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1) Obiectivele PCE și activitățile care trebuie luate în considerare
În fiecare an, Parlamentul European acordă „Premiul cetățeanului european”. Acest premiu
se dorește a fi o distincție pentru realizări excepționale în domeniile următoare:

 activități sau acțiuni realizate de cetățeni, grupuri, asociații sau organizații care au
demonstrat un angajament remarcabil pentru promovarea unei mai bune înțelegeri
reciproce și a unei integrări mai puternice în rândul cetățenilor statelor membre sau
pentru facilitarea cooperării transfrontaliere sau transnaționale în cadrul Uniunii
Europene; ar putea fi luate în considerare, de asemenea, activități sau acțiuni realizate
de cetățeni implicați în cooperarea culturală transfrontalieră sau transnațională pe
termen lung, care contribuie la consolidarea spiritului european. Sunt preferate
proiectele legate de Anul european în curs;

 activitățile de zi cu zi prin care sunt concretizate valorile consacrate de Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Doar deputații în Parlamentul European au dreptul să prezinte candidaturi - câte una pentru
fiecare deputat în fiecare an.

2) Condiții de acordare a premiului
Cetățenii, grupurile, asociațiile sau organizațiile implica te în următoarele proiecte nu pot fi
luate în considerare:
- proiecte care primesc peste 50 % din finanțare din partea instituțiilor UE;
- proiecte care au primit deja un premiu acordat de către o instituție europeană.

Premiul nu poate fi decernat pentru activități desfășurate în cadrul exercitării unei funcții
politice sau a unui mandat rezultat în urma alegerilor.

3) Calendar orientativ și procesul de acordare

7 iulie 2014 Se solicită depunerea candidaturilor

12 septembrie 2014 Sfârșitul perioadei de nominalizare



15 septembrie - 20 octombrie 2014 Deliberările juriilor naționale

10-14 noiembrie 2014 Decizia cancelariei privind câștigătorii

17 noiembrie – 24 decembrie 2014 Ceremoniile naționale de decernare a
premiilor

Ianuarie/februarie 2015 Ceremonia centrală de decernare a
premiilor de la Bruxelles

Prezentarea candidaturilor
Doar deputații în Parlamentul European au dreptul să prezinte candidaturi - câte una pentru
fiecare deputat în fiecare an.

Autoritatea de acordare a premiului
Organul autorizat să acorde premiul este „Cancelaria Premiului cetățeanului european”.
Cancelarul acesteia este Președintele Parlamentului European. Acesta își poate delega
competențele unui vicepreședinte.
Membrii Cancelariei sunt:
- cancelarul;
- patru vicepreședinți ai Parlamentului European;
- doi foști președinți ai Parlamentului European;
- două personalități remarcabile.
Aceștia sunt numiți de către Biroul Parlamentului European.
Cancelaria își stabilește propriul regulament. Direcția Generală Comunicare din cadrul
Parlamentului European (DG COMM) asigură secretariatul și organizează ceremoniile de
decernare a premiului.

Juriile naționale
Juriile naționale, formate din cel puțin trei deputați în Parlamentul European și cel puțin un
membru supleant, propun Cancelariei un număr de maxim cinci potențiali laureați din statele
lor membre, în ordinea preferințelor, până cel târziu la 30 aprilie în fiecare an.

Membrii juriilor naționale sunt numiți în fiecare an. Componența juriilor naționale reflectă, în
măsura posibilului, echilibrul opiniilor politice în cadrul Parlamentului European.

În cadrul procedurii de selecție, sunt asistați de birourile de informare ale Parlamentului
European.

Cote anuale
Având în vedere caracterul simbolic al premiului, există un număr limitat de distincții
atribuite în fiecare an.
Cancelaria alege maxim 50 de laureați din lista propusă, ținând seama de principiile
distribuției geografice și reprezentării echilibrate în funcție de gen.



Periodicitate
Premiile sunt decernate pe baza deciziei Cancelariei și sunt făcute publice de către Cancelarie
o dată pe an. Decizia referitoare la laureați se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.

Ceremonia de decernare
Cancelaria poate autoriza orice deputat în Parlamentul European să decerneze premiul în
numele său. Trebuie organizate ceremonii publice de decernare a premiilor în statele
membre.
Acestea sunt organizate de către birourile de informare ale Parlamentului European, existând
posibilitatea cooperării cu reprezentanțele Comisiei Europene, rețeaua Europa Direct și
autoritățile publice locale.
Ceremonia de decernare beneficiază de o publicitate cât mai amplă, pentru a sublinia
caracterul excepțional al activităților în cauză.
În luna octombrie a fiecărui an, în cadrul Parlamentului European, la Bruxelles sau
Strasbourg, se organizează un eveniment central care reunește laureații premiului.

4) Premiul
Premiul se acordă sub forma unei medalii de onoare sau, în cazul distincțiilor colective, a
unei medalii sau a unei plăci de o dimensiune suficient de mare pentru a fi expusă.

Premiul are o valoare simbolică; beneficiarul său nu poate pretinde nicio recompensă
financiară.

5) Declarație de declinare a responsabilității
Parlamentul European își rezervă dreptul de a revoca Premiul cetățeanului european acordat
unor cetățeni, grupuri, asociații sau organizații în caz de abuz, cum ar fi utilizarea
nejustificată a premiului sau activități contrare obiectivelor stabilite la punctul 1.


