
Konference
o Budoucnosti 

Evropy:

Charta
konference Události

Conference
on the Future
of Europe



Charta pro občany a organizátory akcí, kteří se účastní
KONFERENCE O BUDOUCNOSTI EVROPY
Budu se podílet na diskusi o prioritách naší společné budoucnosti společně s občany ze všech 
prostředí, společenských vrstev a částí Evropské unie.

Jako účastník konference se zavazuji k tomu, že:
 Budu respektovat naše evropské hodnoty stanovené v článku 2 Smlouvy o Evropské unii: lidskou 

důstojnost, svobodu, demokracii, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv 
příslušníků menšin, což je součástí podstaty evropanství, a zachovávat vzájemnou úctu. Tyto 
hodnoty jsou společné všem členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, 
nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.

 Budu přispívat v rámci konference konstruktivními a konkrétními návrhy, přičemž budu respektovat 
názory ostatních občanů a společně utvářet budoucnost Evropy.

 Nebudu vyjadřovat, šířit ani sdílet nezákonný, nenávistný ani záměrně nepravdivý či zavádějící 
obsah. V této souvislosti budu vždy odkazovat na důvěryhodné a spolehlivé zdroje, budu-li sdílet 
obsah a informace na podporu svých myšlenek.

 Moje účast na konferenci je dobrovolná a nebudu se snažit konferenci využít k prosazování 
jakýchkoli komerčních ani výhradně soukromých zájmů.

Jako pořadatel akce pod záštitou konference se zavazuji, že:
 V centru zájmu každé akce budou občané a bude jim umožněno svobodně vyjadřovat jejich názor.

 Budu propagovat akce, které jsou inkluzivní a přístupné všem občanům, včetně toho, že zveřejním 
podrobností o každé akci na vícejazyčné digitální platformě konference.

 Budu dodržovat zásady stanovené ve společném prohlášení o konferenci o budoucnosti Evropy a 
zajistím, aby občané mohli diskutovat o tématech, která jsou pro ně důležitá.

 Budu podporovat rozmanitost diskusí aktivní podporou účasti občanů ze všech společenských 
vrstev, bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci, věk, socioekonomické zázemí, náboženské vyznání 
či úroveň vzdělání.

 Budu respektovat svobodu projevu a dám prostor opačným názorům a návrhům, pokud nebudou 
nenávistné či nezákonné.

 Bude-li to možné a relevantní, budu upřednostňovat přeshraniční účast a používání různých 
jazyků EU.

 Zaručím úplnou transparentnost. V návaznosti na všechny události budu na mnohojazyčné digitální 
platformě konference otevřeně informovat o debatách a doporučeních formulovaných občany. 
Kdykoli to bude možné, budu akce streamovat a/nebo vysílat.

 Při poskytování informací o tématech k diskusi účastníkům (např. formou digitálních, tištěných 
nebo audiovizuálních materiálů) zajistím, aby byly přesné, spolehlivé, přístupné a obsahovaly 
vysledovatelné odkazy.

 Zajistím soulad s pravidly EU pro ochranu údajů a soukromí.

 Při komunikaci o akci budu používat pouze autorizovanou vizuální identitu konference.

Občané a partnerské organizace, kteří se chtějí aktivně účastnit konference o budoucnosti Evropy, se musí řídit 
touto chartou. Evropské orgány si vyhrazují právo odstranit z platformy jakýkoli obsah, zjistí-li se, že je v rozporu s 
tímto závazkem, jakož i právo zakázat nebo odejmout právo používat vizuální identitu konference jednotlivcům nebo 
organizacím, jež budou jednat v rozporu se zásadami konference.
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