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REGLER OM DEN EUROPÆISKE BORGERPRIS
PRÆSIDIETS AFGØRELSE
AF 7. MARTS 20111

Artikel 1
Betegnelse
Hvert år uddeler Europa-Parlamentet "den europæiske borgerpris".

Artikel 2
Aktiviteter, der skal tages i betragtning
Prisen tildeles borgere, grupper, foreninger eller organisationer for projekter, som de har gennemført,
og gennem hvilke de har opnået ekstraordinære resultater og/eller udvist ekstraordinært engagement
inden for følgende områder:






Aktiviteter, der fremmer bedre gensidig forståelse og tættere integration mellem borgere i
medlemsstaterne eller letter grænseoverskridende eller transnationalt samarbejde i Den
Europæiske Union.
Aktiviteter, der indebærer langsigtet grænseoverskridende eller transnationalt kulturelt
samarbejde og dermed bidrager til at styrke den europæiske ånd.
Projekter i forbindelse med det aktuelle europæiske år.
Aktiviteter, der giver konkret udtryk for de værdier, der er forankrede i Den Europæiske Unions
charter om grundlæggende rettigheder.

Komitéen kan træffe afgørelse om et tema for de indgivne projekter til en specifik årlig udgave af
prisen.

Artikel 3:
Kriterier for at kunne komme i betragtning
Kun projekter, der udelukkende gennemføres i EU-medlemsstater eller delvis gennemføres i EUmedlemsstater (hvor den del af projektet, der gennemføres i EU-medlemsstater, udgør mere end 50 %
af projektets samlede budget), tages i betragtning.
Borgere, som enten er statsborgere i en EU-medlemsstat eller tredjelandsstatsborgere, som opholder
sig lovligt på Unionens område på datoen for indgivelsen af deres indstilling eller ansøgning, kan
komme i betragtning til at modtage prisen.
Grupper, foreninger og organisationer med status som juridisk person kan komme i betragtning til at
modtage prisen, hvis de er registreret i en EU-medlemsstat på datoen for indgivelse af deres indstilling
eller ansøgning. Grupper, foreninger og organisationer, der ikke har status som juridisk person, kan
komme i betragtning til at modtage prisen, hvis projektlederen og den person, der repræsenterer
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gruppen/foreningen/organisationen, enten er statsborgere i en EU-medlemsstat eller
tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt i en EU-medlemsstat på datoen for indgivelse af
gruppens/foreningens/organisationens indstilling eller ansøgning. Med hensyn til muligheden for at
komme i betragtning for grupper, foreninger og organisationer, der ikke har status som juridisk
person, kan projektlederen og den person, der repræsenterer gruppen/foreningen/organisationen, være
den samme person.

Artikel 4
Kriterier for udelukkelse
Borgere, grupper, foreninger eller organisationer, der er involveret i følgende projekter, kan ikke
komme i betragtning som modtagere af prisen:







projekter, der modtager mere end 50 % finansiering fra EU-budgettet
projekter, der allerede har modtaget en pris fra en EU-institution, et EU-organ, et EU-kontor
eller et EU-agentur
aktiviteter, der er udført som led i en politisk funktion eller et valgt mandat
aktiviteter, der ikke er i overensstemmelse med værdierne i chartret om grundlæggende
rettigheder
aktiviteter, der gennemføres med fortjeneste for øje
aktiviteter, der gennemføres af offentlige og statslige organisationer.

Borgere, grupper, foreninger eller organisationer kan ikke komme i betragtning som modtagere af
prisen, hvis de er kendt skyldige i en strafbar handling ved en endelig dom.
Grupper, foreninger eller organisationer, der ikke har status som juridisk person, kan ikke komme i
betragtning som modtagere af prisen, hvis projektlederen eller den person, der repræsenterer dem, er
kendt skyldig i en strafbar handling ved en endelig dom.

Artikel 5
Prisens udformning
Prisen er udformet som en æresmedalje eller, i tilfælde af kollektiv tildeling, som en medalje eller
en platte, der er stor nok til at kunne udstilles.
Prisen har symbolsk værdi, og prismodtageren kan ikke gøre krav på nogen form for finansiel
godtgørelse.

Artikel 6
Indgivelse af indstillinger eller ansøgninger
Borgere, grupper, foreninger eller organisationer, der opfylder kriterierne i artikel 3 og 4, kan ansøge
om den europæiske borgerpris for projekter, de har gennemført.
Desuden kan borgere, grupper, foreninger eller organisationer, der opfylder kriterierne for at kunne
komme i betragtning i artikel 3, stk. 2 og 3, indstille en anden borger, gruppe, forening eller
organisation til den europæiske borgerpris.
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For så vidt angår grupper og grænseoverskridende projekter bør indstillingen eller ansøgningen
behandles af den nationale jury i den medlemsstat, hvor størstedelen af aktiviteterne i budgetmæssig
henseende fandt sted.
Ansøgninger/indstillinger kan indgives på alle officielle EU-sprog. Der vil blive givet nærmere
oplysninger om indgivelse af ansøgninger/indstillinger i indkaldelsen af indstillinger/ansøgninger,
som vil blive offentliggjort i alle medlemsstater.
Fristen for indgivelse af indstillinger eller ansøgninger er som udgangspunkt den 31. marts. Fristen
for indgivelse af indstillinger/ansøgninger kan ændres af formanden under hensyntagen til EuropaParlamentets kalender og eventuelle særlige omstændigheder.
Indstillingen eller ansøgningen skal omfatte en erklæring underskrevet af borgeren/repræsentanten
for
gruppen/organisationen/foreningen,
der
bekræfter,
at
borgeren/gruppen/foreningen/organisationen opfylder kriterierne for at kunne komme i betragtning i
artikel 3 og ikke er omfattet af nogen af kriterierne for udelukkelse i artikel 4. For så vidt angår
indstillinger eller ansøgninger fra foreninger eller organisationer skal vedtægterne også vedlægges
indstillingen eller ansøgningen.

Artikel 7
Nationale juryer
Nationale juryer bestående af mindst tre medlemmer af Europa-Parlamentet, en repræsentant for en
national civilsamfundsorganisation og en repræsentant for en national ungdomsorganisation foreslår
komitéen maksimalt fem potentielle prismodtagere fra deres medlemsstat, ikke i prioritetsorden,
senest på den dato, der er fastsat af formanden.
Forbindelseskontorerne i de respektive medlemsstater anmoder medlemmer om at deltage i de
nationale juryer for et år ad gangen. Sammensætningen af de nationale juryer skal så vidt muligt
afspejle balancen i de politiske holdninger i Europa-Parlamentet.
Forbindelseskontorerne anmoder også repræsentanter for nationale civilsamfundsungdomsorganisationer om at deltage i de nationale juryer for et år ad gangen.

og

Komitéen udsteder retningslinjer, der skal følges af Parlamentets forbindelseskontorer: a) om de
nationale juryers sammensætning og b) om juryernes arbejdsmetoder og navnlig
afstemningsproceduren.
Den nationale jurys afgørelse om listen over foreslåede prismodtagere skal tage hensyn til alle
jurymedlemmers holdninger og skal navnlig klart nævne forhold, som jurymedlemmerne mener, at
komitéen bør være opmærksom på.
De nationale juryer bistås under udvælgelsesproceduren blandt de foreslåede prismodtagere af
Europa-Parlamentets forbindelseskontorer. Forbindelseskontorerne bør gøre opmærksom på og
indgive faktuelle oplysninger, som de måtte være i besiddelse af, og som vil kunne være til hjælp for
de nationale juryer eller komitéen, når de/den skal træffe afgørelser.

Artikel 8
Tildelende myndighed
Den kompetente myndighed for tildelingen er "Komitéen for den Europæiske Borgerpris".
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Europa-Parlamentets formand er formand. Han/hun kan uddelegere sine beføjelser til en
næstformand.
Komitéen består af følgende medlemmer:
-

formanden
fire næstformænd i Europa-Parlamentet
to tidligere formænd for Europa-Parlamentet
to fremtrædende personligheder
en repræsentant for en paneuropæisk civilsamfundsorganisation og en repræsentant for en
paneuropæisk ungdomsorganisation.

Medlemmerne udnævnes af Europa-Parlamentets Præsidium.
Komitéen udarbejder sine vedtægter. Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Kommunikation
(GD COMM) varetager sekretariatets arbejde, tilrettelægger prisoverrækkelsesceremonierne og
foretager de nødvendige administrative vurderinger.

Artikel 9
Afgørelse om tildeling
Komitéen uddeler prisen ved en begrundet afgørelse baseret på forslagene til prismodtagere fra de
nationale juryer.
Komitéens afgørelse er endelig.
Formanden forbeholder sig ret til at suspendere tildelingen af prisen til borgere, grupper, foreninger
eller organisationer, hvis der verserer retssager mod dem angående strafbare handlinger. Formanden
kan vente, indtil retssagen er afsluttet, med at afgøre, om prisen vil blive tildelt dem.
Komitéen forbeholder sig ret til at tilbagekalde borgerprisen fra borgere, grupper, foreninger eller
organisationer, der har fået borgerprisen tildelt, i tilfælde af misbrug. Et sådant misbrug kan bl.a. være
en utilladelig udnyttelse af prisen, indsendelse af falske oplysninger vedrørende kriterierne for at
kunne komme i betragtning eller for udelukkelse eller aktiviteter, der strider mod målene i artikel 2,
navnlig aktiviteter, der er klart i strid med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende
rettigheder.
Komitéen har også ret til at tilbagekalde prisen fra borgere, grupper, foreninger eller organisationer,
der har fået den tildelt, hvis – inden for en periode på 10 år efter tildelingen af prisen –
a) de er kendt skyldige i en strafbar handling ved en endelig dom
b) for så vidt angår grupper, foreninger eller organisationer, der ikke har status som juridisk person,
projektlederen eller den person, der repræsenterer dem, er kendt skyldig i en strafbar handling ved en
endelig dom.
I tilfælde af suspension af tildelingen eller tilbagekaldelse af prisen giver komitéen den pågældende
prismodtager mulighed for at fremsætte skriftlige bemærkninger, inden der træffes en afgørelse.
Prisen kan tildeles posthumt, hvis erklæringen om kriterierne for at kunne komme i betragtning og
kriterierne for udelukkelse som krævet i henhold til artikel 6, stk. 6, var blevet underskrevet af den
respektive borger/projektleder/repræsentant for gruppen, foreningen eller organisationen, inden
han/hun afgik ved døden.
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Komitéens afgørelser træffes ved flertal blandt de medlemmer, der er til stede på et særligt møde
indkaldt af formanden.

Artikel 10
Årlige kvoter
På grund af prisens symbolske karakter begrænses antallet af udmærkelser, som tildeles hvert år, ved
en kvote på højst 50 prismodtagere under hensyntagen til ligevægt mellem kønnene.
Komitéen vælger mindst én prismodtager fra hver medlemsstat. Komitéen kan undtagelsesvis vælge
mere end én prismodtager fra en medlemsstat.

Artikel 11
Hyppighed
Prisen uddeles efter beslutning i komitéen en gang om året, og komitéen giver straks efter
beslutningen om tildeling meddelelse herom til vinderne og dem, der har indstillet dem.
Afgørelsen om prismodtagerne offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 12
Prisoverrækkelsesceremonien
Komitéen kan bemyndige ethvert medlem af Europa-Parlamentet til at overrække prisen på sine
vegne. De offentlige prisoverrækkelsesceremonier finder sted i medlemsstaterne. De organiseres af
Europa-Parlamentets forbindelseskontorer og kan forberedes i samarbejde med Kommissionens
repræsentationer, Europe Direct-netværket og de lokale myndigheder.
Ceremonierne offentliggøres så bredt som muligt for at understrege den helt specielle karakter af den
pågældende indsats.
Der afholdes hvert år et centralt arrangement for alle prismodtagerne i Europa-Parlamentet i Bruxelles
eller Strasbourg.
Hvis en prismodtager nægter at modtage prisen, skal han/hun eller, alt efter omstændighederne,
hans/hendes repræsentant ikke indbydes til prisoverrækkelsesceremonien og det centrale
arrangement, og han/hun eller hans/hendes repræsentant skal heller ikke have ret til at deltage i disse
arrangementer eller anmode om godtgørelse af eventuelle rejseudgifter.

Artikel 13
Ophavsret
Europa-Parlamentet forbeholder sig ret til at gengive det indsendte materiale i forbindelse med
udstillinger, medier og PR-formål.
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Artikel 14
Ansvar
Arrangørerne kan ikke drages til ansvar for aflysning, udsættelse eller ændring af konkurrencen på
grund af uforudsete omstændigheder.

Artikel 15
Accept af regler
Deltagelse i konkurrencen forudsætter, at ovennævnte regler accepteres fuldt ud.
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