
Генерална дирекция за комуникация

НАГРАДА „САХАРОВ“ ЗА СВОБОДА НА
МИСЪЛТА

Програма за 2019 г.

1) Въведение
Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта се присъжда ежегодно от Европейския
парламент.

2) Цели на програмата
Наградата се присъжда за особени постижения в една от следните области:
 защита на правата на човека и основните свободи, и в частност на правото

на свобода на изразяване на мнение,
 защита на правата на малцинствата,
 съблюдаване на международното право, както и
 развитие на демокрацията и прилагане на принципите на правовата държава.

„Постижение“ може да бъде всяко интелектуално или художествено произведение
или активна дейност в горепосочените области. То трябва да бъде обосновано и
проверимо.

Ако в подкрепа на дадена кандидатура бъде представена писмена творба, тя трябва
да е на един от официалните езици на Европейския съюз.

3) Ориентировъчен график и процес на присъждане и
награждаване

Решение на Председателския съвет относно
графика за процедурата по присъждане на
наградата „Сахаров“ за 2019 г.

Преди лятото на 2019 г.

Краен срок за номиниране на кандидатите за
наградата „Сахаров“ Септември 2019 г.

Решение на Председателския съвет относно
окончателния лауреат на наградата
„Сахаров“

Октомври — декември 2019 г.



2

Церемония по присъждане на наградата
„Сахаров“ за 2019 г. в пленарната зала Декември 2019 г.

4) Награда
Наградата възлиза на 50 000 EUR.
Парламентът запазва правото си да публикува всяка творба, за която е присъдена
наградата.

5) Присъждане на наградата
Наградата се присъжда на личности, сдружения или организации, независимо дали
те имат статут на юридическо лице.

Гражданството, мястото на пребиваване или седалището на кандидатите не са от
значение при присъждането на наградата.

6) Информация относно процедурата за номиниране и подбор
Кандидатурите трябва да получат подкрепата на най-малко 40 членове или на
политическа група на Европейския парламент. Отделните членове на Европейския
парламент могат да подкрепят само една кандидатура. Всяко предложение трябва
да бъде подписано и обосновано.

Кандидатурите, които отговарят на формалните критерии, посочени по-горе, се
оценяват на съвместно заседание на комисията по външни работи и комисията по
развитие. След оценката двете комисии провеждат съвместно предварително
гласуване, в резултат на което се изготвя списък от трима кандидати, подредени по
азбучен ред, от които Председателският съвет избира един победител.

Председателят на Парламента връчва наградата на церемония по време на пленарно
заседание на Европейския парламент.

Процедурите за присъждане на наградата се ръководят от вътрешни правила за
прилагане, които се определят от комисията по външни работи. Тези правила се
съобщават на всеки кандидат по негово искане.

7) Изявление за освобождаване от правна отговорност
Решението за излъчване на носител на наградата е окончателно и не може да бъде
оспорвано по съдебен път.


