
Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni

PREMJU SAKHAROV GĦAL-LIBERTÀ TAL-
ĦSIEB

Programm 2019

1) Introduzzjoni
Il-Premju Sakharov għal-libertà tal-ħsieb jingħata kull sena mill-Parlament Ewropew.

2) L-għanijiet tal-programm
Dan il-premju jingħata għal ħidma ta' distinzjoni partikolari f'wieħed mill-oqsma li ġejjin:
 il-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali, b'mod

partikolari tad-dritt tal-espressjoni ħielsa,
 il-protezzjoni tad-drittijiet tal-minoranzi,
 ir-rispett tad-dritt internazzjonali,
 l-iżvilupp tad-demokrazija u l-implimentazzjoni tal-istat tad-dritt.

'Ħidma ta' distinzjoni' tista' tkun kull kompożizzjoni intellettwali jew artistika, jew xogħol
attiv fl-oqsma msemmija hawn fuq. Trid tiġi sostanzjata u verifikabbli.

Jekk jiġi ppreżentat xogħol bil-miktub b'appoġġ għal applikazzjoni, dan għandu jiġi
fformulat f'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

3) Kalendarju indikattiv u l-proċess tal-premjazzjoni

Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti dwar il-
kalendarju għall-proċedura tal-Premju Sakharov
(PS) 2019

Qabel is-sajf 2019

Skadenza għan-nomina tal-kandidati għall-PS Settembru 2019

Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti dwar ir-
Rebbieħ(a) tal-PS Ottubru - Novembru 2019

Ċerimonja tal-għoti tal-Premju Sakharov
2019 fil-plenarja Diċembru 2019
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4) Premju
L-ammont tal-premju huwa ta' € 50,000.
Il-Parlament Ewropew jirriżerva d-dritt li jippubblika kwalunkwe xogħol li l-premju
jingħata għalih.

5) Premjazzjoni
Il-premju jista' jingħata lil persuni fiżiċi jew lil assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet,
indipendentement minn jekk għandhomx personalità ġuridika jew le.

In-nazzjonalità, il-post ta' residenza jew is-sede tal-kandidati ma jaffettwawx l-għoti tal-
premju.

6) Informazzjoni dwar in-nomina u l-proċess tal-għażla
In-nomini għandhom jiġu appoġġati minn tal-inqas 40 Membru, jew minn grupp politiku,
tal-Parlament Ewropew. Il-Membri individwali ma jistgħux jappoġġaw aktar minn
kandidatura waħda. Kull proposta għandha tiġi ffirmata u jkollha dokumenti ta' referenza.

In-nomini li jissodisfaw il-kriterji formali mniżżlin hawn fuq għandhom jiġu valutati waqt
laqgħa konġunta tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-Kumitat għall-Iżvilupp. Wara
dik il-valutazzjoni, iż-żewġ kumitati għandhom jipproċedu b'mod konġunt għal
votazzjoni indikattiva li tirriżulta f'lista ta' tliet kandidati, f'ordni alfabetika, li minnhom,
il-Konferenza tal-Presidenti għandha tagħżel rebbieħ wieħed.

Il-President tal-Parlament għandu jagħti l-premju f'ċerimonja li ssir waqt sessjoni plenarja
tal-Parlament Ewropew.

Il-proċeduri għall-għoti tal-premju huma rregolati minn dispożizzjonijiet interni ta'
implimentazzjoni li għandhom jiġu stabbiliti mill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin.
Dawk id-dispożizzjonijiet għandhom jiġu kkomunikati, jekk mitluba, lil kull kanditat.

7) Dikjarazzjoni ta' ċaħda ta' responsabbiltà
Id-deċiżjoni dwar ir-rebbieħ tal-premju għandha tkun finali u ma tistax tiġi appellata fil-
qrati.


