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LOW R5.1-es terem, Louise Weiss épület  Tolmácsolással (tbc) 
 

    
09.00 - 09.15 A Szaharov-díj  

 Heidi HAUTALA (Zöldek/Európai Szabad Szövetség, Finnország), az Európai 
Parlament alelnöke, a Szaharov-díj hálózatának felelőse 

   

09.15 - 10.15 Találkozás a 2018-as kitüntetett, Oleg Szencov ukrán filmrendező 
képviselőivel 
Natalya KAPLAN (Oleg Szencov unokatestvére), Dmitrii DINZE (Oleg 
Szencov ügyvédje), Othmar KARAS (EPP, Ausztria), az EU-Oroszország 
parlamenti együttműködési bizottság delegációjának elnöke és Oleg Szencov 
Szaharov-díjra jelölésének támogatója  

 Moderátor: Christophe DELOIRE, Riporterek Határok Nélkül 

10.15 - 11.15 Találkozás a Szaharov-díj 2018-as döntőseivel 
a Földközi-tengeren bevándorlók életeit megmentő és emberi jogokat védő 
NGO-k (egy képviselő); 
Zolikha SIHADDOU vagy Ahmed ZEFZAFI, Nasser ZEFZAFI képviselőjeként; 
Elena VALENCIANO (S&D, Spanyolország), a Külügyi Bizottság és az Emberi 
Jogi Albizottság tagja, az NGO-k jelölésének támogatója  

 Moderátor: Christophe DELOIRE, Riporterek Határok Nélkül 

11.15 - 11.45 „Odakint hideg van”: Az EU szerepe az emberi jogok védelmében  
Klaus WELLE, az Európai Parlament főtitkára  
Jaume DUCH GUILLOT, az Európai Parlament Kommunikációs 
Főigazgatóságának főigazgatója  

 
12.00 - 12.30 DÍJÁTADÓ a plenáris ülésteremben 

(megtekinthető a sajtókarzatról, LOW R, 3. emelet) 
 Antonio TAJANI, az Európai Parlament elnöke bemutatja a 2018-as Szaharov-

díjat 

 

12.35 - 13.10 Sajtókonferencia Antonio Tajanival, Natalya Kaplannal (Oleg Szencov 
unokatestvére) és Dmitrii Dinzével (Oleg Szencov ügyvédje) 

  Sajtóterem (LOW N -1/201) 
 



 

 

Tolmácsolással (tbc) 
 
HÁTTÉR  

 
A kitüntetett: Oleg Szencov 

 
A döntősök: a Földközi-tengeren bevándorlók életeit megmentő és emberi jogokat 
védő NGO-k; Nasser Zefzafi marokkói politikai aktivista. 

 
*          *          * 

 
A Szaharov-díjat a gondolatszabadságért, amely a szovjet fizikus és politikai menekült, 
Andrej Szaharov tiszteletére kapta nevét, az Európai Parlament ítéli oda 1988 óta minden 
évben olyan személyeknek vagy szervezeteknek, akik vagy amelyek nagyban 
hozzájárultak az emberi jogokért vagy a demokráciáért vívott küzdelemhez. 
  
A díjra jelölés feltétele egy európai parlamenti párt vagy legalább 40 európai parlamenti 
képviselő támogatása. A politikai csoportok vezetői a jelöléseket követően döntenek a 
nyertes személyéről, akit meghívnak a strasbourgi díjátadó ünnepségre. 
 
A Szaharov-díj hálózatát 2008-ban hozták létre azzal a céllal, hogy összekössék a 
díjazottakat, lehetővé téve az Európai Parlament számára, hogy támogathasson bármely 
kampányt, amit az emberi jogok és gondolatszabadság nagykövetei, a kitüntetettek 
vezetnek. 
 

*          *          * 
 

A demokratikus és emberi jogok alapvető értékei az Európai Uniónak. Az Európai 
Parlament erősen hisz abban, hogy ezen jogok megsértésének minden formáját a világ 
bármely pontján el kell ítélni és küzdeni kell ellene. 
 
Az Európai Parlament az évek során számos állásfoglalásban felemelte hangját ezek 
mellett az elvek mellett. Gyakorlati szerepet játszik ezen a területen a választási 
megfigyelő missziókban. Emellett jogalkotói hatáskörével élve biztosítja, hogy az emberi 
jogok melletti szilárd elkötelezettsége az EU külső gazdasági és kereskedelmi 
megállapodásaiban is megjelenjen. 
 
Az EP hisz a nagy horderejű, szimbolikus eseményekben is, mint a Szaharov-díj átadó 
eseménye, felhívva a figyelmet nem csak az egyedi esetekre, hanem általánosságban is 
e jogok fontosságára. 
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