
 
Conferința privind viitorul Europei: fă-ți auzită
vocea
 
Spune-ți părerea despre UE, organizează evenimente  și comunică cu ceilalți prin
intermediul platformei digitale dedicate Conferinței privind viitorul Europei.
 

Lansată pe 19 aprilie, platforma este nucleul multilingv al Conferinței privind viitorul Europei.
Această platformă permite tuturor să se implice și să facă propuneri legate de schimbările care
trebuie să aibă loc în UE. Cetățenii europeni vor putea vedea propunerile celorlalți, le vor putea
comenta și vor putea susține ideile care îi conving. 
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https://futureu.europa.eu/?locale=ro


Instituțiile UE s-au angajat să asculte ce spun oamenii și să urmeze recomandările primite.
Primele concluzii în urma Conferinței sunt așteptate în primăvara 2022.
 
Cum poți participa? 
Alege o temă care te interesează. Poate fi vorba despre orice, de la schimbările climatice la
problemele digitale sau democrația în UE. Dacă nu găsești subiectul care te interesează în nicio
categorie, spune-ți părerea în categoria Alte Idei.
 
După ce alegi o categorie, poți citi introducerea sau poți găsi link-uri folositoare. În rubrica Idei,
îți poți spune părerile și poți găsi ideile celorlalți. Participă la discuție lăsând un comentariu, sau
votează ideile care îți plac astfel încât să le poată găsi și alte persoane.
 
Poți comenta în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE. Toate comentariile pot fi traduse
automat în orice altă limbă.
 
La rubrica Evenimente poți descoperi evenimente organizate online sau în apropierea ta, te poți
înscrie la evenimente sau poți pregăti chiar tu un eveniment.
 
Platforma respectă pe deplin confidențialitatea utilizatorilor și normele UE privind protecția
datelor.
 
Ce se întâmplă când trimiți o părere? 
Părerile trimise și dezbaterile la care dau naștere vor sta la baza discuțiilor din forumurile
cetățenilor organizate în întreaga UE, la nivel regional, național și european. Aceste forumuri
vor include persoane din medii și cu parcusuri diferite, astfel încât să fie reprezentative pentru
toată populația UE.
 
Concluziile diferitelor forumuri vor fi apoi prezentate într-o sesiune plenară a Conferinței,
sesiune ce va reuni cetățeni europeni, reprezentanți ai instituțiilor UE și ai parlamentelor
naționale.  
 
 
Participați la discuția despre Conferință pe rețelele sociale, folosind hashtag-ul
#ViitorulItiApartine sau #TheFutureIsYours.
 
 
 
Conferința privind viitorul Europei
Comunicat de presă privind  lansarea platformei (19/04/2021)

Articol

RO Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

2 I 2

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210414IPR02003/conferinta-privind-viitorul-europei-lansarea-platformei-digitale-multilingve

