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Harta iedzīvotājiem un pasākumu organizētājiem, kas 
piedalās KONFERENCĒ PAR EIROPAS NĀKOTNI
Es piedalīšos debatēs un apspriedēs par mūsu kopīgās nākotnes prioritātēm ar atšķirīgas 
izcelsmes iedzīvotājiem no visiem sabiedrības slāņiem un Eiropas Savienības reģioniem.

Es kā konferences dalībnieks apņemos:
 ievērot mūsu Eiropas vērtības, kā tās noteiktas Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā: cilvēka 

cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana, ieskaitot pie 
minoritātēm piederošu personu tiesības, kas tostarp nozīmē būt eiropietim un ar cieņu izturēties 
vienam pret otru. Šīs vērtības ir kopīgas visām dalībvalstīm sabiedrībā, kurā jāvalda plurālismam, 
tolerancei, taisnīgumam, solidaritātei, sieviešu un vīriešu līdztiesībai un kurā nav pieļaujama 
diskriminācija.

 Sniegt ieguldījumu konferencē ar konstruktīviem un konkrētiem priekšlikumiem, ievērojot citu 
iedzīvotāju viedokļus un kopīgi veidojot Eiropas nākotni.

 Atturēties no nelikumīga, naidīga vai apzināti nepatiesa vai maldinoša satura izteikšanas, 
izplatīšanas vai kopīgošanas. Šajā sakarā es apņemos vienmēr atsaukties uz ticamiem un 
uzticamiem avotiem, kad es dalīšos ar saturu un informāciju savu ideju atbalstam.

 Mana dalība konferencē ir brīvprātīga. Es nemēģināšu konferenci izmantot tam, lai aizstāvētu 
komerciālas vai tikai un vienīgi privātas intereses.

Kā puse, kas konferences ietvaros organizē pasākumus, es 
apņemos

 visu pasākumu centrā izvirzīt iedzīvotājus un ļaut viņiem brīvi paust savu viedokli. 

 Veicināt pasākumus, kas ir iekļaujoši un pieejami visiem iedzīvotājiem, tostarp publicējot 
informāciju par katru pasākumu konferences daudzvalodu digitālajā platformā.  

 Ievērot principus, kas izklāstīti kopīgajā deklarācijā attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni, un 
gādāt, ka iedzīvotāji var apspriest jautājumus, kurus viņi uzskata par svarīgiem. 

 Veicināt daudzveidību debatēs, aktīvi atbalstot visu sabiedrības slāņu iedzīvotāju līdzdalību 
neatkarīgi no dzimuma, seksuālās orientācijas, vecuma, sociālekonomiskās izcelsmes, reliģijas un/
vai izglītības līmeņa.  

 Atbalstīt vārda brīvību, lai nodrošinātu telpu pretējiem viedokļiem un priekšlikumiem, ja vien tie nav 
ne naidīgi, ne nelikumīgi.  

 Kad vien iespējams un vajadzīgs, atbalstīt iedzīvotāju pārrobežu līdzdalību un dažādu ES valodu 
izmantošanu pasākumos. 

 Nodrošināt pilnīgu caurskatāmību. Pēc katra pasākuma es publiski ziņošu par debatēm un 
iedzīvotāju formulētajiem ieteikumiem konferences daudzvalodu digitālajā platformā. Kad vien 
iespējams, gādāšu par pasākumu tiešraidi vai ierakstu pārraidi.   

 Sniedzot dalībniekiem informāciju par apspriežamajiem tematiem (piemēram, digitālus, drukātus 
vai audiovizuālus materiālus), gādāt, lai tā būtu precīza, uzticama un izsekojama.  

 Nodrošināt, ka tiek ievēroti ES noteikumi persondatu un privātuma aizsardzības jomā. 

 Izmantot tikai apstiprināto konferences vizuālo identitāti, lai informētu par pasākumu.

Iedzīvotājiem un partnerorganizācijām, kas vēlas aktīvi piedalīties konferencē par Eiropas nākotni, jāievēro šī harta. 
Eiropas iestādes patur tiesības no digitālās platformas izņemt jebkuru saturu, kas atzīts par tādu, kas pārkāpj šo 
apņemšanos, kā arī liegt visām personām vai organizācijām, kas neievēro hartas principus, izmantot konferences vizuālo 
identitāti vai atsaukt tām sniegto iespēju to izmantot.
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