Kommunikációs Főigazgatóság

SZAHAROV-DÍJ A
GONDOLATSZABADSÁGÉRT
2019. évi program
1) Bevezetés
Az Európai Parlament minden évben átadja a szabad gondolkodásért adományozott
Szaharov-díjat.

2) A program célkitűzései
A díj az alábbi területek egyikén elért kiemelkedő eredményt hivatott jutalmazni:
 az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelme, különös tekintettel a
véleménynyilvánításhoz való jogra,
 a kisebbségek jogainak védelme,
 a nemzetközi közjog betartása, valamint
 a demokrácia kibővítése és a jogállam kialakítása.
„Eredménynek” minősülhet a fent említett területeket érintő minden szellemi vagy
művészi alkotás, illetve aktív tevékenység, amelynek bizonyíthatónak és ellenőrizhetőnek
kell lennie.
Ha a jelölt a jelentkezése mellé alkotást nyújt be, a művet az Európai Unió hivatalos
nyelveinek valamelyikén kell benyújtani.

3) Előzetes menetrend és a díj odaítélési eljárása
Az Elnökök Értekezletének határozata a 2019.
évi
Szaharov-díjra
vonatkozó
eljárás 2019 nyara előtt
ütemezéséről

A jelölések benyújtásának határideje

Az Elnökök
díjazottról

Értekezletének

határozata

2019. szeptember

a

2019. október – november

A 2019. évi Szaharov-díj díjátadó ünnepsége a
2019. december
plenáris ülésen

4) A díj
A díj összege 50 000 €.
Az Európai Parlament fenntartja a díjazott mű kiadásának jogát.

5) Elbírálás
A díjat kaphatják természetes személyek, csoportosulások és szervezetek, függetlenül
attól, hogy rendelkeznek-e jogi személyiséggel.
A jelöltek nemzetisége, illetve tartózkodási helye vagy székhelye nem befolyásolja a díj
odaítélését.

6) Tájékoztatás a nevezési és a kiválasztási eljárásról
A jelölést legalább 40 európai parlamenti képviselőnek vagy valamely
képviselőcsoportnak kell támogatnia. A képviselők egyénileg csak egy jelöltet
támogathatnak. A javaslatokat aláírással és indoklással kell ellátni.
A fenti követelményeknek megfelelő pályázatokat a Külügyi Bizottság és a Fejlesztési
Bizottság együttes ülésen vizsgálja meg. Az értékelést követően a két bizottság
együttesen szavaz egy három jelöltet – ábécésorrendben – tartalmazó lista felállításáról,
amelyről az Elnökök Értekezlete választja ki a díjazottat.
A díjat az Európai Parlament elnöke adja át a Parlament egyik plenáris ülésén rendezett
ünnepségen.
A díj odaítélésével kapcsolatos eljárásokra a Külügyi Bizottság által megfogalmazandó
belső végrehajtási előírások vonatkoznak. E rendelkezéseket kérésre minden jelöltnek ki
kell adni.

7) Jogi felelősségi nyilatkozat
A díjazott személyével kapcsolatban fellebbezésnek nincs helye.
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