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Conferentie over de Toekomst van Europa: Handvest van de conferentie

Handvest voor burgers en organisatoren van evenementen in het
kader van de CONFERENTIE OVER DE TOEKOMST VAN EUROPA
Ik zal deelnemen aan de debatten en het overleg over de prioriteiten voor onze
gemeenschappelijke toekomst, samen met burgers uit alle geledingen van de bevolking, in alle
levensfasen en uit alle delen van de Europese Unie.

Als deelnemer aan de conferentie beloof ik:
onze Europese waarden te respecteren, zoals vastgelegd in artikel 2 van het EU-Verdrag:
menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van
de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren, die
deel uitmaken van wat het betekent om Europeaan te zijn en respectvol met elkaar om te gaan;
deze waarden hebben alle EU-lidstaten gemeen in een samenleving die wordt gekenmerkt door
pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van
vrouwen en mannen
met constructieve en concrete voorstellen aan de conferentie bij te dragen, met respect voor de
mening van andere burgers, om samen de toekomst van Europa vorm te geven
geen inhoud die illegaal, haatdragend, opzettelijk onjuist of misleidend is te uiten, verspreiden
of delen; daarom zal ik altijd verwijzen naar geloofwaardige en betrouwbare bronnen, wanneer ik
inhoud en informatie deel om mijn ideeën te ondersteunen
vrijwillig aan de conferentie deel te nemen en de conferentie niet te gebruiken om commerciële of
uitsluitend particuliere belangen na te streven.

Als partij die evenementen organiseert in het kader van deze
conferentie, beloof ik:
burgers centraal te stellen bij elk evenement en hen in staat te stellen ongehinderd hun mening te uiten
ervoor te zorgen dat mijn evenementen inclusief en toegankelijk zijn voor alle burgers, o.a. door de
gegevens van elk evenement bekend te maken op het meertalige digitale platform van de conferentie
de beginselen van de gezamenlijke verklaring over de conferentie over de toekomst van Europa te
respecteren en te garanderen dat burgers onderwerpen kunnen bespreken die zij essentieel vinden
diversiteit in de debatten aan te moedigen door de deelname van burgers uit alle geledingen van de
bevolking actief te stimuleren, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, sociaaleconomische
achtergrond, geloofsovertuiging en/of opleidingsniveau
de vrije meningsuiting te respecteren door ruimte te geven aan tegenstrijdige meningen en
voorstellen, mits deze niet haatdragend of illegaal zijn
wanneer dit mogelijk en relevant is, de deelname van burgers uit verschillende landen en het
gebruik van verschillende EU-talen bij de evenementen te bevorderen
volledige transparantie te garanderen na elk evenement openlijk verslag uit te brengen over
debatten en aanbevelingen van burgers op het meertalige digitale platform van de conferentie; ik
beloof evenementen te streamen en/of uit te zenden, voor zover dit mogelijk is
wanneer deelnemers informatie over discussieonderwerpen aanleveren (bijv. digitaal, op papier
of als audiovisueel materiaal) ervoor te zorgen dat deze informatie correct, betrouwbaar en
toegankelijk is en traceerbare referenties heeft
de EU-regels inzake gegevensbescherming en privacy in acht te nemen
alleen de toegestane visuele identiteit van de conferentie te gebruiken om over het evenement te
communiceren.
Burgers en partnerorganisaties die actief willen deelnemen aan de conferentie over de toekomst van Europa, moeten
zich aan dit handvest houden. De Europese instellingen behouden zich het recht voor om inhoud van het platform
te verwijderen als deze in strijd is met dit handvest, en om het gebruik van de visuele identiteit van de conferentie te
verbieden voor personen en organisaties die de beginselen van de conferentie niet respecteren.

