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NORME PRIVIND PREMIUL CETĂȚEANULUI EUROPEAN 

 

DECIZIA BIROULUI 

 

DIN 7 MARTIE 20111 

 

 

 

Articolul 1 

Denumire 

 

În fiecare an, Parlamentul European acordă „Premiul cetățeanului european”. 

 

 

Articolul 2 

Activitățile luate în considerare 

 

Acest premiu se acordă cetățenilor, grupurilor, asociațiilor sau organizațiilor pentru proiectele pe care 

le-au desfășurat și cu care au avut realizări excepționale și/sau au demonstrat un angajament 

remarcabil în următoarele domenii:  

 

 activități pentru promovarea unei mai bune înțelegeri reciproce și a unei integrări mai puternice 

între cetățenii statelor membre sau pentru facilitarea cooperării transfrontaliere sau 

transnaționale în cadrul Uniunii Europene;  

 activități care presupun cooperarea culturală transfrontalieră sau transnațională pe termen lung, 

care contribuie la consolidarea spiritului european;  

 proiecte legate de Anul european în curs;  

 activități prin care se dă o expresie concretă valorilor consacrate de Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene. 

 

Cancelaria poate decide tema proiectelor candidate pentru fiecare ediție anuală a premiului. 

 

 

Articolul 3 

Criterii de eligibilitate 

 

Se iau în considerare numai proiectele desfășurate exclusiv în statele membre ale UE sau parțial în 

statele membre ale UE (în cazul în care partea din proiect desfășurată în statele membre ale UE 

reprezintă mai mult de 50 % din bugetul total al proiectului). 

 

Sunt eligibili pentru premiu cetățenii care sunt fie resortisanți ai unui stat membru al UE, fie 

resortisanți ai unor țări terțe care își au reședința în mod legal pe teritoriul Uniunii la data depunerii 

candidaturii sau a nominalizării. 

 

Grupurile, asociațiile și organizațiile cu personalitate juridică sunt eligibile pentru premiu dacă sunt 

înregistrate într-un stat membru al UE la data depunerii candidaturii sau a nominalizării. Grupurile, 

asociațiile și organizațiile fără personalitate juridică sunt eligibile pentru premiu în cazul în care șeful 

de proiect și persoana care reprezintă grupul/asociația/organizația sunt fie resortisanți ai unui stat 

                                                 
1 Modificată prin deciziile Biroului din 16 ianuarie 2012, 26 februarie 2013, 14 decembrie 2015, 21 noiembrie 2016 și 

10 februarie 2020.   
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membru al UE, fie resortisanți ai țărilor terțe care își au reședința în mod legal într-un stat membru al 

UE la data prezentării candidaturii sau nominalizării grupului/asociației/organizației. În ceea ce 

privește eligibilitatea grupurilor/asociațiilor/organizațiilor fără personalitate juridică, șeful de proiect 

și persoana care reprezintă grupul/asociația/organizația pot fi aceeași persoană. 

 

 

Articolul 4 

Criterii de excludere 

 

Nu sunt eligibili pentru un premiu cetățenii, grupurile, asociațiile sau organizațiile implicate în 

următoarele proiecte:  

 

 proiecte care primesc peste 50 % din finanțare de la bugetul UE;  

 proiecte care au primit deja un premiu acordat de o instituție, un organism, un oficiu sau o 

agenție europeană;  

 activități desfășurate în cadrul exercitării unei funcții politice sau a unui mandat rezultat în urma 

alegerilor;  

 activități care nu respectă drepturile consacrate de Carta drepturilor fundamentale;  

 activități care urmăresc un scop lucrativ;  

 activități ale organizațiilor publice și guvernamentale.  

 

Nu sunt eligibili pentru premiu cetățenii, grupurile, asociațiile sau organizațiile care au fost găsiți 

vinovați de o infracțiune penală printr-o hotărâre judecătorească definitivă.  

 

Nu sunt eligibile pentru premiu grupurile, asociațiile sau organizațiile fără personalitate juridică al 

căror lider de proiect sau reprezentant a fost găsit vinovat de o infracțiune penală printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă.  

 

 

Articolul 5 

Forma sub care este acordat premiul 

 

Premiul se acordă sub forma unei medalii de onoare sau, în cazul distincțiilor colective, a unei 

medalii sau a unei plăci de o dimensiune suficient de mare pentru a fi expusă.  

 

Premiul are o valoare simbolică; beneficiarul său nu poate pretinde nicio recompensă financiară. 

 

 

Articolul 6 

Prezentarea nominalizărilor sau a candidaturilor 

 

Cetățenii, grupurile, asociațiile sau organizațiile care respectă criteriile stabilite la articolele 3 și 4 din 

prezentele norme își pot depune candidatura pentru Premiul cetățeanului european pentru proiectele 

pe care le desfășoară.  

 

În plus, cetățenii, grupurile, asociațiile sau organizațiile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate 

prevăzute la articolul 3 al doilea și al treilea paragraf pot nominaliza o altă persoană, grup, asociație 

sau organizație pentru Premiul cetățeanului european.  

 

În cazul grupurilor și proiectelor transfrontaliere, nominalizarea sau candidatura ar trebui examinată 

de către juriul național din statul membru în care, din punct de vedere bugetar, au avut loc majoritatea 

activităților. 
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Candidaturile/nominalizările pot fi depuse în toate limbile oficiale ale UE. Detaliile privind depunerea 

candidaturilor/nominalizărilor vor fi precizate în apelul la nominalizări/candidaturi publicat în toate 

statele membre. 

 

Termenul-limită pentru prezentarea nominalizărilor sau a candidaturilor este, în principiu, 31 martie. 

Termenul pentru depunerea nominalizărilor/candidaturilor poate fi modificat de către cancelar în 

funcție de calendarul Parlamentului European și eventualele circumstanțe speciale.  

 

Nominalizarea sau candidatura include o declarație semnată de cetățean/reprezentant al 

grupului/organizației/asociației care certifică că cetățeanul/grupul/asociația/organizația îndeplinește 

criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 3 și nu intră sub incidența criteriilor de excludere 

prevăzute la articolul 4. În cazul nominalizărilor sau candidaturilor asociațiilor sau organizațiilor, la 

nominalizare sau la candidatură se anexează și statutul acestora. 

 

 

Articolul 7 

Juriile naționale 

 

Jurii naționale, formate din cel puțin trei deputați din Parlamentul European, un reprezentant al unei 

organizații a societății civile naționale și un reprezentant al unei organizații naționale de tineret, 

propun Cancelariei un număr de maximum cinci potențiali laureați din statele lor membre, fără a 

menționa ordinea preferințelor, până cel târziu la data stabilită de cancelar.  

 

Biroul de legătură din statele membre respective invită deputații să participe în fiecare an în juriile 

naționale. Componența juriilor naționale reflectă, în măsura posibilului, echilibrul opiniilor politice 

în cadrul Parlamentului European.  

 

Biroul de legătură invită, de asemenea, în fiecare an, reprezentanți ai societății civile naționale și ai 

organizațiilor de tineret să participe la juriile naționale. 

 

Cancelaria stabilește orientări de urmat de Birourile de legătură ale PE: (a) privind compoziția juriilor 

naționale și (b) privind metodologia lucrărilor juriilor și, în special, procedura de vot. 

 

În adoptarea deciziei sale asupra listei de laureați propuși, juriul național ține seama de opiniile tuturor 

membrilor juriului și, în special, indică în mod clar toate aspectele pe care membrii juriului consideră 

că ar trebui să le aibă în vedere Cancelaria.  

 

În cadrul procedurii de selecție a laureaților propuși, juriile naționale sunt asistate de birourile de 

legătură ale Parlamentului European. Birourile de legătură ar trebui să atragă atenția juriilor naționale 

sau Cancelariei și ar trebui să le prezinte orice informații factuale pe care le dețin care le-ar putea 

ajuta pe acestea în deciziile lor. 

 

 

Articolul 8 

Autoritatea de atribuire a premiului 

 

Organul autorizat să atribuie premiul este „Cancelaria Premiului cetățeanului european”.  

Cancelarul acesteia este Președintele Parlamentului European. Acesta își poate delega competențele 

unui vicepreședinte.  

 

Membrii Cancelariei sunt:  

 

-  Cancelarul;  
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-  patru vicepreședinți ai Parlamentului European;  

-  doi foști președinți ai Parlamentului European;  

-  două personalități remarcabile; 

-   un reprezentant al unei organizații paneuropene a societății civile și un reprezentant al unei 

organizații paneuropene de tineret. 

 

Aceștia sunt numiți de către Biroul Parlamentului European.  

 

Cancelaria își stabilește propriul regulament. Direcția Generală Comunicare din cadrul Parlamentului 

European (DG COMM) asigură secretariatul, organizează ceremoniile de decernare a premiului și 

efectuează verificările administrative necesare.  

 

 

Articolul 9 

Decizia de atribuire 

 

Cancelaria acordă premiul printr-o decizie motivată, pe baza propunerilor de laureați făcute de juriile 

naționale. 

 

Decizia Cancelariei este definitivă. 

 

Cancelarul își rezervă dreptul de a suspenda acordarea premiului către cetățeni, grupuri, asociații sau 

organizații care fac obiectul unor proceduri judiciare pendinte pentru comiterea unor infracțiuni. 

Cancelarul poate aștepta până la încheierea procedurii judiciare pentru a decide dacă să acorde sau 

nu premiul. 

 

Cancelaria își rezervă dreptul de a revoca Premiul cetățeanului european acordat unor cetățeni, 

grupuri, asociații sau organizații în caz de abuz, cum ar fi utilizarea nejustificată a premiului, 

prezentarea unor informații false privind criteriile de eligibilitate sau de excludere sau activități 

contrare obiectivelor stabilite la articolul 2, inclusiv, în special, activități evident contrare Cartei 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.  

 

Cancelaria are, de asemenea, dreptul de a revoca premiul de la cetățenii, grupurile, asociațiile sau 

organizațiile laureate în cazul în care, în termen de 10 ani de la acordarea premiului: 

(a) au fost găsiți vinovați de comiterea unei infracțiuni penale printr-o hotărâre judecătorească 

definitivă;  

(b) liderul de proiect sau reprezentantul grupurilor, asociațiilor sau organizațiilor fără personalitate 

juridică a fost găsit vinovat de o infracțiune penală printr-o hotărâre judecătorească definitivă.    

 

În cazul suspendării acordării sau revocării premiului, Cancelaria acordă laureatului în cauză 

posibilitatea de a prezenta observații scrise înainte de a-și adopta decizia.  

 

Premiul poate fi acordat post-mortem dacă declarația privind criteriile de eligibilitate și de excludere, 

conform articolului 6 al șaselea paragraf, a fost semnată de respectivul cetățean/responsabil de 

proiect/reprezentant al grupului, asociației sau organizației înainte de a fi decedat. 

  

Deciziile Cancelariei sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor săi prezenți la reuniunea 

extraordinară convocată de cancelar. 

 

 

 

 

 



 

PE 422.598/BUR 

Articolul 10 

Cotele anuale 

 

Având în vedere caracterul simbolic al premiului, numărul de distincții atribuite în fiecare an este de 

maximum 50 de laureați, ținând seama de echilibrul de gen.  

 

Cancelaria alege cel puțin un laureat din fiecare stat membru. În cazuri excepționale, Cancelaria poate 

alege mai mult de un laureat dintr-un stat membru. 

 

Articolul 11 

Periodicitatea 

 

Premiile sunt decernate o dată pe an, pe baza deciziei Cancelariei, și sunt comunicate de către 

Cancelarie, imediat după decizia de atribuire, câștigătorilor și celor care i-au nominalizat.  

 

Decizia privind laureații se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  

 

Articolul 12 

Ceremonia de decernare 

 

Cancelaria poate autoriza orice deputat din Parlamentul European să decerneze premiul în numele 

său. Trebuie organizate ceremonii publice de decernare a premiilor în statele membre. Acestea sunt 

organizate de către birourile de legătură ale Parlamentului European, existând posibilitatea cooperării 

cu reprezentanțele Comisiei Europene, rețeaua Europa Direct și autoritățile publice locale.  

 

Ceremonia de decernare beneficiază de o publicitate cât mai amplă, pentru a sublinia caracterul 

excepțional al activităților în cauză.  

 

În fiecare an, în cadrul Parlamentului European, la Bruxelles sau Strasbourg, se organizează un 

eveniment central care reunește laureații premiului.  

 

În cazul în care un laureat refuză să accepte premiul, acestuia sau, după caz, reprezentantului său nu 

i se transmite invitația la ceremonia de decernare și la evenimentul central și nu i se acordă dreptul 

de a participa la aceste evenimente și de a solicita rambursarea eventualelor cheltuieli de deplasare. 

 

Articolul 13  

Drepturile de autor 

 

Parlamentul European își rezervă dreptul de a reproduce materialele transmise în scopuri de 

prezentare, mediatice și de promovare. 

 

 

Articolul 14 

Responsabilitatea 

 

Organizatorii nu sunt considerați răspunzători în cazul anulării, amânării sau modificării concursului 

din cauza unor circumstanțe neprevăzute. 

 

Articolul 15 

Acceptarea regulamentului 

 

Participarea la concurs implică acceptarea deplină a normelor menționate mai sus. 


