
Viitorul este în mâinile tale



Conferința privind viitorul Europei este o serie de dezbateri și discuții organizate la
inițiativa cetățenilor, care îi vor permite fiecărui european să își împărtășească ideile și

să contribuie la clădirea viitorului nostru comun.

Conferința, prima de acest tip, este un exercițiu democratic paneuropean major, 
care oferă un nou forum public pentru o dezbatere deschisă, incluzivă și transparentă cu 

cetățenii cu privire la o serie de priorități și provocări importante.



 Conferința doreşte să ofere europenilor un cuvânt mai greu de spus cu privire la  

 ceea ce face UE 

 impactul pe care îl au rezultatele asupra lor.

 Pot participa toți europenii, indiferent cine sunt și unde se află.

 Conferința urmărește

 să reflecte diversitatea noastră 

 să aducă Europa dincolo de capitalele sale, în toate colțurile UE

prin

 consolidarea legăturii dintre europeni și instituțiile care îi deservesc 

în acest sens

 sunt organizate diverse evenimente

 sunt organizate dezbateri în întreaga UE 

 a fost creată o platformă digitală multilingvă interactivă.



 Tinerii sunt, în mod special, încurajați să participe și să își împărtășească ideile.

 Pot organiza evenimente:

 autoritățile europene

 autoritățile naționale

 autoritățile regionale 

 autoritățile locale

 societatea civilă 

 alte organizații
în așa fel încât să poată participa cât mai mulți cetățeni.

 Conferința se va desfășura în diverse foruri:

 digitale

 cu participare fizică, atunci când este posibil, cu respectarea normelor legate de pandemia de
COVID-19

 o platformă digitală multilingvă interactivă le va permite cetățenilor și părților interesate să își
prezinte ideile online și îi va ajute să participe la diverse evenimente sau să le organizeze.



 Platforma digitală multilingvă, punctul central al Conferinței privind viitorul Europei:
 este invitația adresată cetățenilor UE să contribuie la conturarea propriului viitor și a viitorului Europei în 

ansamblul său
 este disponibilă în 24 de limbi
 este complet interactivă și multilingvă
 este accesibilă cetățenilor din toate categoriile sociale 
 hashtag #TheFutureIsYours
 oferă informații cu privire la structura și activitatea Conferinței
 este deschisă tuturor

• cetățenilor UE 
• instituțiilor și organismelor UE
• parlamentelor naționale
• autorităților naționale 
• autorităților locale 
• societății civile.

 va asigura transparență deplină – un principiu-cheie al conferinței – toate contribuțiile și rezultatele evenimentelor vor fi
• colectate
• analizate
• monitorizate 
• puse la dispoziția publicului.

Platforma digitală multilingvă a Conferinței privind viitorul Europei



 Principalele idei și recomandări de pe platformă vor fi utilizate
 drept contribuții pentru grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni
 pentru sesiunile plenare, unde vor fi dezbătute în vederea elaborării concluziilor conferinței.

 Platforma va respecta pe deplin viața privată a utilizatorilor și normele UE privind protecția datelor.
 Toți participanții și toate evenimentele trebuie să respecte Carta Conferinței privind viitorul Europei, care stabilește

standarde pentru o dezbatere paneuropeană respectuoasă: https://futureu.europa.eu/pages/charter

 Accesarea platformei:
oricine poate accesa informațiile de pe platformă, dar este nevoie de înregistrare prin „EU Login” sau conectare prin 

intermediul rețelelor de socializare.

 Platforma oferă trei modalități principale de interacțiune:
cetățenii pot
 exprima opiniile proprii cu privire la Europa și la schimbările pe care le consideră necesare sau pot susține și

comenta ce au de spus alți europeni
 găsi evenimente la care să participe în regiunea lor sau online, prin accesarea unei hărți a tuturor evenimentelor

viitoare
 organiza propriile evenimente, contribuind astfel la progresele și la rezultatele conferinței.

https://futureu.europa.eu/pages/charter


Platforma este organizată în jurul unor teme-cheie: 

#TheFutureIsYours ● Calea către un viitor mai durabil

Sănătate

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal

#TheFutureIsYours ● Un viitor mai sănătos pentru europeni

Schimbări climatice și de mediu

https://futureu.europa.eu/processes/Health

O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă
https://futureu.europa.eu/processes/Economy

#TheFutureIsYours ● O economie în slujba dumneavoastră

UE în lume
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld

Valori și drepturi, statul de drept, securitate

#TheFutureIsYours ● Protejarea libertăților cetățenilor 

#TheFutureIsYours ● Consolidarea poziției de lider mondial responsabil

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/Health
https://futureu.europa.eu/processes/Economy
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights


Transformare digitală

#TheFutureIsYours ● Conturarea viitorului digital al Europei

https://futureu.europa.eu/processes/Digital

#TheFutureIsYours ● Consolidarea democrației europene

Democrație europeană

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy

#TheFutureIsYours ● Gestionarea migrației printr-un sistem previzibil, echilibrat și fiabil

Migrație

https://futureu.europa.eu/processes/Migration

#TheFutureIsYours ● Educație, cultură, tineret și sport în Europa

Educație, cultură, tineret și sport

https://futureu.europa.eu/processes/Education

#TheFutureIsYours ● Aspecte transversale

Alte idei

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas

https://futureu.europa.eu/processes/Digital
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy
https://futureu.europa.eu/processes/Migration
https://futureu.europa.eu/processes/Education
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas


 Cetățenii vor fi liberi să abordeze orice subiect care îi preocupă, prin intermediul unei „cutii deschise” pe platforma
digitală multilingvă, pentru idei transversale sau alte teme decât cele enumerate pe platformă.

 Concluziile conferinței ar trebui elaborate până în primăvara anului 2022, pentru a oferi recomandări și orientări celor
trei instituții cu privire la viitorul Europei: Parlamentului European, Consiliului Uniunii Europene și Comisiei Europene.

https://futureu.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_21_1765
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1065

Pentru informații suplimentare, puteți accesa:

https://futureu.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_21_1765
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1065

