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 Viestinnän pääosasto 

 

EUROOPAN KANSALAISEN PALKINTO 

vuoden 2018 ohjelma 

 

 1) Euroopan kansalaisen palkinnon tavoitteet ja huomioon otettava toiminta  

 
Euroopan parlamentti myöntää vuosittain ”Euroopan kansalaisen palkinnon”. Euroopan 

kansalaisen palkinto myönnetään kansalaisille, ryhmille, yhdistyksille tai järjestöille, joilla on 

poikkeuksellisen merkittäviä saavutuksia ja/tai jotka ovat osoittaneet poikkeuksellista 

omistautumista seuraavilla aloilla: 

 toiminta, jolla edistetään Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten keskinäistä 

ymmärtämystä ja lähentymistä tai helpotetaan rajat ylittävää tai valtioiden välistä 

yhteistyötä 

 toiminta, johon sisältyy pitkällä aikavälillä tehtävää rajat ylittävää tai valtioiden välistä 

kulttuuriyhteistyötä, joka auttaa vahvistamaan Eurooppa-henkeä 

 hankkeet, jotka liittyvät meneillään olevaan eurooppalaiseen teemavuoteen 

 toiminta, jossa konkretisoituvat Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetut 

arvot. 

 

 2) Palkinnon myöntämisen edellytykset 

Kansalaiset, ryhmät, yhdistykset tai järjestöt, jotka ovat mukana seuraavanlaisissa 

hankkeissa, eivät voi saada palkintoa: 

 

 hankkeet, joiden rahoituksesta Euroopan unionin toimielinten osuus on yli 50 

prosenttia, 

 hankkeet, joille Euroopan unionin toimielin on jo myöntänyt palkinnon 

 toiminta, joka on toteutettu hoidettaessa poliittista tai vaalien tuloksena saatua 

tehtävää 

 toiminta, joka ei ole Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen arvojen 

mukaista 

 toiminta, jonka tarkoituksena on tuottaa voittoa 

 julkisten organisaatioiden tai viranomaisorganisaatioiden harjoittama toiminta. 

 

 

 3) Ohjeellinen aikataulu ja palkintomenettely 

22/01/2018: Ehdokkaiden nimeäminen alkaa 

09/03/2018: Ehdokasasettelun päättyminen 
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19/03/2018 - 19/04/2018: Kansallisten tuomaristojen päätökset 

06/2018: Kanslian päätös voittajista 

06/2018 - 10/2018: Palkintojenjakotilaisuudet jäsenvaltioissa 

9/10/2018: Palkinnon päätapahtuma Brysselissä 

 

Ehdokkaiden nimeäminen  
Ehdokkaita saavat nimetä vain Euroopan parlamentin jäsenet. Kukin jäsen voi nimetä enintään 

yhden ehdokkaan vuodessa. 

 

Ehdokkaiden nimeämisen määräaika on 9. maaliskuuta. 

 

Nimeämiseen on sisällyttävä organisaation edustajan allekirjoittama vakuutus siitä, että 

kansalaiset, ryhmät, yhdistykset tai järjestöt eivät kuulu poissulkemisperusteiden piiriin. 

 

Palkinnon myöntävä elin 

Palkinnon myöntää Euroopan kansalaisen palkinnon kanslia. 

Euroopan parlamentin puhemies toimii kanslian puheenjohtajana. Hän voi siirtää toimivaltansa 

varapuhemiehelle. 

Kanslian jäsenet ovat 

– kanslian puheenjohtaja 

– neljä Euroopan parlamentin varapuhemiestä 

– kaksi Euroopan parlamentin entistä puhemiestä 

– kaksi merkkihenkilöä. 

 

Jäsenet nimeää Euroopan parlamentin puhemiehistö. 

 

Kanslia vahvistaa työjärjestyksensä. Euroopan parlamentin viestinnän pääosasto vastaa 

sihteeristöstä, järjestää palkintojenjakotilaisuudet ja tutkii mahdolliset väärinkäyttötapaukset. 

 

Kanslia pidättää oikeuden peruuttaa kansalaisille, ryhmille, yhdistyksille tai järjestöille 

myönnetyn Euroopan kansalaisen palkinnon väärinkäyttötapauksissa. Näitä voivat olla 

esimerkiksi palkinnon väärinkäyttö, poissulkemisperusteita koskevien väärien tietojen 

antaminen tai 2 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden vastainen toiminta, mukaan lukien 

erityisesti toiminta, joka on selvästi Euroopan unionin perusoikeuskirjan vastaista. 

 

Kanslia tekee perustellun päätöksen annettuaan kyseiselle palkinnon saajalle mahdollisuuden 

esittää kantansa kirjallisesti. 

 

Kansalliset tuomaristot 

Kansalliset tuomaristot, joihin kuuluu vähintään kolme Euroopan parlamentin jäsentä ja 

vähintään yksi varajäsen, esittävät kanslialle enintään viisi palkinnonsaajaehdokasta 

jäsenvaltioistaan. Ehdokkaat on esitettävä suosituimmuusjärjestyksessä vuosittain viimeistään 

19. huhtikuuta. 

 

Kyseisissä jäsenvaltioissa toimivat Euroopan parlamentin tiedotustoimistot kutsuvat jäsenet 

osallistumaan kansallisiin tuomaristoihin vuodeksi kerrallaan. Kansallisten tuomaristojen 

kokoonpanon on mahdollisuuksien mukaan vastattava Euroopan parlamentin poliittisia 

voimasuhteita. Kansallisen tuomariston päätöksessä on otettava huomioon tuomariston 
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kaikkien jäsenten mielipiteet ja siinä on erityisesti mainittava selvästi kaikki mahdolliset asiat, 

joista kanslian olisi tuomariston jäsenten mielestä syytä olla perillä. 

 

Euroopan parlamentin tiedotustoimistot avustavat kansallisia tuomaristoja 

valintamenettelyssä. Tiedotustoimistojen olisi tuotava esiin niillä mahdollisesti olevat 

asiatiedot ja välitettävä ne eteenpäin auttaakseen kansallisia tuomaristoja tai kansliaa päätöksen 

tekemisessä. 

 

Vuosikiintiöt  

Koska palkinto on symbolinen, vuosittain myönnettävien palkintojen määrä on rajallinen.   

Kanslia valitsee enintään 50 palkinnon saajaa ehdotetusta luettelosta ottaen huomioon 

maantieteellisen jakauman ja sukupuolten tasa-arvon.  

 

Palkintokausi  
Kanslia päättää palkintojen myöntämisestä ja puheenjohtaja julkistaa päätökset kerran 

vuodessa. Palkinnon saajia koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.  

 

 

Palkintojenjakotilaisuus  

Kanslia voi valtuuttaa Euroopan parlamentin jäsenen luovuttamaan palkinnon nimissään. 

Julkiset palkintojenjakotilaisuudet on järjestettävä jäsenvaltioissa. Julkisten 

palkintojenjakotilaisuuksien järjestämisestä vastaavat Euroopan parlamentin tiedotustoimistot, 

ja tilaisuuksien valmistelussa voidaan tehdä yhteistyötä Euroopan komission edustustojen, 

Europe Direct -verkoston sekä paikallisten viranomaisten kanssa. 

 

Tilaisuudesta tiedotetaan mahdollisimman laajasti, jotta toiminnan erityisluonne saisi 

ansaitsemaansa huomiota. 

 

Euroopan parlamentissa Brysselissä tai Strasbourgissa järjestetään vuosittain lokakuussa 

päätapahtuma, johon kaikki palkinnonsaajat kokoontuvat. 

 

Jos palkinnonsaaja kieltäytyy ottamasta palkintoa vastaan, häntä tai tapauksen mukaan hänen 

edustajaansa ei kutsuta palkintojenjakotilaisuuteen eikä edellä mainittuun tapahtumaan. 

Palkinnonsaajalla tai hänen edustajallaan ei tällöin myöskään ole oikeutta olla läsnä näissä 

tapahtumissa eikä hakea korvausta mahdollisista matkakuluista. 

 

 

4) Palkinto 

Palkinto on kunniamitali tai, jos palkinnon saa ryhmä, mitali tai laatta, joka on kyllin suuri 

esille pantavaksi. 

 

Palkinto on symbolinen eikä oikeuta sen saajaa minkäänlaiseen korvaukseen. 

 

 

5) Vastuuvapauslauseke  

 

Euroopan parlamentti pidättää oikeuden peruuttaa kansalaisille, ryhmille, yhdistyksille tai 

järjestöille myönnetyn Euroopan kansalaisen palkinnon väärinkäyttötapauksissa. 

Väärinkäyttötapauksiin voi sisältyä palkinnon tai toiminnan käyttöä tavalla, joka on vastoin 1 

osastossa tarkoitettuja tavoitteita. 


