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Listina za državljane in organizatorje dogodkov, ki sodelujejo 
v dejavnostih KONFERENCE O PRIHODNOSTI EVROPE
Skupaj z državljani iz vseh družbenih okolij in predelov Evropske unije bom prispeval/-a k 
razpravi o prednostnih nalogah za našo skupno prihodnost.

Kot udeleženec/udeleženka konference se zavezujem, da:
 bom spoštoval/-a evropske vrednote, kakor so določene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji: 

človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in spoštovanje 
človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, ki so del tega, kar pomeni biti 
Evropejec, ter medsebojno spoštljivo sodelovanje. Te vrednote so skupne vsem državam članicam 
EU v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter 
enakost med ženskami in moškimi,

 bom prispeval/-a h konferenci s konstruktivnimi in konkretnimi predlogi, upošteval/-a mnenja 
drugih državljanov in si prizadeval/-a za skupno oblikovanje prihodnosti Evrope,

 ne bom izražal/-a, razširjal/-a in delil/-a nezakonitih, sovražnih ali namerno napačnih ali 
zavajajočih vsebin. Pri izmenjavi vsebin in informacij v podporo zamislim se bom vedno 
skliceval/-a na verodostojne in zanesljive vire,

 moje sodelovanje na konferenci je prostovoljno. Konference ne bom uporabil/-a za uresničevanje 
poslovnih ali zasebnih interesov.

Kot pogodbena stranka, ki organizira dogodke pod okriljem 
konference, se zavezujem, da bom:

 postavil/-a državljane v središče dogodkov in jim omogočil/-a, da svobodno izrazijo svoje mnenje,

 promoviral/-a dogodke, ki so vključujoči in dostopni vsem državljanom, vključno z objavo informacij 
o vseh dogodkih na večjezični digitalni platformi konference,

 spoštoval/-a načela iz skupne izjave o konferenci o prihodnosti Evrope in zagotovil/-a, da bodo 
lahko državljani razpravljali o najpomembnejših temah,

 spodbujal/-a raznolikost v razpravah z dejavnim podpiranjem udeležbe državljanov iz vseh 
družbenih okolij, ne glede na spol, spolno usmerjenost, starost, socialno-ekonomsko ozadje, 
veroizpoved in/ali raven izobrazbe,

 podpiral/-a svobodo govora ter omogočal/-a konkurenčna mnenja in predloge, če ti niso ne 
sovražni ne nezakoniti,

 po možnosti na dogodkih spodbujal/-a čezmejno sodelovanje državljanov in uporabo različnih 
jezikov EU,

 zagotavljal/-a popolno transparentnost. Po vsakem dogodku bom odkrito poročal/-a o razpravah 
in predlogih, ki so jih na večjezični digitalni platformi konference predložili državljani. Zagotovil/-a 
prenos in/ali predvajanje dogodkov, kadar bo to mogoče,

 poskrbel/-a, da bodo informacije o temah za razpravo (npr. digitalno, tiskano ali avdiovizualno 
gradivo), ki bodo na voljo udeležencem, točne, zanesljive in navedene z ustreznimi referencami,

 zagotovil/-a skladnost s pravili EU o varstvu podatkov in zasebnosti,

 za obveščanje o dogodku uporabljal/-a samo dovoljeno vizualno podobo konference.

Državljani in partnerske organizacije, ki želijo dejavno sodelovati na Konferenci o prihodnosti Evrope, se morajo ravnati 
po določilih listine o načelih. Evropske institucije si pridržujejo pravico, da vsebino odstranijo z digitalne platforme, če se 
ugotovi, da krši to prostovoljno zavezo, ter pravico, da posamezniku ali organizaciji, ki krši listino konference, preprečijo ali 
odvzamejo pravico do uporabe vizualne podobe konference.
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