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Harta kodanikele ja ürituste korraldajatele, kes osalevad
EUROOPA TULEVIKU TEEMALISEL KONVERENTSIL
Annan oma panuse arutellu meie ühise tuleviku prioriteetide üle koos kodanikega 
erinevatest eluvaldkondadest üle kogu Euroopa.

Kõik konverentsil osalejad kohustuvad kinni pidama 
järgmisest:

 austama meie euroopalikke väärtusi, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2: 
inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud 
vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine, mis on osa eurooplaseks olemisest, ja 
tegutsema üksteise suhtes lugupidavalt. Need on liikmesriikide ühised väärtused ühiskonnas, kus 
valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ning naiste ja meeste 
võrdõiguslikkus; 

 andma oma panuse konverentsi konstruktiivsete ja konkreetsete ettepanekutega, austades teiste 
kodanike arvamusi ja ehitades üheskoos Euroopa tulevikku;

 hoiduma ebaseadusliku, vihkamist tekitava, tahtlikult vale või eksitava sisu väljendamisest, 
levitamisest või jagamisest. Seepärast viitan ma alati usaldusväärsetele allikatele, kui jagan oma 
ideede toetamiseks sisu ja teavet;

 minu osalemine konverentsil on vabatahtlik ja ma ei püüa kasutada konverentsi kaubanduslikul 
eesmärgil ega üksnes isiklikes huvides.

Konverentsi raames üritusi korraldava poolena kohustun ma
 setama kodanikud iga ürituse keskmesse ja võimaldan neil vabalt oma arvamust väljendada;

 reklaamima üritusi, mis on mõeldud kõigile kodanikele ning avaldama iga ürituse üksikasjad 
konverentsi digitaalsel platvormil;

 järgima põhimõtteid, mis on sätestatud ühisdeklaratsioonis Euroopa tuleviku teemalise 
konverentsi kohta, ning tagama, et kodanikud saavad arutada neile olulisi teemasid;

 soodustama mitmekesist arutelu, toetades aktiivselt kõigi eluvaldkondade kodanike osalemist, 
olenemata soost, seksuaalsest sättumusest, vanusest, sotsiaalmajanduslikust taustast, 
usutunnistusest ja/või haridustasemest;

 austama sõnavabadust, andes kõlapinda konkureerivatele arvamustele ja ettepanekutele, kui need 
ei ole vaenulikud ega ebaseaduslikud;

 kui see on võimalik ja asjakohane, soodustama kodanike piiriülest osalemist ja erinevate ELi keelte 
kasutamist üritustel;

 tagama täieliku läbipaistvuse. Andma pärast iga üritust avameelselt aru aruteludest ja 
soovitustest, mille kodanikud on konverentsi mitmekeelsel digitaalsel platvormil sõnastanud. Ma 
kannan üritusi veebi teel üle ja/või edastan alati, kui see on võimalik; 

 osalejatele aruteluteemade kohta teabe andmisel (nt digitaalne, trüki- või audiovisuaalmaterjal) 
tagama, et see teave on täpne, usaldusväärne, juurdepääsetav ja sisaldab jälgitavaid viiteid;

 tagama ELi andmekaitse- ja eraelu puutumatuse eeskirjade järgimise;

 kasutama üritustest teada andmisel üksnes konverentsi ametlikku visuaalset märgistust.

Kodanikud ja partnerorganisatsioonid, kes soovivad aktiivselt osaleda Euroopa tuleviku teemalisel konverentsil, peavad 
järgima käesolevat hartat. Euroopa institutsioonid jätavad endale õiguse eemaldada platvormilt selline sisu, mille 
puhul leitakse, et see on nimetatud vabatahtlikult võetud kohustusega vastuolus, ning õiguse takistada konverentsi 
põhimõtetega vastuollu läinud üksikisikul või organisatsioonil kasutada konverentsi visuaalset märgistust või selle 
kasutamise õigus ära võtta.
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