
Kiel fari por subteni la proponon de EEU (Eŭropa Esperanto Unio)? 

Por apogi proponojn kadre de la civitana dialogo en la Konferenco, vi devas registriĝi 
ĉe la retejo de la civitana platformo https://futureu.europa.eu:  

• elektu vian lingvon el la 24 oficialaj lingvoj de EU (ne, bedaŭrinde Esperanto ne 
jam estas inter ili) 

• permesu aŭ malpermesu al la platformo la uzon de kuketoj je via komputilo. 
Ŝajne malpermeso ne kaŭzas teknikajn problemojn.  

Alklaku la ligilon „Ensaluti“ dekstre de la eŭropunia flago. Vi estas alidirektita al la paĝo 
de „EU Login“, la aŭtentikiga sistemo de EU por ĝiaj retejoj. Ne jam entajpu vian 
uzotan uzantnomon aŭ retpoŝtadreson en la kampon, sed nepre alklaku „Krei konton“ 
sub tiu kampo. En la sekva ekrano vi devas plenigi ĉiujn kampojn: persona nomo, 
nomo, retpoŝtadreso, kaj konfirmi vian retadreson.  

Ne forgesu alklaki la tutlastan kampon: via konfirmo, ke vi legis kaj komprenis la 
deklaron pri la protektado de viaj datumoj. Sen via konfirmo ne eblas progresi. Laste, 
alklaku la plej malsupran kampon „Krei novan uzantkonton“.  

Se viaj informoj estas formale en ordo, afiŝiĝas konfirma teksto kun danko pro via 
registriĝo. Tio konfirmo enhavas la atentigon, ke vi ricevos mesaĝon al la 
retpoŝtadreso, kiun vi ĵus registris. Atendu tiun mesaĝon (foje ĝi alvenas nur post 
kelkaj minutoj) kaj alklaku la ligilon en tiu mesaĝo. Vi estos denove direktata al la 
aŭtentikiga sistemo „EU Login“, sed nun rekte al ekrano, kiu postulas, ke vi elektu vian 
pasvorton. La sistemo nur akceptas pasvorton kun longeco de almenaŭ 10 signoj 
(literoj kaj ciferoj), kiu ankaŭ plenumas almenaŭ tri el la sekvaj kvar kondiĉoj:  

• ĝi enhavas almenaŭ unu majusklon, A...Z 

• ĝi enhavas almenaŭ unu minusklon, a...z 

• ĝi enhavas almenaŭ unu ciferon, 0...9 

• ĝi enhavas almenaŭ unu specialan signon: !“#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ 

Se la entajpita pasvorto estas pli mallonga ol 10 signoj aŭ ne plenumas tri el la kvar 
supraj kondiĉoj, la sistemo ne akceptas ĝin kaj postulas novan, taŭgan pasvorton. 
Entajpu la saman pasvorton en la du kampoj por konfirmo. Se ĉio iris glate, la mesaĝo 
je la ekrano konfirmas, ke via pasvorto nun validas. Gratulon! Se vi alklakas „sekva 
paŝo“, vi estas pludirektata al la civitana platformo.  

Post registriĝo venas la konekto al la platformo 

Supre vi klakas sur « sin konekti » en via lingvo kaj vi indikas vian retadreson kaj vian 
pasvorton – kaj vi atingas alian paĝon kie estas indikite « konektita » 

Kiam vi estas konektita, bonvolu trovi la ligilon al tiu propono en mia mesaĝo sube; 
bonvolu klaki sur ĝin (ligilo en blua koloro) por malkovri la proponon 

• The EU needs improved language learning (proponas grandskalan projekton 
pri esperantlingva Multlingva Akcelilo en lernejoj) 
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893


vi trovas la titolon de la propono « The EU needs improved language learning » kaj 
dekstre de tiu nomo de la propono vi trovas la butonon « aprobi » (aŭ rekomendi 
subteni ; dependas de via lingvo) 

Fine do vi klakas tiun butonon kaj la vorto de la butono fariĝas « aprobita » 

Estas finite : vi povas ĉion fermi. Dankon ! Por tiu propono ni devas atingi pli ol 500 
subtenojn ! 

Amike, 

Jean-Claude 

  

 


