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SACHAROVOVA CENA ZA SVOBODU
MYŠLENÍ

Program na rok 2019

1) Úvod
Sacharovovu cenu za svobodu myšlení uděluje každoročně Evropský parlament.

2) Cíle programu
Cena je udělována za výjimečný počin v jedné z těchto oblastí:
 obrana lidských práv a základních svobod, zejména práva na svobodu projevu,
 ochrana práv menšin,
 dodržování mezinárodního práva a
 rozvoj demokracie a právního státu.

„Počinem“ se rozumí jakýkoli intelektuální či umělecký výkon nebo aktivní činnost
v uvedených oblastech. Musí být doložený a ověřitelný.

Pokud se na podporu kandidáta uvádí jeho písemné dílo, musí být sepsáno v jednom
z úředních jazyků Evropské unie.

3) Orientační časový plán a postup udílení ceny

Rozhodnutí Konference předsedů
o harmonogramu postupu udělení Sacharovovy
ceny za rok 2019

do začátku léta 2019

Lhůta pro nominace na Sacharovovu cenu září 2019

Rozhodnutí Konference předsedů o laureátovi
Sacharovovy ceny říjen – listopad 2019

Slavnostní udělení Sacharovovy ceny za rok
2019 na plenárním zasedání prosinec 2019
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4) Cena
S cenou je spojena finanční odměna ve výši 50 000 EUR.
Evropský parlament si vyhrazuje právo oceněné dílo zveřejnit.

5) Udělení ceny
Cena se uděluje buď fyzickým osobám, nebo sdružením a organizacím, bez ohledu na to,
zda mají, či nemají právní subjektivitu.

Státní příslušnost, bydliště ani sídlo kandidátů nemají vliv na udělení ceny.

6) Informace týkající se nominace a výběru kandidátů
Kandidaturu musí podpořit nejméně 40 poslanců Evropského parlamentu nebo politická
skupina Parlamentu. Každý poslanec smí podpořit pouze jednu kandidaturu. Každý návrh
musí být podepsaný a odůvodněný.

Kandidatury, které splňují výše uvedená formální kritéria, jsou zhodnoceny na společné
schůzi Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro rozvoj. Po jejich posouzení přistoupí
tyto dva výbory ke společnému orientačnímu hlasování, na jehož základě bude vytvořen
seznam tří kandidátů v abecedním pořadí, ze kterého Konference předsedů vybere
jednoho vítěze.

Předseda Parlamentu předá cenu na slavnostním ceremoniálu, který proběhne během
plenárního zasedání Parlamentu.

Postupy udílení ceny se řídí vnitřními prováděcími ustanoveními přijatými Výborem pro
zahraniční věci. Tato ustanovení jsou sdělena každému kandidátovi na jeho žádost.

7) Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti
Rozhodnutí o držiteli ceny je konečné a nemůže být soudně napadáno.


