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Χάρτης για τους πολίτες και τους διοργανωτές 
εκδηλώσεων που συμμετέχουν στη
ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Θα συμβάλλω στη συζήτηση και τον προβληματισμό σχετικά με τις προτεραιότητες για το 
κοινό μας μέλλον, μαζί με πολίτες από κάθε περιβάλλον ή κοινωνικό στρώμα και από κάθε 
γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως συμμετέχων στη διάσκεψη δεσμεύομαι ότι:
 Θα σέβομαι τις ευρωπαϊκές μας αξίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, 
καθώς αυτές οι αρχές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έννοιας του Ευρωπαίου και της κοινής μας ζωής 
με αμοιβαίο σεβασμό. Οι αξίες αυτές είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σε μια κοινωνία όπου πρέπει 
να επικρατούν η πολυφωνία, η απαγόρευση των διακρίσεων, η ανοχή, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 Θα συμβάλλω στη διάσκεψη με εποικοδομητικές και συγκεκριμένες προτάσεις, με σεβασμό προς τις 
απόψεις άλλων πολιτών και την οικοδόμηση του μέλλοντος της Ευρώπης από κοινού.

 Δεν θα εκφράζω, διαδίδω ή ανταλλάσσω περιεχόμενο παράνομο, μισαλλόδοξο ή σκοπίμως ψευδές 
ή παραπλανητικό. Στο πλαίσιο αυτό, θα παραπέμπω πάντα σε έγκυρες και αξιόπιστες πηγές όταν 
ανταλλάσσω περιεχόμενο και πληροφορίες για να υποστηρίξω τις απόψεις μου.

 Η συμμετοχή μου στη διάσκεψη είναι εθελοντική και δεν θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω τη διάσκεψη 
για να επιδιώξω εμπορικά ή αποκλειστικά ιδιωτικά συμφέροντα.

Ως μέρος που διοργανώνει εκδηλώσεις υπό την αιγίδα της 
διάσκεψης, δεσμεύομαι:

 Να θέτω τους πολίτες στο επίκεντρο κάθε εκδήλωσης και να τους επιτρέπω να εκφράζουν ελεύθερα την 
άποψή τους.

 Να προωθώ εκδηλώσεις χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμες για όλους τους πολίτες, μεταξύ άλλων με 
τη δημοσίευση των λεπτομερειών κάθε εκδήλωσης στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της διάσκεψης.

 Να σέβομαι τις αρχές που ορίζονται στην κοινή δήλωση για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και 
να διασφαλίζω ότι οι πολίτες είναι σε θέση να συζητούν τα θέματα που τους αφορούν.

 Να ενθαρρύνω την πολυμορφία στις συζητήσεις, υποστηρίζοντας ενεργά τη συμμετοχή πολιτών 
από όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, 
κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, θρησκείας ή/και μορφωτικού επιπέδου.

 Να διαφυλάσσω την ελευθερία του λόγου, παρέχοντας βήμα σε αντικρουόμενες απόψεις και προτάσεις - 
εφόσον αυτές δεν χρησιμοποιούν ρητορική μίσους ούτε είναι παράνομες.

 Όπου είναι εφικτό και σκόπιμο, να ευνοώ τη διασυνοριακή συμμετοχή των πολιτών και τη χρήση 
διαφορετικών γλωσσών της ΕΕ στις εκδηλώσεις.

 Να διασφαλίζω πλήρη διαφάνεια. Μετά από κάθε εκδήλωση, να αναφέρω ανοιχτά τις συζητήσεις και 
τις συστάσεις που διατύπωσαν οι πολίτες στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της διάσκεψης. Να 
μεταδίδω απευθείας ή/και να ηχογραφώ εκδηλώσεις, όταν είναι δυνατό.

 Κατά την παροχή πληροφοριών στους συμμετέχοντες σχετικά με θέματα προς συζήτηση (π.χ. ψηφιακό, 
έντυπο ή οπτικοακουστικό υλικό), να εξασφαλίζω ότι αυτό το υλικό είναι ακριβές, αξιόπιστο, προσβάσιμο 
και διαθέτει ανιχνεύσιμες παραπομπές.

 Να διασφαλίζω τη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής.

 Να χρησιμοποιώ μόνο την εγκεκριμένη οπτική ταυτότητα της διάσκεψης για την κοινοποίηση της εκδήλωσης.

.
Οι πολίτες και οι οργανώσεις-εταίροι που επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης δεσμεύονται να τηρούν τον παρόντα Χάρτη. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διατηρούν το δικαίωμα να 
αφαιρούν περιεχόμενο από την πλατφόρμα εάν διαπιστωθεί ότι παραβιάζει αυτή τη δέσμευση, καθώς και το 
δικαίωμα να απαγορεύουν ή να ανακαλούν το δικαίωμα χρήσης της οπτικής ταυτότητας της διάσκεψης από άτομο ή
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