
Generalni direktorat za informiranje

NAGRADA SAHAROVA ZA SVOBODO MISLI
Program 2019

1) Uvod
Evropski parlament vsako leto podeli nagrado Saharova za svobodo misli.

2) Cilji programa
Nagrada se podeli za posebne dosežke na enem od naslednjih področij:
 – varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, še posebno pravice do

svobodnega izražanja,
 – varovanje pravic manjšin,
 – spoštovanje mednarodnega prava ter
 – razvoj demokracije in spoštovanje pravne države.

„Dosežek“ pomeni vsako intelektualno ali umetniško delo oziroma aktivno delovanje na
omenjenih področjih. Biti mora utemeljen in preverljiv.

Če je prijavi priloženo pisno delo, mora biti v enem od uradnih jezikov Evropske unije.

3) Časovni okvir in postopek podelitve

Konferenca predsednikov sprejme odločitev o
koledarju za nagrado Saharova za leto 2019

pred poletjem 2019

Rok za imenovanje kandidatov za nagrado
Saharova

september 2019

Konferenca predsednikov sprejme odločitev o
dobitniku nagrade Saharova

oktober – november 2019

Slovesnost ob podelitvi nagrade Saharova za
leto 2019 na plenarnem zasedanju

december 2019
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4) Nagrada
Nagrada znaša 50.000 EUR.
Evropski parlament si pridržuje pravico do objave katerega koli dela, ki je prejelo nagrado.

5) Nagrada
Nagrada se lahko podeli posameznikom ali združenjem in organizacijam, ne glede na to, ali so
pravne osebe.

Državljanstvo, stalno bivališče in sedež kandidatov pri tem niso pomembni.

6) Informacije v zvezi s kandidaturo in postopkom izbire
Kandidaturo mora podpreti vsaj 40 poslancev ali politična skupina Evropskega parlamenta.
Posamezni poslanci lahko podprejo le enega kandidata. Vsak predlog mora biti podpisan in
mora vsebovati ustrezna dokazila.

Kandidature, ki izpolnjujejo navedena formalna merila, se ocenijo na skupni seji Odbora za
zunanje zadeve in Odbora za razvoj. Po tej oceni odbora skupaj z okvirnim glasovanjem
pripravita abecedni seznam treh kandidatov, konferenca predsednikov pa nato med njimi izbere
dobitnika.

Predsednik Evropskega parlamenta podeli nagrado na slovesnosti med plenarnim zasedanjem
Parlamenta.

Postopek za podelitev nagrade urejajo notranje izvedbene določbe, ki jih določi Odbor za
zunanje zadeve. Vsakega kandidata se na njegovo zahtevo seznani s temi določbami.

7) Izjava o omejitvi pravne odgovornosti
Odločitev o dobitniku nagrade je dokončna in je ni mogoče izpodbijati na sodišču.


