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Karta obywateli i organizatorów wydarzeń uczestniczących 
w KONFERENCJI W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY
Wezmę udział w debacie i dyskusjach na temat priorytetów naszej wspólnej przyszłości 
wraz z obywatelami ze wszystkich środowisk i wszystkich zakątków Unii Europejskiej.

Jako uczestnik Konferencji zobowiązuję się:
 szanować wartości europejskie określone w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej: godność osoby 

ludzkiej, wolność, demokrację, równość, państwo prawne i poszanowanie praw człowieka, w 
tym praw osób należących do mniejszości, które są częścią europejskiej tożsamości i elementem 
dialogu prowadzonego z szacunkiem. Wartości te są wspólne państwom członkowskim UE w 
społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności 
oraz na równości kobiet i mężczyzn;

 uczestniczyć w Konferencji, przedstawiając konstruktywne i konkretne propozycje, z szacunkiem 
podchodzić do opinii innych uczestników i wspólnie budować przyszłość Europy;

 powstrzymać się od wyrażania, rozpowszechniania lub udostępniania treści nielegalnych, 
nawołujących do nienawiści, celowo fałszywych lub wprowadzających w błąd. W tym kontekście, 
udostępniając treści i informacje na poparcie moich pomysłów, będę zawsze odwoływać się do 
wiarygodnych i sprawdzonych źródeł;

 uczestniczyć w Konferencji dobrowolnie i nie wykorzystywać swojego w niej udziału do realizacji 
jakichkolwiek interesów handlowych ani wyłącznie prywatnych.

Jako organizator wydarzenia pod auspicjami Konferencji 
zobowiązuję się:

 przy organizacji wydarzeń na pierwszym miejscu stawiać dobro obywateli i umożliwić im 
swobodne wyrażanie ich poglądów;

 promować wydarzenia sprzyjające integracji społecznej i dostępne dla wszystkich obywateli, 
między innymi poprzez publikowanie na wielojęzycznej platformie cyfrowej informacji o wszelkich 
wydarzeniach organizowanych w ramach Konferencji;

 przestrzegać zasad określonych we wspólnej deklaracji w sprawie Konferencji o przyszłości 
Europy i umożliwić obywatelom omówienie ważnych dla nich tematów;

 zapewnić różnorodność w debatach poprzez aktywne zachęcanie do udziału obywateli ze 
wszystkich grup społecznych (niezależnie od płci, orientacji seksualnej, wieku, pochodzenia 
społeczno-ekonomicznego, religii lub poziomu wykształcenia);

 zagwarantować wolność wypowiedzi poprzez stworzenie przestrzeni do wymiany opinii i 
propozycji, o ile nie stanowią one szerzenia nienawiści lub nie są niezgodne z prawem;

 w miarę możliwości i w stosownych przypadkach umożliwiać udział obywatelom z innych krajów 
oraz posługiwanie się w ramach wydarzeń różnymi językami UE;

 zagwarantować pełną przejrzystość; po każdym wydarzeniu publikować na wielojęzycznej 
platformie cyfrowej Konferencji informacje o debatach i zaleceniach sformułowanych przez 
obywateli; udostępniać lub transmitować wydarzenia na żywo, o ile to możliwe;

 zagwarantować, że informacje o tematach dyskusji (w formie cyfrowej, papierowej lub 
audiowizualnej), które przekazuję uczestnikom, są dokładne, wiarygodne, dostępne oraz zawierają 
odniesienia do wiarygodnych źródeł;

 zagwarantować zgodność z unijnymi przepisami w dziedzinie ochrony danych i prywatności;

 do informowania o wydarzeniu używać wyłącznie autoryzowanej identyfikacji wizualnej Konferencji.

Obywatele i organizacje partnerskie pragnące aktywnie uczestniczyć w Konferencji w sprawie przyszłości Europy muszą 
przestrzegać postanowień niniejszej Karty. Instytucje europejskie zastrzegają sobie prawo do usunięcia treści, jeżeli okażą 
się one sprzeczne z tym zobowiązaniem, a także prawo do wydania zakazu używania lub cofnięcia zgody na używanie 
identyfikacji wizualnej Konferencji przez osobę lub organizację, których postępowanie jest sprzeczne z zasadami Konferencji.
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