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STATUUT VAN DE SACHAROV-PRIJS VOOR DE VRIJHEID VAN 

DENKEN 
 

BESLUIT VAN DE CONFERENTIE VAN VOORZITTERS 
 

VAN 15 MEI 2003
1
 

 
De Conferentie van voorzitters, 
 
- onder verwijzing naar de resolutie van het Europees Parlement van 13 december 1985 over de 

instelling van een Sacharov-prijs van de vrijheid van denken; 
 
- gezien het voorstel van de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, 

gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid; 
 
- gelet op artikel 24, lid 4 van het Reglement; 
 
 

BESLUIT 
 

Artikel 1 

 

Het Europees Parlement kent jaarlijks de Sacharov-prijs voor de vrijheid van denken toe. 
 
 
Artikel 2 

 
Deze prijs is bedoeld als onderscheiding voor een bijzondere prestatie op een van de volgende 
gebieden: 
- bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, met name van de 

vrijheid van meningsuiting, 
- bescherming van de rechten van minderheden, 
- eerbiediging van het volkenrecht, 
- ontwikkeling van de democratie en handhaving van de rechtsstaat. 
Onder "prestatie" wordt verstaan elk intellectueel of artistiek product, dan wel de inzet en 
activiteiten op bovengenoemde gebieden. 
 
 
Artikel 3 

 

De prijs bedraagt 50.000 €. 
Het Europees Parlement heeft het recht een bekroond werk te publiceren. 
 
 
Artikel 4 

 
De prijs kan worden toegekend aan natuurlijke personen of aan groeperingen en organisaties, 

                                                 
1 Gewijzigd door de Conferentie van voorzitters op 14 juni 2006. 
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ongeacht of deze rechtspersoonlijkheid bezitten. 
 
De nationaliteit en de woonplaats, resp. plaats van vestiging van de kandidaten zijn voor de 
toekenning van de prijs irrelevant. 
 
 
Artikel 5 

 

Een werk dat ter ondersteuning van een kandidatuur wordt voorgelegd, moet in een van de 
officiële talen van de Europese Unie zijn geredigeerd. 
 
Een prestatie als bedoeld in artikel 2 moet aantoonbaar en verifieerbaar zijn. 
 
 
Artikel 6 

 

Een kandidatuur moet door ten minste 402 leden of een fractie van het Europees Parlement 
worden gesteund. Individuele leden kunnen uitsluitend één kandidaat steunen. Elk voorstel moet 
ondertekend en met redenen omkleed zijn. 
 
 
Artikel 7 

 

De kandidaturen die voldoen aan bovengenoemde formele voorwaarden worden beoordeeld in 
een gezamenlijke vergadering van de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking. Naar aanleiding van deze beoordeling gaan de beide commissies 
over tot een indicatieve stemming met als resultaat een voordracht van drie kandidaten in 
alfabetische volgorde, waaruit de Conferentie van voorzitters één winnaar kiest. 
 
 
Artikel 8 

 
De Voorzitter van het Europees Parlement reikt de prijs uit in een plechtige vergadering van het 
Parlement. 
 
 
Artikel 9 

 

De procedures voor de toekenning van de prijs worden geregeld bij interne 
uitvoeringsbepalingen, die worden vastgesteld door de Commissie buitenlandse zaken en op 
verzoek aan de kandidaten kunnen worden medegedeeld. 
 
 

Artikel 10 

 
Tegen de keuze van de prijswinnaar kan geen beroep worden ingesteld. 
 
Bijlage I:  indicatief tijdschema voor de toekenning van de Sacharov-prijs 
Bijlage II:  lijst van prijswinnaars 

                                                 
2 Aangepast naar aanleiding van de toetreding van Bulgarije en Roemenië. 
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BIJLAGE I 
 

 

TOEKENNING SACHAROV-PRIJS 

INDICATIEF TIJDSCHEMA 

 

 

 
 

Juli Verzending aan de leden van het Europees Parlement van een oproep tot 
indienen van voordrachten voor kandidaten 

 
 
September Sluitingsdatum voor het indienen van voordrachten 
 
 
September De Commissie buitenlandse zaken en de Commissie 

ontwikkelingssamenwerking  
• bestuderen gezamenlijk de voordrachten en  
• gaan gezamenlijk over tot een indicatieve stemming ter vaststelling 

van een lijst van drie kandidaten in alfabetische volgorde, die aan de 
Conferentie van voorzitters wordt voorgelegd. 

 
 
Oktober Aanwijzing van één winnaar door de Conferentie van voorzitters 
 
 
December Officiële prijsuitreiking tijdens een plenaire vergadering (Straatsburg) 
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BIJLAGE II 
 

WINNAARS VAN DE SACHAROV-PRIJS 

 
 

1988  -  Nelson MANDELA 
     Anatoli MARCHENKO (postuum) 
 
1989  -  Alexander DUBČEK 
 
1990  -  Aung SAN SUU KYI 
 
1991  -  Adem DEMAÇI 
 
1992  -  LAS MADRES DE LA PLAZA DE MAYO 
 
1993  -  OSLOBODJENJE 
 
1994  -  Talisma NASREEN 
 
1995  -  Leyla ZANA 
 
1996  -  WEI JINGSHENG 
 
1997  -  Salima GHEZALI 
 
1998  -  Ibrahim RUGOVA 
 
1999  -  Xanana GUSMÃO 
 
2000  -  ¡BASTA YA! 
 
2001  -  Izzat GHAZZAWI 
  Nurit PELED-ELHANAN 
  Dom Zacarias KAMWENHO 
 
2002  -  Oswaldo José PAYÁ SARDIÑAS 
 
2003  -  Kofi ANNAN (VN) 
 
2004  -  Zhanna LITVINA (WitrussischeVereniging van journalisten) 
 
2005  -  Dames in Wit 
  Hauwa IBRAHIM 
  Verslaggevers zonder grenzen 
 
2006 - Alexander MILINKEVICH 
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