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SAHAROVA BALVA PAR DOMAS BRĪVĪBU
2018. gada programma

1) Ievads
Eiropas Parlaments katru gadu piešķir Saharova balvu par domas brīvību.

2) Programmas mērķi
Šo balvu piešķir, lai izteiktu atzinību par īpašu ieguldījumu vienā no šādām jomām:
 cilvēktiesību un pamatbrīvību aizstāvēšana, it īpaši saistībā ar tiesībām uz uzskatu

brīvību;
 minoritāšu tiesību aizstāvēšana;
 starptautisko tiesību ievērošana un
 demokrātijas attīstība un tiesiskuma īstenošana.

„Ieguldījums” var būt intelektuāls vai māksliniecisks darbs vai aktīva darbība
iepriekšminētajās jomās. Ieguldījumam jābūt pamatotam un pārbaudāmam.

Ja līdz ar kandidatūras pieteikumu iesniedz rakstisku darbu, tam jābūt vienā no Eiropas
Savienības oficiālajām valodām.

3) Orientējošs grafiks un balvas piešķiršanas process

Priekšsēdētāju konferences lēmums par
2018. gada Saharova balvas piešķiršanas
procedūras kalendāru

Līdz 2018. gada vasarai

Saharova balvas kandidatūru izvirzīšanas
termiņš 2018. gada septembris

Priekšsēdētāju konferences lēmums par galīgo
Saharovas balvas laureātu 2018. gada oktobris–novembris

2018. gada Saharova balvas pasniegšanas
ceremonija plenārsēdē 2018. gada decembris
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4) Balva
Balva ir EUR 50 000.
Eiropas Parlamentam ir tiesības publicēt ar prēmiju apbalvoto darbu.

5) Balvas piešķiršana
Balvu var piešķirt fiziskām personām vai asociācijām un organizācijām neatkarīgi no tā,
vai tām ir juridiskās personas statuss.

Balvas piešķiršana nav atkarīga no kandidātu valstspiederības, dzīvesvietas vai juridiskās
adreses.

6) Informācija par kandidatūru izvirzīšanu un atlases procesu
Kandidatūras jāatbalsta vismaz 40 Eiropas Parlamenta deputātiem vai vienai politiskajai
grupai. Atsevišķi deputāti var atbalstīt tikai vienu kandidatūru. Ikviens priekšlikums
jāparaksta un jāpamato.

Kandidatūras, kas izvirzītas atbilstoši iepriekš minētajiem oficiālajiem kritērijiem, izskata
kopīgā Ārlietu komitejas un Attīstības komitejas sanāksmē. Pēc kandidatūru izskatīšanas
abas komitejas indikatīvā balsojumā izraugās trīs kandidatūras, un sarakstu ar šīm
kandidatūrām alfabēta secībā iesniedz Priekšsēdētāju konferencei. Tā no šī saraksta
izraugās vienu laureātu.

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs pasniedz balvu svinīgā ceremonijā Eiropas Parlamenta
plenārsēdes laikā.

Balvas piešķiršanas procedūras piemēro saskaņā ar iekšējiem īstenošanas noteikumiem,
kurus ir apstiprinājusi Ārlietu komiteja. Šos noteikumus pēc pieprasījuma paziņo
ikvienam kandidātam.

7) Juridiska atruna
Lēmums par balvas ieguvēju ir galīgs un nav apstrīdams tiesās.


