Generaldirektoratet for Kommunikation

SAKHAROVPRISEN FOR TANKEFRIHED
Program for 2019
1) Indledning
Sakharovprisen for tankefrihed uddeles hvert år af Europa-Parlamentet.

2) Programmets mål
Prisen gives som en anerkendelse af en særlig præstation inden for et af følgende områder:
 forsvar for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, især
ytringsfriheden
 beskyttelse af mindretals rettigheder
 respekt for folkeretten
 udvikling af demokrati og gennemførelse af retsstatslige forhold.
Ved "præstation" forstås en intellektuel eller kunstnerisk produktion, et engagement eller
en aktiv indsats inden for disse områder. Præstationen skal være begrundet og kunne
kontrolleres.
Et skriftligt arbejde, der indgives til støtte for en kandidatur, skal være udfærdiget på et
af Den Europæiske Unions officielle sprog.

3) Vejledende tidsplan samt tildelingsproces
Formandskonferencens afgørelse om tidsplanen
for proceduren for tildeling af Sakharovprisen Inden sommeren 2019
(SP) 2019

Frist for indstilling af SP-kandidater

Formandskonferencens
endelige prismodtager

afgørelse

September 2019

om

den

Oktober - november 2019

Sakharovprisoverrækkelsesceremoni 2019 på
December 2019
plenarmødet

4) Pris
Prisen er på 50 000 EUR.
Europa-Parlamentet forbeholder sig ret til at offentliggøre et prisbelønnet arbejde.

5) Tildeling
Prisen kan tildeles fysiske personer eller grupper og organisationer, uanset om disse er
juridiske personer eller ej.
Kandidaternes nationalitet, bopæl eller hjemsted er uden betydning for tildeling af prisen.

6) Oplysninger om nominerings- og udvælgelsesproceduren
En kandidatur skal støttes af mindst 40 medlemmer eller en politisk gruppe i EuropaParlamentet. Individuelle medlemmer kan kun støtte én kandidat. Alle forslag skal være
underskrevet og begrundet.
De kandidaturer, der formelt opfylder ovenstående betingelser, vurderes på et fælles
møde mellem Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget. På grundlag af denne vurdering
afholder de to udvalg i fællesskab en vejledende afstemning med henblik på at udfærdige
en liste med tre kandidater, der opstilles i alfabetisk orden. Formandskonferencen
udvælger prismodtageren blandt disse kandidater.
Europa-Parlamentets formand overrækker prisen ved en højtidelighed i EuropaParlamentets plenarforsamling.
Procedurerne i forbindelse med uddeling af prisen er underkastet interne
gennemførelsesbestemmelser, der fastsættes af Udenrigsudvalget. Efter anmodning kan
disse bestemmelser meddeles alle ansøgere.

7) Ansvarsfraskrivelse
Afgørelsen om tildeling af prisen er endegyldig og kan ikke anfægtes ved domstolene.
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