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 Generalni direktorat za informiranje 
 

NAGRADA DRŽAVLJAN EVROPE 

Program 2017 

 

 1) Cilji nagrade Državljan Evrope in dejavnosti, ki pridejo v poštev  

 

Evropski parlament vsako leto podeli nagrado Državljan Evrope. Ta nagrada se podeljuje 

državljanom, skupinam, združenjem ali organizacijam za posebne dosežke in/ali izjemno 

zavezanost na naslednjih področjih: 

 dejavnosti, ki spodbujajo boljše medsebojno razumevanje in tesnejše povezovanje med 

državljani držav članic ali krepijo čezmejno ali transnacionalno sodelovanje znotraj 

Evropske unije 

 dejavnosti, ki vključujejo dolgoročno, čezmejno ali transnacionalno kulturno 

sodelovanje, s katerim se krepi evropski duh 

 projekti, povezani z evropskim letom, ki je v teku 

 dejavnosti, ki so konkreten izraz vrednot, zapisanih v Listini Evropske unije o temeljnih 

pravicah. 

 

 2) Pogoji za podelitev nagrade 

Nagrada se ne sme podeliti državljanom, skupinam, združenjem ali organizacijam, ki 

sodelujejo v: 

 projektih, ki jih nad 50 % financirajo institucije EU 

 projektih, ki so že prejeli nagrado evropskih institucij 

 dejavnostih, ki se opravljajo med izvrševanjem politične funkcije ali volilnega mandata 

 dejavnostih, ki niso v skladu v vrednotami iz Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah 

 dejavnostih s pridobitnim značajem 

 dejavnostih javnih in vladnih organizacij. 

 

 

 3) Okvirni časovni razpored in postopek podelitve 

23 - 27/01/2017: Razpis za predložitev kandidatur 

31/03/2017: 
Konec obdobja za predložitev kandidatur 

 

05/04/2017 - 28/04/2017: Posvetovanje nacionalnih žirij 

07/ 06/2017: 
Odločitev odbora za podelitev nagrade 

o dobitnikih 
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06/2017 - 10/2017: Slovesnosti v posameznih državah 

11/10/2017: Osrednja slovesnost v Bruslju 

 

 

Predložitev kandidatur  

Kandidate lahko predlagajo le poslanci Evropskega parlamenta – vsak poslanec lahko na leto 

predloži po eno kandidaturo. 

 

Rok za predložitev kandidatur je 31. marec. 

 

Kandidaturi mora biti priložena izjava, da za državljane, skupine, združenja ali organizacije ne 

veljajo merila za izključitev; to izjavo podpiše predstavnik organizacije. 

 

 

Organ za podelitev nagrade 

Pristojni organ za podelitev nagrade je odbor za podelitev nagrade Državljan Evrope. 

Odboru predseduje predsednik Evropskega parlamenta. Svoja pooblastila lahko preda 

podpredsedniku. 

Člani odbora za podelitev nagrade so: 

– predsednik, 

– štirje podpredsedniki Evropskega parlamenta, 

– dva nekdanja predsednika Evropskega parlamenta, 

– dve ugledni osebnosti. 

 

Imenuje jih predsedstvo Evropskega parlamenta. 

 

Odbor za podelitev nagrade sprejme svoj pravilnik. Za sekretariat, organizacijo slovesnih 

podelitev in preiskovanje primerov morebitnih zlorab je pristojen Generalni direktorat 

Evropskega parlamenta za informiranje (GD COMM). 

Odbor za podelitev nagrade si pridržuje pravico, da državljanom, skupinam, združenjem ali 

organizacijam v primeru zlorabe nagrado Državljan Evrope odvzame. Pri zlorabi gre lahko za 

neprimerno uporabo nagrade, predložitev neresničnih informacij glede meril za izključitev ali 

dejavnosti, ki so v nasprotju s cilji iz člena 2, med drugim zlasti dejavnosti, ki so očitno v 

nasprotju z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. 

Odbor za podelitev nagrade upravičencu omogoči predložitev pisnih stališč, na podlagi katerih 

sprejme utemeljen sklep. 

Nacionalne žirije 

Nacionalne žirije, v katerih so najmanj trije poslanci Evropskega parlamenta in najmanj en 

namestnik, odboru za podelitev nagrade vsako leto najpozneje do 30. aprila predlagajo največ 

pet potencialnih dobitnikov nagrade iz svoje države članice, ki jih razvrstijo po vrstnem redu. 

 

Informacijske pisarne v državah članicah vsako leto povabijo poslance, naj sodelujejo v 

nacionalnih žirijah. Njihova sestava poskuša čim bolj odražati ravnotežje političnih stališč v 

Evropskem parlamentu. V odločitvi nacionalne žirije so upoštevana mnenja vseh članov žirije, 

še zlasti jasno pa so navedena vsa vprašanja, s katerimi bi se moral po mnenju članov žirije 

seznaniti odbor za podelitev nagrade. 
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V izbirnem postopku nacionalnim žirijam pomagajo informacijske pisarne Evropskega 

parlamenta. Informacijske pisarne navedejo in predložijo vsa dejstva, s katerimi so seznanjene 

in ki bi nacionalnim žirijam ali odboru za podelitev nagrade pomagala pri sprejemanju 

odločitve. 

Letne kvote  

Ker je nagrada simbolična, je število podeljenih nagrad vsako leto omejeno.  

Odbor za podelitev nagrade s predlaganega seznama izbere do 50 dobitnikov, pri tem pa 

upošteva uravnoteženo geografsko porazdelitev ter zastopanost moških in žensk.  

 

Periodičnost  

Nagrade se podelijo na podlagi sklepov odbora za podelitev nagrade, ki jih objavi enkrat na 

leto. Sklep o dobitnikih nagrade se objavi v Uradnem listu Evropske unije.  

 

Slovesnost ob podelitvi nagrade  

Odbor za podelitev nagrade lahko pooblasti enega od poslancev Evropskega parlamenta, da 

nagrado podeli v njegovem imenu. Javne podelitve nagrade je treba organizirati v državah 

članicah. Organizirajo jih informacijske pisarne Evropskega parlamenta, pri tem pa lahko 

sodelujejo predstavništva Evropske komisije, mreža Europe Direct in lokalni javni organi. 

Poskrbeti morajo za čim večjo medijsko pokritost dogodka, da se poudari izjemni pomen 

nagrajenih dejavnosti. 

Osrednji dogodek za vse dobitnike nagrade je organiziran oktobra vsako leto v Evropskem 

parlamentu v Bruslju ali Strasbourgu. 

Če nagrajenec zavrne nagrado, ne bo ne on sam ne njegov morebitni predstavnik povabljen na 

slavnostno podelitev nagrade in na osrednji dogodek, prav tako pa ne nagrajenec ne njegov 

predstavnik nimata pravice do udeležbe na tem dogodku ali do povračila morebitnih potnih 

stroškov. 

 

4) Nagrada 

 

Nagrada je v obliki častne medalje, za skupinske nagrade pa medalja ali ustrezno velika 

plaketa, ki se jo lahko izobesi. 

 

Nagrada je simbolične vrednosti, dobitnik pa ni upravičen do nadomestila. 

 

 

5) Izjava o omejitvi pravne odgovornosti  

 

Evropski parlament si pridržuje pravico, da državljanom, skupinam, združenjem ali 

organizacijam nagrado Državljan Evrope v primeru zlorabe odvzame. Za zlorabo štejejo tudi 

neprimerna uporaba nagrade ali dejavnosti, ki so v nasprotju s cilji iz oddelka 1. 


