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Chartija piliečiams ir renginių organizatoriams, 
dalyvaujantiems KONFERENCIJOJE DĖL EUROPOS ATEITIES
Dalyvausiu diskusijose ir svarstymuose dėl mūsų bendros ateities prioritetų su skirtingą patirtį 
turinčiais piliečiais iš įvairių visuomenės sluoksnių ir visų Europos Sąjungos kampelių.

Aš, kaip Konferencijos dalyvis, įsipareigoju:
 gerbti mūsų Europos vertybes, nustatytas Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje: žmogaus 

orumą, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant 
mažumoms priklausančių asmenų teises, — tai dalis to, ką reiškia būti europiečiu ir pagarbiai 
bendradarbiauti tarpusavyje. Šios vertybės yra bendros visoms ES valstybėms narėms, 
gyvenančioms visuomenėje, kurioje privalo vyrauti pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, 
teisingumas, solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė;

 prisidėti prie Konferencijos konstruktyviais ir konkrečiais pasiūlymais, atsižvelgiant į kitų piliečių 
nuomones ir kartu kuriant Europos ateitį;

 neišreikšti, neplatinti neteisėto, neapykantą kurstančio ar tyčinio melagingo ar klaidinančio turinio 
ir juo nesidalinti; šiomis aplinkybėmis visada remtis saugiais ir patikimais šaltiniais, dalindamasis 
turiniu ir informacija savo idėjoms paremti;

 Konferencijoje dalyvauju savo noru ir nemėginsiu ja pasinaudoti jokiems komerciniams ar išimtinai 
privatiems interesams.

Kaip su Konferencija susijusius renginius organizuojanti šalis 
įsipareigoju:

 užtikrinti, kad bet kurio renginio metu daugiausia dėmesio būtų skiriama piliečiams, ir suteikti 
jiems galimybę laisvai reikšti savo nuomonę;

 propaguoti įtraukius ir visiems piliečiams prieinamus renginius, be kita ko, skelbiant informaciją 
apie visus renginius Konferencijos daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje;

 laikytis principų, išdėstytų Bendroje deklaracijoje dėl Konferencijos dėl Europos ateities, ir 
užtikrinti, kad piliečiai galėtų aptarti jiems aktualias temas;

 skatinti diskusijų įvairovę aktyviai remiant visų visuomenės sluoksnių piliečių, nepriklausomai 
nuo lyties, seksualinės orientacijos, amžiaus, socialinės ir ekonominės aplinkos, religijos ir (arba) 
išsilavinimo, dalyvavimą;

 gerbti žodžio laisvę, suteikiant erdvės konkuruojančioms nuomonėms ir pasiūlymams, jei jie nėra 
neteisėti ir nekursto neapykantos;

 kai įmanoma ir aktualu, skatinti tarpvalstybinį piliečių dalyvavimą ir įvairių ES kalbų vartojimą 
renginiuose;

 užtikrinti visišką skaidrumą; po kiekvieno renginio Konferencijos daugiakalbėje skaitmeninėje 
platformoje atvirai pranešti apie diskusijas ir rekomendacijas, kurias suformulavo piliečiai; kai tik 
bus įmanoma, užtikrinti renginių transliacijas internetu ir (arba) žiniasklaidos priemonėmis;

 teikdamas dalyviams informaciją diskusijoms skirtomis temomis (pvz., skaitmeninę, spausdintinę 
ar audiovizualinę medžiagą), užtikrinsiu, kad ji būtų tiksli, patikima, prieinama ir turėtų nuorodų, 
kurias būtų galima atsekti;

 užtikrinsiu, kad būtų laikomasi ES duomenų apsaugos ir privatumo taisyklių;

 pranešdamas apie renginį naudotis tik patvirtinta Konferencijos vaizdine tapatybe.

Piliečiai ir organizacijos partnerės, norintys aktyviai dalyvauti Konferencijoje dėl Europos ateities, laikosi šios Chartijos. 
Europos institucijos pasilieka teisę pašalinti iš platformos turinį, jei nustatoma, kad jis pažeidžia šį įsipareigojimą, taip 
pat nesuteikia teisės naudotis Konferencijos vaizdine tapatybe asmeniui ar organizacijai, kurie pažeidžia Konferencijos 
principus, arba šią teisę atšaukia.
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