Direcția Generală Comunicare

PREMIUL SAHAROV PENTRU LIBERTATEA
DE GÂNDIRE
Programul pentru 2019
1) Introducere
Premiul Saharov pentru libertatea de gândire este decernat în fiecare an de Parlamentul
European.

2) Obiectivele programului
Acest premiu are ca scop recompensarea unei realizări deosebite într-unul dintre
domeniile următoare:
 apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în special a dreptului la
libertatea de exprimare;
 apărarea drepturilor minorităților;
 respectarea dreptului internațional și
 dezvoltarea democrației și punerea în aplicare a statului de drept.
Prin „realizare” se înțelege orice produs intelectual sau artistic ori acțiune întreprinsă în
domeniile de mai sus. Ea trebuie să fie demonstrată și să poată fi verificată.
Dacă în sprijinul unei candidaturi este prezentată o lucrare scrisă, aceasta trebuie redactată
într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

3) Calendar orientativ și procesul de acordare
Decizia Conferinței președinților privind
calendarul procedurii de acordare a Premiului Până în vara anului 2019
Saharov 2019
Termenul pentru desemnarea candidaților la
Septembrie 2019
Premiul Saharov
Decizia Conferinței președinților
laureatul final al Premiului Saharov

privind

Octombrie - Noiembrie 2019

Ceremonia de decernare a Premiului Saharov
Decembrie 2019
2019 în plen

4) Premiul
Valoarea premiului este de 50 000 EUR.
Parlamentul European își rezervă dreptul de a publica orice lucrare premiată.

5) Decernare
Premiul poate fi atribuit fie unor persoane fizice, fie unor asociații sau organizații,
indiferent dacă au sau nu personalitate juridică.
Naționalitatea și domiciliul sau sediul candidaților nu influențează acordarea premiului.

6) Informații privind procesul de desemnare și de selecție a candidaților
O candidatură trebuie să fie susținută de cel puțin 40 de deputați din Parlamentul
European sau de către un grup politic al acestuia. Deputații pot sprijini în mod individual
o singură candidatură. Orice propunere trebuie să fie semnată și motivată.
Candidaturile care îndeplinesc condițiile formale enunțate mai sus fac obiectul unei
evaluări într-o reuniune comună a Comisiei pentru afaceri externe și a Comisiei pentru
dezvoltare. Pe baza acestei evaluări, cele două comisii procedează la un vot comun
orientativ în urma căruia se stabilește o listă de trei candidați, clasați în ordine alfabetică,
dintre care Conferința președinților selectează un laureat unic.
Președintele Parlamentului decernează premiul în cadrul unei ceremonii organizate în
cursul unei ședințe plenare a Parlamentului European.
Procedura de acordare a premiului este reglementată prin dispozițiile de aplicare interne
adoptate de Comisia pentru afaceri externe. Dispozițiile în cauză sunt comunicate, la
cerere, oricărui candidat.

7) Declarație de declinare a responsabilității
Alegerea laureatului este definitivă și nu poate fi contestată în instanță.
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