje mnenje o prihodnosti Evrope. Vsi prispevki za konferenco bodo 
zbrani in dani na voljo, vključno s prispevki državljank in državljanov, 
z lokalnih dogodkov, okroglih miz z evropskimi državljankami in 
državljani ter plenarnih zasedanj konference. 

Platforma je organizirana na podlagi ključnih tem za razpravo in 
posvetovanje (podnebne spremembe in okolje, zdravje, močnejše 
gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta, EU v svetu, 
vrednote in pravice, pravna država, varnost, digitalna preobrazba, 
evropska demokracija, migracije, izobraževanje, kultura, mladina in 
šport). Poleg teh tem je na voljo tudi prazno polje, v katerem lahko 
navedete dodatna vprašanja, ki se vam zdijo pomembna. 
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Naj se sliši tvoj glas https://futureu.europa.eu

https://futureu.europa.eu


Naj se sliši tvoj glas

Prek platforme lahko:

delite zamisli 
ter podpirate ali 
komentirate zamisli 
drugih, in sicer 
v katerem koli 
izbranem jeziku. To 
bo ustvarilo resnično 
in neposredno 
nadnacionalno 
razpravo med 
državljankami in 
državljani po vsej 
Evropi;

dostopate do 
zemljevida 
(spletnih, fizičnih 
ali kombiniranih) 
dogodkov in se nanje 
prijavite;

naložite informacije o 
dogodkih, ki jih sami 
organizirate, pri čemer 
morate upoštevati 
ključna načela 
konference in prek 
platforme objaviti izide, 
da bi razprava dosegla 
širše občinstvo.

Kakšna je vloga platforme v okviru konference?

Cilj spletne večjezične digitalne platforme je čim bolj povečati udeležbo, spodbuditi 
resnično evropsko razpravo med državljankami in državljani ter zagotoviti dostopnost 
in preglednost konference o prihodnosti Evrope.

Odprta je za vse državljanke in državljane, javne akterje (institucije EU, nacionalne 
parlamente, lokalne organe itd.) in vseevropsko ali nacionalno/lokalno civilno družbo. 
K sodelovanju so vabljeni vsi in v čim večjem številu. Platforma bo v celoti spoštovala 
zasebnost uporabnikov in pravila EU o varstvu podatkov.

Platforma omogoča razpravo, ki jo vodijo državljanke in državljani ter temelji na 
načelu od spodaj navzgor, ter javni dostop do vseh izidov dogodkov. Zagotovila bo, da 
bodo nosilci odločanja v institucijah EU prisluhnili razpravam, ki potekajo po vsej EU. 

Kako dostopati do platforme 

Vsak si lahko prebere o zamislih in dogodkih na platformi ter brska po njih, vendar je za 
ustvarjanje prispevkov (v obliki zamisli ali dogodkov) potrebna registracija. Uporabniki 
se registrirajo prek sistema EU Login ali pa se lahko prijavijo prek družbenih medijev.

Še danes se prijavite v platformo za konferenco o prihodnosti Evrope 
naj se sliši tvoj glas. 

#TheFutureIsYours 

https://futureu.europa.eu
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