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 Komunikācijas ģenerāldirektorāts 
 

EIROPAS PILSOŅU BALVA 

2018. gada programma 
 

 

1) Eiropas Pilsoņu balvas mērķi un darbības, kas jāņem vērā  

 

Katru gadu Eiropas Parlaments piešķir Eiropas Pilsoņu balvu. Ar šo balvu tiek godināta tādu 

iedzīvotāju, grupu, apvienību vai organizāciju darbība, kuri ir guvuši izcilus sasniegumus vai 

izrādījuši ārkārtīgu centību šajās jomās: 

 

 darbības, kas veicina dalībvalstu pilsoņu savstarpējo sapratni un ciešāku integrāciju vai 

pārrobežu vai starptautisko sadarbību Eiropas Savienībā; 

 darbības, kuras veic pilsoņi, kas ilgstoši īsteno pārrobežu vai starptautisko sadarbību 

kultūras jomā, stiprinot Eiropas garu; 

 ar attiecīgo Eiropas gadu saistītie projekti; 

 darbība, ar kuru skaidri tiek apliecinātas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā paustās 

vērtības. 

 

 

 2) Balvas piešķiršanas noteikumi 

 

Balvai nevar izvirzīt iedzīvotājus, grupas, apvienības vai organizācijas, kuras piedalās šajos 

projektos: 

 

 projektus, kuriem vairāk nekā 50 % finansējuma piešķīrušas ES iestādes; 

 projektus, kas jau ir saņēmuši kādas Eiropas iestādes apbalvojumu. 

 darbības, kas veiktas, pildot politisku funkciju vai īstenojot vēlēšanās iegūtas 

pilnvaras; 

 darbības, kas neatbilst Eiropas Savienības Pamattiesību hartā paredzētajām vērtībām; 

 darbības, kuru mērķis ir peļņas gūšana; 

 publisko un pārvaldes organizāciju darbības. 

 

 

 3) Orientējošs grafiks un balvas piešķiršanas process 

22/01/2018: Sākas kandidātu izvirzīšana 

09/03/2018: Beidzas kandidātu izvirzīšana 

19/03/2018 - 19/04/2018: Dalībvalstu žūriju apspriešanās laiks 
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06/2018: Komiteja pieņem lēmumu par uzvarētāju 

06/2018 - 10/2018: Apbalvošanas ceremonijas dalībvalstīs 

9/10/2018: Galvenā apbalvošanas ceremonija Briselē 

 

Kandidatūru iesniegšana 

Tikai Eiropas Parlamenta deputāti ir tiesīgi nominēt kandidātus — katrs deputāts vienu 

kandidātu gadā. 

 

Kandidātu nominācijas termiņš ir 9. marts. 

 

Kandidatūras nominācijā iekļauj kandidāta vai tā pārstāvja apliecinājumu, ka uz balvu 

kandidējošie iedzīvotāji, grupas, apvienības vai organizācijas neatbilst izslēgšanas kritērijiem. 

 

Apbalvotāja iestāde 

Struktūrvienība, kurai ir tiesības piešķirt balvu, ir Eiropas Pilsoņu balvas komiteja. 

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs ir Komitejas vadītājs. Komitejas vadītājs savas pilnvaras 

var deleģēt Parlamenta priekšsēdētāja vietniekam. 

Komitejas locekļi ir: 

- Komitejas vadītājs; 

- četri Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieki; 

- divi bijušie Eiropas Parlamenta priekšsēdētāji; 

- divas ievērojamas personas. 

 

Komitejas locekļus ieceļ Eiropas Parlamenta Prezidijs. 

 

Komiteja pieņem savu reglamentu. Eiropas Parlamenta Komunikācijas ģenerāldirektorāts 

(COMM ĢD) ir atbildīgs par sekretariāta darbu, organizē apbalvošanas ceremonijas un 

izmeklē iespējamu pārkāpumu gadījumus. 

Pārkāpuma gadījumā komitejai ir tiesības atsaukt pilsoņiem, grupām, apvienībām vai 

organizācijām piešķirto Pilsoņu balvu. Šādi pārkāpumi ir, piemēram, balvas nepareiza 

izmantošana, nepatiesas informācijas sniegšana par izslēgšanas kritērijiem, vai darbības, kas 

ir pretrunā 2. pantā izvirzītajiem mērķiem, tostarp jo īpaši darbības, kas ir klaji pretrunā 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartai. 

Pēc tam, kad attiecīgajam balvas saņēmējam ir tikusi dota iespēja iesniegt rakstisku 

paskaidrojumu, komiteja pieņem pamatotu lēmumu. 

 

Dalībvalstu žūrijas 

Dalībvalstu žūrijas, kurās ir vismaz trīs Eiropas Parlamenta deputāti un vismaz viens 

aizstājējs, katru gadu ne vēlāk kā līdz 19. aprīlim ierosina Komitejai ne vairāk kā piecus 

potenciālos laureātus no savām dalībvalstīm, sarakstā tos norādot prioritārā secībā. 

 

Eiropas Parlamenta informācijas biroji attiecīgajās dalībvalstīs ik gadu aicina deputātus 

piedalīties dalībvalstu žūrijās. Ja vien iespējams, dalībvalstu žūriju sastāvā ievēro Eiropas 
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Parlamenta politisko viedokļu līdzsvaru. Dalībvalsts žūrijas lēmumā ņem vērā visu žūrijas 

locekļu viedokļus un jo īpaši skaidri norāda visus jautājumus, ko žūrijas locekļi uzskata par 

tādiem, kas būtu jāzina Komitejai. 

 

Atlases procedūrā dalībvalstu žūrijām palīdz Eiropas Parlamenta informācijas biroji. 

Informācijas birojiem ir jāpievērš uzmanība visiem faktiem, kas varētu palīdzēt dalībvalstu 

žūrijām vai komitejai pieņemt lēmumu, un jādara tie zināmi. 

 

Gada kvotas  
Ņemot vērā balvas simbolisko nozīmi, katru gadu piešķirto balvu skaits ir ierobežots 

atbilstoši kvotai.  

Komiteja izvēlas ne vairāk kā 50 laureātus no ierosināto kandidatūru saraksta, ņemot vērā 

ģeogrāfiskā sadalījuma un dzimumu līdztiesības principus.  

 

 

Regularitāte  

Komiteja pieņem lēmumu par balvas piešķiršanu un balvu pasniedz reizi gadā. Lēmumu par 

balvas ieguvējiem publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

 

Apbalvošanas ceremonija 

Komiteja var pilnvarot ikvienu Eiropas Parlamenta deputātu balvu pasniegt tās vārdā. 

Publiskās apbalvošanas ceremonijas ir jāorganizē dalībvalstīs. Apbalvošanu organizē Eiropas 

Parlamenta informācijas biroji, un to var sagatavot sadarbībā ar Eiropas Komisijas 

pārstāvniecībām, informācijas tīklu “Europe direct” un vietējām pašvaldībām. 

Apbalvošanai nodrošina pēc iespējas plašāku publicitāti, lai uzsvērtu attiecīgo aktivitāšu 

sevišķo nozīmi. 

Katru gadu oktobrī Eiropas Parlamentā Briselē vai Strasbūrā organizē galveno pasākumu, 

kurā piedalās visi balvas ieguvēji. 

Ja balvas saņēmējs no balvas atsakās, tad nedz šo saņēmēju, nedz — attiecīgā gadījumā — tā 

pārstāvi neuzaicina uz apbalvošanas ceremoniju un galveno pasākumu un nedz attiecīgais 

balvas saņēmējs, nedz tā pārstāvis nav tiesīgs apmeklēt šos pasākumus, kā arī pieprasīt 

iespējamo ceļa izdevumu kompensāciju. 

 

4) Balva 

Balvu pasniedz kā goda medaļu vai — ja apbalvo grupu — kā medaļu vai plāksni, kas ir 

pietiekami liela demonstrēšanai. 

Balvai ir simboliska nozīme; tās ieguvējs nevar pretendēt uz finansiālu atlīdzību. 

 

5) Juridiska atruna  

 

Pārkāpuma gadījumā Eiropas Parlamentam ir tiesības atsaukt pilsoņiem, grupām, apvienībām 

vai organizācijām piešķirto Pilsoņu balvu. Šāds pārkāpums varētu būt balvas nepareiza 

izmantošana vai darbības, kas ir pretrunā 1. pantā izvirzītajiem mērķiem. 

 


