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1 straipsnis 

Teikimas 

 

Europos Parlamentas kasmet teikia Europos piliečio apdovanojimą. 

 

 

2 straipsnis 

Veikla, į kurią atsižvelgiama 

 

Šis apdovanojimas teikiamas piliečiams, grupėms, asociacijoms arba organizacijoms už jų 

įgyvendintus projektus, kuriuos vykdydami jie pasiekė išskirtinių laimėjimų ir (arba) parodė ypatingą 

atsidavimą, t. y. šių sričių projektams:  

 

 veikla, kuria skatinamas didesnis valstybių narių piliečių tarpusavio supratimas ir glaudesnė 

integracija ar sudaromos sąlygos tarpvalstybiniam ar tarptautiniam bendradarbiavimui Europos 

Sąjungoje;  

 veikla, kuri apima ilgalaikį tarpvalstybinį ar tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą, kuriuo 

stiprinama Europos dvasia;  

 su einamaisiais Europos metais susiję projektai;  

 veikla, konkrečiai susijusi su vertybėmis, įtvirtintomis Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijoje. 

 

Kanceliarija gali nuspręsti dėl pateikiamų projektų temos konkrečių metų apdovanojimui gauti. 

 

 

3 straipsnis 

Tinkamumo kriterijai 

 

Svarstomi tik projektai, kurie buvo įgyvendinami vien tik ES valstybėse narėse arba iš dalies ES 

valstybėse narėse (pastaruoju atveju ES valstybėse narėse įgyvendintai projekto daliai turi būti 

panaudota daugiau nei 50 proc. viso projekto biudžeto). 

 

Teisę pretenduoti į apdovanojimą turi ES valstybių narių piliečiai arba trečiųjų šalių piliečiai, kurie 

jų kandidatūros ar paraiškos pateikimo dieną teisėtai gyveno Sąjungos teritorijoje. 

 

Teisinį subjektiškumą turinčios grupės, asociacijos ir organizacijos turi teisę pretenduoti į 

apdovanojimą, jeigu jų kandidatūros ar paraiškos pateikimo dieną jos buvo registruotos ES valstybėje 

narėje. Teisinio subjektiškumo neturinčios grupės, asociacijos ir organizacijos turi teisę pretenduoti į 

apdovanojimą, jeigu jų projekto vadovas ir grupei, asociacijai ar organizacijai atstovaujantis asmuo 

yra ES valstybės narės ar trečiosios šalies piliečiai, kurie grupės, asociacijos arba organizacijos 

                                                 
1 Iš dalies pakeistas 2012 m. sausio 16 d., 2013 m. vasario 26 d., 2015 m. gruodžio 14 d., 2016 m. lapkričio 21 d. ir 

2020 m. vasario 10 d. Biuro sprendimais.   
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kandidatūros ar paraiškos pateikimo dieną teisėtai gyveno ES valstybėje narėje. Teisinio 

subjektiškumo neturinčių grupių, asociacijų ir organizacijų tinkamumo tikslu projekto vadovas ir 

grupės, asociacijos ar organizacijos atstovas gali būti tas pats asmuo. 

 

 

4 straipsnis 

Atmetimo kriterijai 

 

Apdovanojimo negali gauti piliečiai, grupės, asociacijos ar organizacijos, dalyvaujantys šiuose 

projektuose:  

 

 projektuose, kurie daugiau nei 50 proc. finansavimo gauna iš ES biudžeto;  

 projektuose, kurie jau yra gavę ES institucijos, įstaigos, organo ar agentūros skiriamą 

apdovanojimą;  

 veikloje, kuri buvo atlikta vykdant politines funkcijas ar rinkėjų suteiktus įgaliojimus;  

 veikloje, kuri neatitinka Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų vertybių;  

 veikloje, kuria siekiama gauti pelno;  

 viešųjų ir vyriausybinių organizacijų veikloje.  

 

Piliečiai, grupės, asociacijos ar organizacijos negali gauti apdovanojimo, jei galutiniu teismo 

sprendimu jie buvo pripažinti kaltais dėl nusikalstamos veikos.  

 

Teisinio subjektiškumo neturinčios grupės, asociacijos ar organizacijos negali gauti apdovanojimo, 

jei jų projekto vadovas arba joms atstovaujantis asmuo galutiniu teismo sprendimu buvo pripažintas 

kaltu dėl nusikalstamos veikos.  

 

 

5 straipsnis 

Apdovanojimo forma 

 

Apdovanojimo forma – garbės medalis arba, jei apdovanojimas kolektyvinis, medalis ar lentelė, 

kurie būtų pakankamo dydžio, kad juos būtų galima eksponuoti.  

 

Apdovanojimo vertė yra simbolinė; jo gavėjas negali prašyti jokios kompensacijos. 

 

 

6 straipsnis 

Kandidatūrų arba paraiškų teikimas 

 

Piliečiai, grupės, asociacijos ar organizacijos, atitinkančios šių taisyklių 3 ir 4 straipsnyje nustatytus 

kriterijus, gali teikti paraiškas gauti Europos piliečio apdovanojimą už savo įgyvendintus projektus.  

 

Be to, piliečiai, grupės, asociacijos ar organizacijos, atitinkantys 3 straipsnio antroje ir trečioje 

pastraipose nustatytus tinkamumo kriterijus, gali pateikti dar vieno piliečio, grupės, asociacijos ar 

organizacijos kandidatūrą Europos piliečio apdovanojimui gauti.  

 

Grupių ir tarpvalstybinių projektų atveju kandidatūrą arba paraišką turėtų nagrinėti valstybės narės, 

kurioje biudžeto požiūriu buvo vykdoma didžioji dalis veiklos, nacionalinė vertinimo komisija. 

 

Paraiškas ir kandidatūras galima teikti visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Išsami informacija apie 

paraiškų ir kandidatūrų teikimą bus pateikta kvietime teikti kandidatūras ir paraiškas, kuris bus 

paskelbtas visose valstybėse narėse. 
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Kandidatūrų ir paraiškų pateikimo terminas iš principo turi būti kovo 31 d. Atsižvelgdamas į Europos 

Parlamento kalendorių ir galimas ypatingas aplinkybes, kancleris kandidatūrų ir paraiškų pateikimo 

terminą gali pakeisti.  

 

Kartu su kandidatūra ar paraiška turi būti pateikiama piliečio arba grupės, organizacijos ar asociacijos 

atstovo pasirašyta deklaracija, kurioje patvirtinama, kad pilietis, grupė, asociacija ar organizacija 

atitinka 3 straipsnyje nustatytus tinkamumo kriterijus ir neatitinka 4 straipsnyje nustatytų atmetimo 

kriterijų. Kai teikiamos asociacijų ar organizacijų kandidatūros ar paraiškos, prie kandidatūros ar 

paraiškos turi būti pridėti jų įstatai. 

 

 

7 straipsnis 

Nacionalinės komisijos 

 

Nacionalinės komisijos, kurias sudaro ne mažiau kaip trys Europos Parlamento nariai, nacionalinės 

pilietinės visuomenės organizacijos atstovas ir nacionalinės jaunimo organizacijos atstovas, ne vėliau 

kaip iki kanclerio nustatytos datos kanceliarijai turi pasiūlyti daugiausia penkis ne pirmumo tvarka 

surašytus galimus laureatus iš savo valstybių narių.  

 

Europos Parlamento ryšių biurai atitinkamose valstybėse narėse kasmet kviečia Parlamento narius 

dalyvauti nacionalinėse komisijose. Nacionalinių komisijų sudėtis turi kuo geriau atspindėti Europos 

Parlamento politinių nuomonių pasiskirstymą.  

 

Europos Parlamento ryšių biurai dalyvauti nacionalinėse komisijose taip pat kasmet kviečia 

nacionalinių pilietinės visuomenės ir jaunimo organizacijų atstovus. 

 

Kanceliarija parengia gaires, kurių turi laikytis Europos Parlamento ryšių biurai: a) dėl nacionalinių 

komisijų sudėties ir b) dėl komisijų darbą reglamentuojančios metodikos, visų pirma dėl balsavimo 

procedūros. 

 

Nacionalinė komisija, priimdama sprendimą dėl siūlomų laureatų sąrašo, atsižvelgia į visų komisijos 

narių nuomones ir ypač aiškiai pamini visus klausimus, kuriuos, komisijos narių nuomone, turi žinoti 

kanceliarija.  

 

Siūlomų laureatų atrankos procedūrą nacionalinėms komisijoms padeda vykdyti Europos Parlamento 

ryšių biurai. Ryšių biurai turėtų atkreipti dėmesį į visą turimą faktinę informaciją, kuri padėtų 

nacionalinėms komisijoms ar kanceliarijai priimant sprendimus, ir ją pateikti. 

 

 

8 straipsnis 

Apdovanojimą skirianti institucija 

 

Organas, kuriam suteikti įgaliojimai skirti apdovanojimą, yra Europos piliečio apdovanojimo 

kanceliarija.  

Kancleris yra Europos Parlamento pirmininkas. Jis gali perduoti savo įgaliojimus Parlamento 

pirmininko pavaduotojui.  

 

Kanceliarijos nariai:  

 

–  kancleris;  

–  keturi Europos Parlamento pirmininko pavaduotojai;  

–  du buvę Europos Parlamento pirmininkai;  

–  du iškilūs asmenys; 
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– vienas visos Europos pilietinės visuomenės organizacijos atstovas ir vienas visos Europos 

jaunimo organizacijos atstovas. 

 

Juos skiria Europos Parlamento biuras.  

 

Kanceliarija tvirtina savo nuostatus. Europos Parlamento Komunikacijos generalinis direktoratas 

(COMM GD) atsakingas už sekretoriato veiklą, organizuoja apdovanojimo teikimo ceremonijas ir 

atlieka reikiamus administracinius vertinimus.  

 

 

9 straipsnis 

Sprendimas dėl apdovanojimo 

 

Kanceliarija skiria apdovanojimą motyvuotu sprendimu, pagrįstu nacionalinių komisijų pateiktais 

laureatų siūlymais. 

 

Kanceliarijos sprendimas yra galutinis. 

 

Kancleris pasilieka teisę sustabdyti apdovanojimo skyrimą piliečiams, grupėms, asociacijoms ar 

organizacijoms, jei prieš juos vyksta teismo procesas dėl nusikalstamos veikos. Kancleris gali 

palaukti teismo proceso pabaigos, kad nuspręstų, ar jiems skirti apdovanojimą. 

 

Piktnaudžiavimo atveju kanceliarija pasilieka teisę atšaukti piliečiams, grupėms, asociacijoms ar 

organizacijoms skirtą Europos piliečio apdovanojimą. Toks piktnaudžiavimas gali apimti netinkamą 

apdovanojimo naudojimą, neteisingos informacijos, susijusios su tinkamumo ar atmetimo kriterijais, 

pateikimą arba veiksmus, prieštaraujančius 2 straipsnyje nustatytiems tikslams, įskaitant, visų pirma, 

veiklą, kuri akivaizdžiai prieštarauja Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijai.  

 

Kanceliarija taip pat turi teisę atšaukti apdovanojimą iš piliečių, grupių, asociacijų ar organizacijų, jei 

per 10 metų nuo apdovanojimo suteikimo: 

a) galutiniu teismo nuosprendžiu jie buvo pripažinti kaltais padarę baudžiamąjį nusikaltimą.  

b) teisinio subjektiškumo neturinčių grupių, asociacijų ar organizacijų atveju – jei jų projekto vadovas 

arba joms atstovaujantis asmuo galutiniu teismo sprendimu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos 

veikos.    

 

Jei apdovanojimo suteikimas sustabdomas arba atšaukiamas, kanceliarija atitinkamam laureatui 

suteikia galimybę prieš priimant sprendimą raštu pateikti pastabų.  

 

Apdovanojimas gali būti suteiktas po mirties, jei pareiškimą dėl tinkamumo ir atmetimo kriterijų, 

kaip reikalaujama pagal 6 straipsnio šeštąją pastraipą, prieš mirtį pasirašė atitinkamas pilietis, 

projekto vadovas ar grupės, asociacijos ar organizacijos atstovas. 

  

Kanceliarijos sprendimai priimami specialiame posėdyje, kurį sušaukia Kancleris, dalyvaujančių jos 

narių balsų dauguma. 

 

 

 

 

10 straipsnis 

Metinė kvota 

 

Atsižvelgiant į simbolinį apdovanojimo pobūdį, kiekvienais metais suteikiamų apdovanojimų 

skaičius ribojamas ne daugiau kaip 50 laureatų kvota, kurioje atsižvelgiama į lyčių pusiausvyrą.  
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Kanceliarija išrenka bent po vieną laureatą iš kiekvienos valstybės narės. Išimtiniais atvejais 

kanceliarija gali išrinkti daugiau nei vieną laureatą iš tos pačios valstybės narės. 

 

11 straipsnis 

Periodiškumas 

 

Apdovanojimai suteikiami kanceliarijos sprendimu kartą per metus ir kanceliarija iš karto po to, kai 

priimamas sprendimas dėl apdovanojimo suteikimo, apie tai praneša laureatams ir jų kandidatūras 

pateikusiems asmenims.  

 

Sprendimas dėl apdovanojimo laureatų skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.  

 

12 straipsnis 

Apdovanojimo ceremonija 

 

Kanceliarija gali leisti bet kuriam Europos Parlamento nariui įteikti apdovanojimą jos vardu. Viešos 

apdovanojimo ceremonijos turi būti rengiamos valstybėse narėse. Jas organizuoja Europos 

Parlamento ryšių biurai, o pasirengti joms galima bendradarbiaujant su Europos Komisijos 

atstovybėmis, tinklu „Europe Direct“ ir vietos valdžios institucijomis.  

 

Siekiant pabrėžti išskirtinį šios veiklos pobūdį, renginys kuo labiau viešinamas.  

 

Pagrindinis renginys organizuojamas kasmet Europos Parlamente Briuselyje arba Strasbūre ir į jį 

sukviečiami visi apdovanojimo laureatai.  

 

Jeigu laureatas atsisako priimti apdovanojimą, jis arba, tam tikrais atvejais, jo atstovas nekviečiamas 

į apdovanojimo ceremoniją ir pagrindinį renginį ir nei jis, nei jo atstovas neturi teisės dalyvauti šiuose 

renginiuose ir reikalauti kompensuoti galimas kelionės išlaidas. 

 

13 straipsnis  

Autorių teisės 

 

Europos Parlamentas pasilieka teisę atgaminti pateiktą medžiagą pristatymo, skelbimo žiniasklaidoje 

ir reklamos tikslais. 

 

 

14 straipsnis 

Atsakomybė 

 

Organizatoriai negali būti laikomi atsakingais, jei dėl nenumatytų aplinkybių konkursas būtų 

atšauktas, atidėtas ar būtų pakeistos jo sąlygos. 

 

15 straipsnis 

Sutikimas su taisyklėmis 

 

Norint dalyvauti konkurse, turi būti visapusiškai sutinkama su pirmiau išdėstytomis taisyklėms. 


