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1) Cele Europejskiej Nagrody Obywatelskiej i wymagające uwzględnienia
działania
Co roku Parlament Europejski przyznaje Europejską Nagrodę Obywatelską. Nagroda ta ma
być wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w następujących dziedzinach:


działalność lub działania obywateli, grup, stowarzyszeń lub organizacji świadczące o
wyjątkowym zaangażowaniu na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i głębszej
integracji między obywatelami państw członkowskich lub na rzecz ułatwiania
współpracy ponadgranicznej bądź ponadnarodowej w Unii Europejskiej; może to
obejmować działalność lub przedsięwzięcia podejmowane przez obywateli
zaangażowanych przez dłuższy czas w ponadgraniczną lub ponadnarodową
współpracę kulturalną przyczyniającą się do umocnienia ducha europejskiego.



codzienna działalność w konkretny sposób odzwierciedlająca wartości zawarte w
Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Jedynie posłowie do Parlamentu Europejskiego są uprawnieni do proponowania nominacji –
każdy poseł może zgłosić w danym roku jednego kandydata.

2) Warunki przyznania nagrody
Nie bierze się pod uwagę obywateli, grup, stowarzyszeń czy organizacji, które angażują się w
następujące projekty:
- projekty w ponad 50% finansowane za pośrednictwem instytucji UE;
- projekty już nagrodzone przez jedną z instytucji europejskich.
Nagroda nie może zostać przyznana za działalność prowadzoną w ramach sprawowania
funkcji politycznej lub mandatu otrzymanego w wyniku wyborów.

3) Wstępny kalendarz i proces przyznania nagrody
25/01/2016

Zaproszenie do składania kandydatur

31/03/2016

Koniec
okresu
kandydatur

06/04/2016 – 02/05/2016

Konsultacje jury krajowych

przedstawiania

03/06/2016

Decyzja kapituły o zwycięzcach

06/2016 – 10/2016

Krajowe ceremonie wręczenia nagrody

12-13/10/2016

Główna ceremonia przyznania nagrody
w Brukseli

Zgłaszanie kandydatur
Jedynie posłowie do Parlamentu Europejskiego są uprawnieni do proponowania kandydatur –
każdy poseł może zgłosić w danym roku jednego kandydata.
Organ przyznający nagrodę
Organem uprawnionym do przyznania nagrody jest Kapituła Europejskiej Nagrody
Obywatelskiej. Funkcję kanclerza kapituły pełni przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
Może on przekazać swoje uprawnienia wiceprzewodniczącemu.
W skład kapituły wchodzą:
- kanclerz;
- czterej wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego;
- dwaj byli przewodniczący Parlamentu Europejskiego;
- dwie powszechnie znane osobistości.
Członków kapituły mianuje Prezydium Parlamentu Europejskiego.
Kapituła ustanawia swój regulamin. Dyrekcja Generalna Parlamentu Europejskiego
ds. Komunikacji (DG COMM) pełni funkcję sekretariatu i organizuje ceremonię przyznania
nagrody.
Jury krajowe
Jury krajowe, w skład których wchodzi co najmniej trzech posłów do Parlamentu
Europejskiego oraz co najmniej jeden zastępca, wyłaniają maksymalnie pięciu potencjalnych
laureatów z danego państwa członkowskiego i przekazują ich kandydatury kapitule w
preferowanym porządku nie później niż do dnia 30 kwietnia danego roku.
Członkowie jury krajowych są nominowani raz do roku. W miarę możliwości skład jury
krajowych odzwierciedla równowagę poglądów politycznych w Parlamencie Europejskim.
Podczas procedury selekcji pomagają im biura informacyjne Parlamentu Europejskiego.
Roczne limity
Z uwagi na symboliczny charakter nagrody przyjmuje się roczny limit przyznawanych
wyróżnień.
Kapituła wybiera nie więcej niż 50 laureatów spośród osób zaproponowanych przez jury
krajowe, uwzględniając zasadę reprezentacji geograficznej i równowagi płci.
Okresowość
Nagrody są przyznawane decyzją kapituły i transmitowane przez nią raz w roku. Decyzja o
wyborze laureatów publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Ceremonia wręczenia

Każdy z posłów do Parlamentu Europejskiego może być upoważniony przez kapitułę do
wręczenia nagrody w jej imieniu. Publiczne ceremonie wręczenia muszą być organizowane
w państwach członkowskich.
Są one organizowane przez biura informacyjne Parlamentu Europejskiego i mogą być
przygotowywane we współpracy z przedstawicielstwami Komisji Europejskiej, siecią Europe
Direct i lokalnymi władzami.
Wydarzeniu zostanie nadany jak największy rozgłos, aby podkreślić wyjątkowy charakter
odnośnej działalności.
Co roku w październiku w Parlamencie Europejskim w Brukseli lub Strasburgu organizuje
się uroczystość finałową dla laureatów nagrody.

4) Nagroda
Nagroda ma formę specjalnego medalu honorowego.
Nagroda ma wartość symboliczną. Wyróżniony nie może ubiegać się o jakąkolwiek
rekompensatę.

5) Wyłączenie odpowiedzialności
W przypadku stwierdzenia nadużyć Parlament Europejski zastrzega sobie prawo odebrania
nagrody obywatelom, grupom, stowarzyszeniom lub organizacjom, którym została ona
przyznana. Nadużyciem takim może być niewłaściwe wykorzystywanie nagrody lub
działalność sprzeczna z celami określonymi w pkt 1.

