
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

ΒΡΑΒΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
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1) Εισαγωγή
Το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης απονέμεται σε ετήσια βάση από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2) Στόχοι του προγράμματος
Το βραβείο αυτό απονέμεται για ένα ιδιαίτερο επίτευγμα σε ένα από τους ακόλουθους
τομείς:
 προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

ιδίως του δικαιώματος της ελευθερίας της γνώμης,
 προάσπιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων,
 σεβασμός του διεθνούς δικαίου, και
 ανάπτυξη της δημοκρατίας και εφαρμογή του κράτους δικαίου.

Με τον όρο «επίτευγμα» νοείται κάθε πνευματική ή καλλιτεχνική σύνθεση ή ενεργός
δράση στους προαναφερόμενους τομείς. Το επίτευγμα πρέπει να είναι τεκμηριωμένο και
επαληθεύσιμο.

Εάν, για την υποστήριξη μιας υποψηφιότητας, υποβάλλεται γραπτό έργο, το έργο αυτό
πρέπει να έχει συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3) Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα και διαδικασία απονομής

Απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων για το
χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας απονομής του
Βραβείου Ζαχάρωφ 2019

Πριν από το καλοκαίρι του 2019

Προθεσμία ορισμού των υποψηφίων για το
Βραβείο Ζαχάρωφ Σεπτέμβριος 2019

Απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων για τον
τελικό βραβευόμενο με το Βραβείο Ζαχάρωφ Οκτώβριος - Νοέμβριος 2019

Τελετή απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ
2019 στην Ολομέλεια Δεκέμβριος 2019
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4) Βραβείο
Το βραβείο ανέρχεται στο ποσό των 50 000 ευρώ.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει κάθε έργο για το οποίο
έχει απονεμηθεί το βραβείο.

5) Απονομή
Το βραβείο μπορεί να απονέμεται είτε σε φυσικά πρόσωπα, είτε σε ενώσεις και
οργανώσεις, ανεξάρτητα από το εάν διαθέτουν ή όχι νομική προσωπικότητα.

Η ιθαγένεια και η κατοικία ή η έδρα των υποψηφίων δεν επηρεάζουν την απονομή του
βραβείου.

6) Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ορισμού και επιλογής των
υποψηφίων
Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη 40 τουλάχιστον
βουλευτών ή μίας πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι μεμονωμένοι
βουλευτές μπορούν να υποστηρίξουν μία μόνον υποψηφιότητα. Κάθε πρόταση πρέπει να
είναι υπογεγραμμένη και να περιλαμβάνει δικαιολογητικά.

Οι υποψηφιότητες που πληρούν τα ως άνω τυπικά κριτήρια αξιολογούνται σε κοινή
συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης.
Κατόπιν αυτής της αξιολόγησης, οι δύο επιτροπές προβαίνουν από κοινού σε ενδεικτική
ψηφοφορία, ώστε να καταρτισθεί κατάλογος τριών υποψηφίων με αλφαβητική σειρά,
μεταξύ των οποίων η Διάσκεψη των Προέδρων επιλέγει ένα νικητή.

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου επιδίδει το βραβείο κατά τη διάρκεια τελετής που
πραγματοποιείται σε σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι διαδικασίες απονομής του βραβείου διέπονται από εσωτερικές εκτελεστικές διατάξεις,
που καθορίζονται από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι διατάξεις αυτές
κοινοποιούνται σε όποιον υποψήφιο το ζητήσει.

7) Αποποίηση νομικής ευθύνης
Η απόφαση για τον βραβευόμενο είναι αμετάκλητη και δεν μπορεί να προσβληθεί
ενώπιον των δικαστηρίων.


