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1) Az Európai Polgár Díj célkitűzései és a figyelembe veendő tevékenységek  

Az Európai Parlament minden évben átadja az „Európai Polgár Díjat”. A díj az alábbi 

területeken nyújtott kivételes teljesítmények jutalmazására szolgál: 

 Magánszemélyek, csoportok, egyesületek vagy szervezetek olyan tevékenységei vagy 

fellépései, amelyek kivételes elkötelezettségről tesznek tanúbizonyságot a tagállamok 

polgárai közötti kölcsönös megértés elmélyítése és szorosabb integrációja, vagy az 

Európai Unión belüli, határokon átnyúló vagy a nemzetek közötti együttműködés 

terén. Ez magában foglalhatja az európai szellemiség megerősítéséhez hozzájáruló, 

hosszú távú, határokon átnyúló tevékenységeket, illetve a nemzetek közötti kulturális 

együttműködésben részt vevő polgárok tevékenységeit és fellépéseit is.  

 Az Európai Unió Alapjogi Chartájában említett értékeket konkrétan kifejező 

hétköznapi tevékenységek.  

Kizárólag az Európai Parlament képviselői jogosultak jelölést benyújtani – képviselőnként és 

évente egyet-egyet. 

 

2) A díj odaítélésének feltételei 

A díj nem ítélhető oda az alábbi projektekben részt vevő magánszemélyeknek, csoportoknak, 

társulásoknak vagy szervezeteknek: 

– az Európai Unió intézményeitől 50%-osnál magasabb finanszírozásban részesülő projektek, 

– olyan projektek, amelyek valamely uniós intézménytől már kaptak díjat. 

 

A díj nem ítélhető oda politikai vagy választott képviselői megbízatás során kifejtett 

tevékenységért. 

 

3) Előzetes menetrend és a díjazási eljárás menete 

 

25/01/2016 Felhívás jelölésre 

31/03/2016 Jelölési időszak vége 

06/04/2016 – 02/05/2016 Nemzeti zsűrik tanácskozásai 

01/06/2016 Kuratóriumi határozat a nyertesekről 



 

06/2016 – 10/2016 Nemzeti díjátadó ünnepségek 

12-13/10/2016 Központi díjátadó ünnepség 

Brüsszelben 

 

Jelölés 

Kizárólag az Európai Parlament képviselői jogosultak jelölést benyújtani – képviselőnként és 

évente egyet-egyet. 

 

A díjat odaítélő testület 

A díj odaítélésére jogosult testület az Európai Polgár Díj kuratóriuma. A kuratórium elnöki 

tisztségét az Európai Parlament elnöke tölti be. Hatáskörét átruházhatja az alelnökök 

egyikére. 

A kuratórium tagjai a következők: 

– az elnök, 

– az Európai Parlament négy alelnöke, 

– az Európai Parlament két korábbi elnöke, 

– két nevezetes személyiség. 

A tagokat az Európai Parlament Elnöksége nevezi ki. 

A kuratórium meghatározza saját szabályzatát. Az Európai Parlament Kommunikációs 

Főigazgatósága (DG COMM) tölti be a titkárság szerepét, illetve szervezi meg a díjátadó 

ünnepséget. 

 

Nemzeti zsűrik 

A legalább három európai parlamenti képviselőből és legalább egy helyettesből álló nemzeti 

zsűrik legfeljebb öt, a saját tagállamukból érkező lehetséges, rangsorolt jelöltre tesznek 

javaslatot a kuratóriumnak minden évben legkésőbb április 30-ig. 

 

A nemzeti zsűrik tagjait évente nevezik ki. A nemzeti zsűrik összetételének a lehetőségekhez 

mérten tükröznie kell az Európai Parlamenten belül képviselt politikai nézetek megoszlását. 

 

A jelöltek kiválasztása során munkájukat az Európai Parlament tájékoztatási irodái segítik. 

 

Éves keret 

Tekintettel a díj szimbolikus jellegére, az évente odaítélt díjak száma meghatározott keret 

szerint korlátozott. 

A földrajzi és a nemek közötti egyensúly elvének figyelembevételével a kuratórium a 

javasoltak közül legfeljebb ötven jelöltet választ ki. 

 

Gyakoriság 

A díjak odaítéléséről a kuratórium határoz, és határozatait évente egyszer hirdeti ki. A 

díjazottak listájáról szóló döntést közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. 

 

A díjátadó ünnepség 

A kuratórium az Európai Parlament bármelyik képviselőjét felhatalmazhatja arra, hogy a 

nevében átadja a díjat. A nyilvános díjátadó ünnepségeket a tagállamokban kell megrendezni. 

Az Európai Parlament információs irodái rendezik meg az ünnepségeket, lehetőség szerint az 

Európai Bizottság küldöttségei, az „Europe Direct” hálózat és a helyi hatóságok 

közreműködésével. 



 

Az ünnepséget a díjazott tevékenységek kivételes jellegének hangsúlyozása érdekében a 

lehető legszélesebb körben kell népszerűsíteni. 

Minden év októberében központi rendezvényre kerül sor az Európai Parlament brüsszeli vagy 

strasbourgi helyszínén, amelyen valamennyi díjazott találkozhat egymással. 

 

 

4) A díj 

A díj érem formájú. 

 

A díj szimbolikus értékű; a díjazott semmilyen anyagi juttatásra nem tarthat igényt. 

 

5) Jogi felelősségi nyilatkozat  

Az Európai Parlament fenntartja a jogot, hogy visszaélés esetén visszavonja a díjat a díjazott 

személyektől, csoportoktól, társulásoktól vagy szervezetektől. Visszaélésnek számít a díj 

rosszhiszemű használata vagy az 1. pontban említett célkitűzésekkel ellentétes tevékenységek 

folytatása. 

 


