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KONFERENCIA EURÓPA JÖVŐJÉRŐL 
Az Európa jövőjéről szóló konferencia résztvevőinek és rendezvényszervezőinek szóló 
alapokmány:

Hozzá fogok járulni a közös jövőnket érintő legfontosabb kérdésekről szóló vitákhoz és 
beszélgetésekhez, melyek különböző hátterű és élethelyzetű, az EU különböző pontjain élő 
polgárok részvételével zajlanak.

A konferencia résztvevőjeként kötelezettséget vállalok arra, hogy:
 tiszteletben tartom közös európai értékeinket, melyeket az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke rögzít, 

nevezetesen a következőket: az emberi méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, 
a jogállamiságot, valamint az emberi jogokat – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait, 
mely értékek tisztelete az európai identitás szerves része, és elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy 
egymással tisztelettudóan bánjunk. Ezek az értékek közösek az EU összes tagállamában, mindazokban a 
társadalmakban, amelyeket a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a 
szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség jellemez;

 konstruktív és konkrét javaslatokkal járulok hozzá a konferenciához, tiszteletben tartva más polgárok 
véleményét és közösen építve Európa jövőjét;

 tartózkodom a jogellenes, a gyűlöletkeltő, illetve a szándékosan hamis vagy félrevezető tartalmak közlésétől, 
terjesztésétől és megosztásától, és ezzel összhangban mindig hiteles és megbízható forrásokra fogok 
hivatkozni, amikor megosztom az elképzeléseimet, javaslataimat alátámasztó tartalmakat és információkat;

 a konferencián önként veszek részt, és nem fogok arra törekedni, hogy a konferenciát kereskedelmi célokra 
vagy kizárólag saját, személyes érdekeim előmozdítására használjam.

A konferencia égisze alatt eseményt szervező félként vállalom, hogy:
 minden rendezvény középpontjába a polgárokat helyezem, és lehetővé teszem, hogy szabadon hangot 

adjanak véleményüknek;
 inkluzív és minden polgár számára hozzáférhető rendezvényeket szervezek, és ebből a megfontolásból a 

konferencia többnyelvű digitális platformján mindig közzéteszem a rendezvényekkel kapcsolatos tudnivalókat;
 tiszteletben tartom az Európa jövőjéről szóló konferenciáról szóló együttes nyilatkozatban megfogalmazott 

elveket, és biztosítom, hogy a polgárok megvitathassák az őket érintő kérdéseket;
 ösztönzöm a viták sokszínűségét azáltal, hogy aktívan támogatom minden polgár részvételét, nemtől, szexuális 

irányultságtól, életkortól, társadalmi-gazdasági háttértől, vallástól és/vagy képzettségi szinttől függetlenül;
 tiszteletben tartom a szólásszabadságot, és ügyelek arra, hogy teret adjak az egymással ellentétes 

nézeteknek és javaslatoknak – feltéve, hogy azok nem gyűlöletkeltőek vagy jogsértőek;
 a lehetőség és az észszerűség határain belül előmozdítom, hogy a rendezvényen a társadalom egésze 

képviseltesse magát és támogatom a különböző európai uniós nyelvek használatát;
 teljes átláthatóságot biztosítok. Minden rendezvény után a konferencia többnyelvű digitális platformján nyíltan 

be fogok számolni a vitákról és a polgárok által megfogalmazott javaslatokról; lehetőség szerint az interneten 
vagy más módon élőben közvetíteni fogom a rendezvény programjait;

  gondoskodom arról, hogy a vitatémákkal kapcsolatban a résztvevőknek digitális, nyomtatott vagy 
audiovizuális formátumban stb. megküldött információk pontosak, megbízhatóak és hozzáférhetőek legyenek, 
és visszakövethető hivatkozási forrásokat adok meg hozzájuk;

 kezeskedem azért, hogy a rendezvény lebonyolítására az uniós adat- és magánélet-védelmi szabályoknak 
megfelelően kerül sor;

 a rendezvénnyel kapcsolatos kommunikáció céljaira kizárólag a konferencia hivatalos vizuális eszköztárába 
tartozó elemeket használom.

Azoknak a polgároknak és partnerszervezeteknek, akik, illetve amelyek aktívan részt kívánnak venni az Európa jövőjéről 
szóló konferencián, be kell tartaniuk az ebben az alapokmányban foglaltakat. Az európai uniós intézmények fenntartják 
a jogot, hogy eltávolítsák a digitális platformról azokat a tartalmakat, amelyekről bebizonyosodik, hogy sértik ezt az 
alapokmányt, továbbá hogy megakadályozzanak bármely magánszemélyt vagy szervezetet abban, hogy a konferencia 
egységes vizuális eszköztárának elemeit a konferencia alapelveivel ellentétes módon használják fel, és abban az esetben, 
ha ez mégis megtörténik, megfosszák a kérdéses magánszemélyt vagy szervezetet attól a jogtól, hogy a vizuális 
elemeket a továbbiakban használja.
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