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Харта за гражданите и организаторите на прояви, участващи в
КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА
Ще участвам в дебата и обсъжданията на приоритетите за нашето общо бъдеще, заедно с граждани 
от всякакъв произход, всички сфери на живота и от всички краища на Европейския съюз.

Като участник в Конференцията се ангажирам да:
 уважавам нашите европейски ценности, определени в член 2 от Договора за Европейския съюз: 

човешко достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на 
правата на човека, включително правата на лицата от малцинствата, което е част от това да бъдем 
европейци и да се отнасяме с уважение един към друг. Тези ценности са общи за всички държави 
членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, 
справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете.

 участвам в Конференцията с конструктивни и конкретни предложения, уважавайки мнението на 
другите граждани и изграждайки бъдещето на Европа заедно.

 се въздържам от изразяване, разпространяване или споделяне на съдържание, което е незаконно, 
подтиква към омраза или е умишлено фалшиво или подвеждащо. В този контекст винаги ще се 
позовавам на достоверни и надеждни източници, когато споделям съдържание и информация в 
подкрепа на моите идеи.

 Участието ми в конференцията е доброволно и няма да се опитвам да използвам Конференцията, за 
да преследвам търговски или изключително частни интереси.

Като страна, която организира прояви под егидата на 
Конференцията, се ангажирам да:

 поставям гражданите в центъра на всяка проява и да им давам възможност да изразяват свободно 
своето мнение.

 популяризирам прояви, които са приобщаващи и достъпни за всички граждани, включително 
чрез публикуване на подробности за всяка проява на многоезичната цифрова платформа на 
Конференцията.

 уважавам принципите, както са определени в съвместната декларация относно Конференцията за 
бъдещето на Европа и да гарантирам, че гражданите могат да обсъждат темите, които са от значение за тях.

 насърчавам многообразието в дебатите, като активно подкрепям участието на граждани от всички 
сфери на живота, независимо от пол, сексуална ориентация, възраст, социално-икономически 
произход, религия и/или образователно равнище.

 уважавам свободата на словото, като давам възможност за конкуриращи се мнения и предложения, 
при условие че не подбуждат омраза, нито са незаконни.

 насърчавам, когато е възможно и уместно, трансграничното участие на гражданите и използването 
на различни езици на ЕС в проявите.

 гарантирам пълна прозрачност. След всяка проява ще докладвам открито за дебатите и 
препоръките, формулирани от гражданите на многоезичната цифрова платформа на конференцията. 
Ще излъчвам и/или предавам прояви, винаги когато това е възможно.

 гарантирам, когато предоставям на участниците информация по теми за обсъждане (например цифрови, 
печатни или аудио-визуални материали), че тя е точна, вярна, достъпни и имат проследими препратки.

 спазвам правилата на ЕС за защита на личните данни и правилата за неприкосновеност на личния живот.

 използвам само разрешената визуална идентичност на конференцията при съобщаване на проявата.

Гражданите и партньорските организации, които желаят да участват активно в Конференцията за бъдещето на 
Европа, трябва да се ръководят от тази Харта. Европейските институции си запазват правото да премахват от 
платформата съдържание, което е в разрез с този ангажимент, както и да предотвратяват или отнемат правото 
на използване на визуалната идентичност на Конференцията от страна на физическо лице или организация в 
нарушение на принципите на Конференцията.
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