Konferencia
o Budúcnosti
Európy:
Charta konferencie
Conference
on the Future
of Europe

Konferencia o Budúcnosti Európy: Charta konferencie

Charta občanov a organizátorov podujatí, ktorí sa
zúčastňujú na KONFERENCII O BUDÚCNOSTI EURÓPY
Zúčastním sa na diskusii a úvahách o prioritách našej spoločnej budúcnosti spolu s
občanmi z celej Európskej únie bez ohľadu na ich zázemie a postavenie.

Záväzky účastníka konferencie
Budem rešpektovať naše európske hodnoty stanovené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, ktorými
sú: ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských
práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú neodmysliteľným znakom
európanstva, ako aj vzájomného rešpektu a angažovanosti. Tieto hodnoty sú spoločné všetkým
členským štátom EÚ v spoločnosti, v ktorej musí prevládať pluralizmus, nediskriminácia,
tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.
Na konferencii budem predkladať konštruktívne a konkrétne návrhy, ktoré rešpektujú názory
ostatných občanov a prispievajú k spoločnému vytváraniu budúcnosti Európy.
Zdržím sa vyjadrovania a šírenia obsahu, ktorý je nezákonný, nenávistný alebo vedome nepravdivý
či zavádzajúci. Pri šírení obsahu a informácií, ktoré vyjadrujú moje myšlienky, uvediem vždy odkaz
na dôveryhodné a spoľahlivé zdroje.
Moja účasť na konferencii je dobrovoľná a nebudem sa snažiť využiť konferenciu na sledovanie
žiadnych obchodných alebo výlučne súkromných záujmov.

Záväzky organizátora podujatí zastrešovaných konferenciou
Budem dbať na to, aby boli občania stredobodom každého podujatia a aby mohli slobodne
vyjadrovať svoje názory.
Budem propagovať podujatia, ktoré sú inkluzívne a prístupné pre všetkých občanov, vrátane
uverejňovania podrobných informácií o každom podujatí na viacjazyčnej digitálnej platforme konferencie.
Budem dodržiavať zásady stanovené v spoločnom vyhlásení o Konferencii o budúcnosti Európy a
zabezpečím, aby občania mohli diskutovať o témach, ktoré sú pre nich dôležité.
Budem podnecovať rozmanitosť v diskusiách aktívnou podporou účasti občanov zo všetkých
oblastí života bez ohľadu na pohlavie, sexuálnu orientáciu, vek, sociálno-ekonomické zázemie,
náboženstvo a/alebo úroveň vzdelania.
Budem rešpektovať slobodu prejavu poskytnutím priestoru protichodným názorom a návrhom –
pokiaľ nie sú nenávistné alebo nezákonné.
Keď to bude možné a vhodné, na podujatiach budem vždy uprednostňovať cezhraničnú účasť
občanov a používanie rôznych jazykov EÚ.
Budem zaručovať úplnú transparentnosť. Po každom podujatí budem otvorene informovať o
diskusiách a odporúčaniach občanov na viacjazyčnej digitálnej platforme konferencie. Vždy, keď to
bude možné, zabezpečím z podujatia stríming a/alebo vysielanie.
Keď budem účastníkom poskytovať informácie o diskusných témach (napr. digitálny, tlačený alebo
audiovizuálny materiál), zabezpečím, aby boli tieto informácie presné, spoľahlivé, prístupné a aby ich
zdroje boli dôveryhodné.
Zabezpečím dodržiavanie pravidiel EÚ v oblasti ochrany údajov a súkromia.
Na účely informovania o podujatí použijem len autorizovanú vizuálnu identitu konferencie.
Občania a partnerské organizácie, ktoré sa chcú aktívne zúčastniť na Konferencii o budúcnosti Európy, sa zaväzujú
dodržiavať túto chartu. Európske inštitúcie si vyhradzujú právo odstrániť z platformy obsah, ktorý je v rozpore s týmto
záväzkom, ako aj zabrániť použitiu vizuálnej identity konferencie alebo odobrať právo jej používania jednotlivcom alebo
organizáciám, ktoré porušia zásady konferencie.

