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SACHAROVO PREMIJA UŽ MINTIES
LAISVĘ

2019 m. programa

1) Įžanga
Europos Parlamentas kasmet skiria Sacharovo premiją už minties laisvę.

2) Programos tikslai
Premija skiriama už ypatingus laimėjimus vienoje iš šių sričių:
 žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, ypač žodžio laisvės, gynimo,
 mažumų teisių apsaugos,
 pagarbos tarptautinei teisei,
 demokratijos vystymo ir teisinės valstybės principo įgyvendinimo.

Laimėjimu gali būti laikomas intelektinis ar meno kūrinys arba aktyvus darbas pirmiau
minėtose srityse. Jį turi būti įmanoma įrodyti ir patikrinti.

Jei kartu su siūlymu paremti kandidatūrą pateikiamas rašytinis kūrinys, jis turi būti
parengtas viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

3) Preliminarus tvarkaraštis ir premijos skyrimo procedūra

Pirmininkų sueigos sprendimas dėl 2019 m.
Sacharovo premijos (SP) procedūros
tvarkaraščio

Prieš 2019 m. vasarą

Kandidatūrų SP gauti pateikimo terminas 2019 m. rugsėjo mėn.

Pirmininkų sueigos sprendimas dėl galutinio SP
laureato 2019 m. spalio–lapkričio mėn.

2019 m. Sacharovo premijos įteikimo
ceremonija plenariniame posėdyje 2019 m. gruodžio mėn.
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4) Premija
Premijos dydis – 50 000 EUR.
Parlamentas pasilieka teisę publikuoti bet kurį kūrinį, už kurį skirta premija.

5) Premijos skyrimas
Premija gali būti skiriama fiziniams asmenims arba asociacijoms ar organizacijoms –
nesvarbu, ar jos turi juridinio asmens statusą.

Kandidatų pilietybė, gyvenamoji vieta ar būstinė neturi įtakos premijos skyrimui.

6) Informacija apie nominavimo ir atrankos procedūrą
Siūlomas kandidatas turi būti užsitikrinęs mažiausiai 40 Europos Parlamento narių arba
frakcijos paramą. Vienas Parlamento narys gali paremti tik vieną kandidatūrą. Visi
pasiūlymai turi būti pasirašyti ir pateikti kartu su patvirtinamaisiais dokumentais.

Pirmiau nurodytus formalius kriterijus atitinkančios kandidatūros įvertinamos per bendrą
Užsienio reikalų komiteto ir Vystymosi komiteto posėdį. Atlikę įvertinimą, abu komitetai
kartu preliminariai balsuoja ir parengia abėcėlinį trijų kandidatų sąrašą. Laimėtoją iš šio
sąrašo išrenka Pirmininkų sueiga.

Parlamento pirmininkas įteikia premiją per ceremoniją, kuri surengiama per Europos
Parlamento plenarinį posėdį.

Premijos skyrimo procedūra vyksta pagal Užsienio reikalų komiteto patvirtintas vidaus
įgyvendinimo nuostatas, su kuriomis pateikę prašymą gali susipažinti visi kandidatai.

7) Teisinės atsakomybės apribojimas
Sprendimas dėl laureato galutinis ir teismui neskundžiamas.


