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 directoraat-generaal Communicatie 

 

EUROPESE BURGERSCHAPSPRIJS 

Programma 2017 

 

 

 1) Doelstellingen van de Europese Burgerschapsprijs en activiteiten die in aanmerking 

komen  

 

Het Europees Parlement kent jaarlijks de "Europese Burgerschapsprijs" toe. Deze prijs wordt 

uitgereikt aan burgers, groepen, verenigingen of organisaties die buitengewone resultaten 

hebben bereikt en/of blijk hebben gegeven van een opmerkelijke inzet op de volgende 

domeinen: 

 Activiteiten ter bevordering van een beter wederzijds begrip en een sterkere integratie 

tussen burgers van de lidstaten of ter verbetering van de grensoverschrijdende of 

transnationale samenwerking binnen de Europese Unie. 

 Activiteiten voor grensoverschrijdende of transnationale culturele samenwerking op 

lange termijn waarmee wordt gewerkt aan de versterking van een Europees gevoel. 

 Projecten die verband houden met het Europees jaar. 

 Activiteiten die concreet invulling geven aan de waarden die verankerd zijn in het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

 

 2) Voorwaarden voor de toekenning van de prijs 

Burgers, groepen, verenigingen of organisaties die betrokken zijn bij de volgende projecten 

komen niet in aanmerking voor een prijs: 

 

 Projecten die voor meer dan 50 % via EU-instellingen worden gefinancierd. 

 Projecten waaraan door een Europese instelling al een prijs is toegekend. 

 Activiteiten in het kader van de uitoefening van een politieke functie of een verkozen 

mandaat. 

 Activiteiten die strijdig zijn met de in het Handvest van de grondrechten verankerde 

waarden. 

 Activiteiten met een winstoogmerk. 

 Activiteiten van overheids- en regeringsorganisaties. 

 

 

 3) Indicatief tijdschema en toekenningsprocedure 

 

23 - 27/01/2017: verzoek om voordracht van kandidaten 
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31/03/2017: Einde voordrachtperiode 

05/04/2017 - 28/04/2017: Beraadslaging nationale jury's 

05/2017 - 06/2017: Besluit van de jury over de winnaars 

06/2017 - 10/2017: Nationale prijsuitreikingen 

10/2017: Centrale prijsuitreiking in Brussel 

 

Voordracht van kandidaten  

Uitsluitend leden van het Europees Parlement hebben het recht een voordracht te doen. Elk lid 

kan jaarlijks één kandidaat voordragen. 

Voordrachten moeten uiterlijk op 31 maart worden gedaan. 

De voordracht bevat een verklaring dat de burgers, groepen, verenigingen of organisaties niet 

onder de uitsluitingscriteria vallen, ondertekend door de vertegenwoordiger van de organisatie. 

 

Toekennende autoriteit 

Bevoegd tot het toekennen van de prijs is de "jury van de Prijs van de Europese Burger". 

De Voorzitter van het Europees Parlement is voorzitter van de jury. Hij/zij kan zijn/haar 

bevoegdheden delegeren aan een ondervoorzitter. 

De jury bestaat uit de volgende leden: 

- de voorzitter; 

- vier ondervoorzitters van het Europees Parlement; 

- twee voormalige voorzitters van het Europees Parlement; 

- twee vooraanstaande persoonlijkheden. 

 

Zij worden benoemd door het Bureau van het Europees Parlement. 

De jury stelt zijn reglement vast. Het directoraat-generaal Communicatie van het Europees 

Parlement (DG COMM) is verantwoordelijk voor het secretariaat, organiseert de 

prijsuitreiking en onderzoekt gevallen van mogelijk misbruik. 

De jury behoudt zich het recht voor om de Prijs van de Europese Burger in geval van misbruik 

te ontnemen aan onderscheiden burgers, groepen, verenigingen of organisaties. Een dergelijk 

misbruik kan bestaan uit een verkeerd gebruik van de prijs, de indiening van onjuiste informatie 

met betrekking tot de uitsluitingscriteria of activiteiten die in strijd zijn met de doelstellingen 

zoals bepaald in artikel 2, waaronder met name activiteiten die manifest ingaan tegen het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

Nadat de begunstigde de gelegenheid heeft gekregen schriftelijke opmerkingen voor te leggen, 

stelt de jury een met redenen omkleed besluit vast. 

 

Nationale jury's 

De nationale jury's, die bestaan uit ten minste drie leden van het Europees Parlement en ten 

minste één plaatsvervanger, doen jaarlijks uiterlijk op 30 april een voordracht aan de jury van 

de Prijs van de Europese Burger waarop maximaal vijf kandidaten uit hun lidstaat staan, 

gerangschikt naar voorkeur. 

 

De informatiebureaus van de respectieve lidstaten nodigen leden uit om voor een jaar plaats te 

nemen in de nationale jury's. De samenstelling van de nationale jury's vormt zo veel mogelijk 
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een afspiegeling van de politieke krachtsverhoudingen in het Europees Parlement. De nationale 

jury houdt bij haar besluit rekening met het standpunt van alle juryleden en zorgt er met name 

voor dat alle kwesties waarvan ze denkt dat de jury van de Prijs van de Europese Burger op de 

hoogte moet zijn duidelijk worden gemeld. 

Tijdens de selectieprocedure worden de nationale jury's bijgestaan door de informatiebureaus 

van het Europees Parlement. Indien deze over feitelijke informatie beschikken die voor de 

nationale jury's of de jury van de Prijs van de Europese Burger nuttig kan zijn bij het vormen 

van een besluit, moeten zij de aandacht hierop vestigen en de informatie in kwestie voorleggen. 

Jaarlijkse quota  

Gezien het symbolische karakter van de prijs wordt het jaarlijks toegekende aantal 

onderscheidingen gebonden aan een quotum.  

De jury kiest maximaal 50 kandidaten uit de voordracht en houdt daarbij rekening met de 

beginselen van geografische spreiding en genderevenwicht.  

 

Periodiciteit  

De prijzen worden eenmaal per jaar toegekend door middel van een besluit van de jury, dat 

door de jury openbaar wordt gemaakt. Het besluit over de prijswinnaars wordt gepubliceerd 

in het Publicatieblad van de Europese Unie.  

 

Prijsuitreikingsceremonie  
De jury kan elk lid van het Europees Parlement machtigen de prijs namens de jury uit te reiken. 

De prijsuitreikingen moeten in de lidstaten worden georganiseerd. Verantwoordelijk voor de 

organisatie zijn de voorlichtingsbureaus van het Europees Parlement, die bij de voorbereiding 

kunnen samenwerken met de vertegenwoordigingen van de Europese Commissie, het Europa 

Direct-netwerk en de lokale overheden. 

Er wordt voor gezorgd dat het evenement maximale publiciteit krijgt, om het uitzonderlijke 

karakter van de desbetreffende activiteiten te onderstrepen. 

Elk jaar wordt in oktober een centraal evenement voor alle prijswinnaars georganiseerd in het 

Europees Parlement in Brussel of Straatsburg. 

Ingeval een laureaat de prijs weigert te aanvaarden, wordt hij/zij of, in voorkomend geval, 

zijn/haar vertegenwoordiger niet uitgenodigd voor de prijsuitreiking en het centrale evenement 

en is hij/zij of zijn/haar vertegenwoordiger niet gerechtigd om deze evenementen bij te wonen 

en aanspraak te maken op een vergoeding van eventuele reiskosten. 

 

4) Prijs 

De prijs wordt toegekend in de vorm van een erepenning of, in geval van toekenning aan een 

groep, een medaille of plaque die groot genoeg is om te worden tentoongesteld. 

De prijs heeft een symbolische waarde, de ontvanger kan geen aanspraak maken op enigerlei 

vergoeding. 

 

5) Disclaimer  

 

Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor om in geval van misbruik de prijs te 

ontnemen aan onderscheiden burgers, groeperingen, verenigingen of organisaties. Onder 

misbruik wordt onder meer verstaan het oneigenlijk gebruik van de prijs of het verrichten van 

activiteiten die in tegenspraak zijn met de doelstellingen vermeld onder punt 1. 


