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EUROOPA KODANIKU AUHINNA EESKIRI 

 

JUHATUSE OTSUS 

 

7. MÄRTS 20111 

 

 

 

Artikkel 1 

Auhinna määramine 

 

Euroopa Parlament annab igal aastal välja Euroopa Kodaniku auhinna. 

 

 

Artikkel 2 

Sobivad tegevusvaldkonnad 

 

Euroopa Kodaniku auhind antakse kodanikele, rühmadele, ühendustele või organisatsioonidele ellu 

viidud projektide eest, millega nad on saavutanud silmapaistvaid tulemusi ja/või mis annavad 

tunnistust erakordsest pühendumusest järgmistes valdkondades:  

 

 parema üksteisemõistmise ja suurema integratsiooni edendamine liikmesriikide kodanike vahel 

või piiriülese või riikidevahelise koostöö lihtsustamine Euroopa Liidus;  

 pikaajaline osalus piiriüleses või riikidevahelises kultuurikoostöös, mis aitab tugevdada 

Euroopa vaimu;  

 käimasoleva Euroopa aastaga seotud projektid;  

 Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud väärtuste reaalne elluviimine. 

 

Euroopa Kodaniku auhinna komisjon võib otsustada, et kõik konkreetsel aastal esitatavad projektid 

peavad vastama kindlale teemale. 

 

 

Artikkel 3 

Sobivuskriteeriumid 

 

Arvesse võetakse ainult projekte, mis viiakse ellu täielikult või osaliselt ELi liikmesriikides (kui ELi 

liikmesriikides ellu viidud projekti osa moodustab üle 50% projekti kogueelarvest). 

 

Auhinnale võivad kandideerida ELi liikmesriikide kodanikud ja kolmandate riikide kodanikud, kes 

elavad kandidaatide nimetamise või kandideerimisavalduse esitamise kuupäeval seaduslikult liidu 

territooriumil. 

 

Rühmad, ühendused ja organisatsioonid, kellel on juriidilise isiku staatus, võivad auhinnale 

kandideerida juhul, kui nad on kandidaatide nimetamise või kandideerimisavalduse esitamise 

kuupäeval registreeritud mõnes ELi liikmesriigis. Rühmad, ühendused ja organisatsioonid, kes ei ole 

juriidilised isikud, võivad auhinnale kandideerida juhul, kui projektijuht ja rühma, ühendust või 

organisatsiooni esindav isik on kas ELi liikmesriigi kodanik või kolmanda riigi kodanik, kes elab 

rühma, ühenduse või organisatsiooni kandidaadiks nimetamise või kandideerimisavalduse esitamise 

                                                 
1 Muudetud juhatuse 16. jaanuari 2012. aasta, 26. veebruari 2013. aasta, 14. detsembri 2015. aasta, 21. novembri 2016. 

aasta ja 10. veebruari 2020.aasta otsustega. 
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kuupäeval seaduslikult ELi liikmesriigis. Kui rühm, ühendus või organisatsioon ei ole juriidiline isik, 

võib projektijuht ja rühma, ühenduse või organisatsiooni esindaja olla üks ja sama isik. 

 

 

Artikkel 4 

Kandideerimist välistavad kriteeriumid 

 

Auhinda ei anta kodanikele, rühmadele, ühendustele ega organisatsioonidele, kes on seotud 

järgmiste projektidega:  

 

 projektid, mis saavad üle 50% oma rahalistest vahenditest ELi eelarvest;  

 projektid, mis on juba saanud mõne Euroopa Liidu institutsiooni, organi, asutuse või ameti 

auhinna;  

 tegevus, mis on tingitud poliitilisest ametikohast või valimistel saadud mandaadiga seotud 

ülesannete täitmisest;  

 tegevus, mis ei ole kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud väärtustega;  

 tulu saamise eesmärgil toimuv tegevus;  

 avalik-õiguslike ja valitsusorganisatsioonide tegevus.  

 

Auhinnale ei saa kandideerida kodanikud, rühmad, ühendused ja organisatsioonid, kes on lõpliku 

kohtuotsusega kuriteos süüdi mõistetud.  

 

Auhinnale ei saa kandideerida rühmad, ühendused ja organisatsioonid, kes ei ole juriidilised isikud 

ning kelle projektijuht või esindaja on lõpliku kohtuotsusega kuriteos süüdi mõistetud.  

 

 

Artikkel 5 

Auhinna vorm 

 

Auhind antakse aumedali kujul või rühmaauhinna korral eksponeerimiseks piisavalt suure medali 

või tahvlina.  

 

Auhind on sümboolse väärtusega, auhinna saajal ei ole õigust hüvitisele. 

 

 

Artikkel 6 

Kandidaatide nimetamine või kandideerimine 

 

Euroopa Kodaniku auhinnale võivad ellu viidud projektide eest kandideerida kodanikud, rühmad, 

ühendused ja organisatsioonid, kes vastavad käesoleva eeskirja artiklites 3 ja 4 sätestatud 

kriteeriumidele.  

 

Kodanikud, rühmad, ühendused ja organisatsioonid, kes vastavad artikli 3 teises ja kolmandas lõigus 

osutatud sobivuskriteeriumitele, võivad ka nimetada Euroopa Kodaniku auhinna kandidaadiks ühe 

teise kodaniku, rühma, ühenduse või organisatsiooni.  

 

Rühmade ja piiriüleste projektide puhul peaks nimetamise või kandideerimise läbi vaatama selle 

liikmesriigi auhinnakomisjon, kus toimus eelarve järgi suurem osa tegevustest. 

 

Kandideerida ja kandidaate nimetada saab kõigis ELi ametlikes keeltes. Teave kandideerimise ja 

kandidaatide nimetamise kohta esitatakse osalemis-/kandideerimiskutses, mis avaldatakse kõikides 

liikmesriikides. 
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Kandidaatide nimetamise / kandideerimise tähtaeg on reeglina 31. märts. Auhinnakomisjoni esimees 

võib kandideerimistähtaega muuta, et võtta arvesse Euroopa Parlamendi tööplaani või võimalikke 

eriasjaolusid.  

 

Kandideerimistaotlusele / kandidaadi nimetamise taotlusele tuleb lisada kodaniku või 

rühma/organisatsiooni/ühenduse esindaja allkirjastatud kinnitus selle kohta, et 

kodanik/rühm/ühendus/organisatsioon vastab artiklis 3 osutatud sobivuskriteeriumidele, aga mitte 

ühelegi artiklis 4 sätestatud kandideerimist välistavale kriteeriumile. Ühenduste või organisatsioonide 

puhul tuleb taotlusele lisada ka selle põhikiri. 

 

 

Artikkel 7 

Riiklikud auhinnakomisjonid 

 

Riiklikud auhinnakomisjonid, kuhu kuulub vähemalt kolm Euroopa Parlamendi liiget, üks riigi 

kodanikuühiskonna organisatsiooni esindaja ja üks riigi noorteorganisatsiooni esindaja, esitavad 

Euroopa Kodaniku auhinna komisjonile hiljemalt selle esimehe määratud kuupäevaks oma 

liikmesriigist kuni viis potentsiaalset laureaati (järjestamata).  

 

Liikmesriikides asuvad Euroopa Parlamendi bürood kutsuvad igal aastal parlamendiliikmeid riiklikus 

auhinnakomisjonis osalema. Riiklike auhinnakomisjonide koosseis vastab võimaluse korral Euroopa 

Parlamendi poliitiliste jõudude tasakaalule.  

 

Liikmesriikides asuvad Euroopa Parlamendi bürood kutsuvad igal aastal riiklikus auhinnakomisjonis 

osalema ka kodanikuühiskonna organisatsioonide ja noorteorganisatsioonide esindajaid. 

 

Euroopa Kodaniku auhinna komisjon annab välja suunised, mida Euroopa Parlamendi bürood peavad 

järgima ja mis käsitlevad a) riikliku auhinnakomisjoni koosseisu ja b) riikliku auhinnakomisjoni 

tegevuse ja eelkõige hääletamise metoodikat. 

 

Riikliku auhinnakomisjoni otsuses potentsiaalsete laureaatide kohta võetakse arvesse kõigi 

komisjoniliikmete arvamusi ja eelkõige märgitakse selles selgelt ära kõik asjaolud, millest Euroopa 

Kodaniku auhinna komisjon peaks riikliku auhinnakomisjoni liikmete arvates teadlik olema.  

 

Euroopa Parlamendi bürood aitavad riiklikel auhinnakomisjonidel potentsiaalsed laureaadid välja 

valida. Kui Euroopa Parlamendi büroodel on faktilist teavet, mis aitaks riiklikel auhinnakomisjonidel 

või Euroopa Kodaniku auhinna komisjonil otsuseid teha, peaksid nad sellele tähelepanu juhtima ja 

selle teabe komisjonidele esitama. 

 

 

Artikkel 8 

Auhinnakomisjon 

 

Auhinna saajad määrab kindlaks Euroopa Kodaniku auhinna komisjon.  

Komisjoni esimees on Euroopa Parlamendi president. Ta võib oma volitused delegeerida ühele 

asepresidendile.  

 

Euroopa Kodaniku auhinna komisjoni kuuluvad:  

 

–  esimees;  

–  neli Euroopa Parlamendi asepresidenti;  

–  kaks endist Euroopa Parlamendi presidenti;  

–  kaks silmapaistvat isikut; 
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– üks üleeuroopalise kodanikuühiskonna organisatsiooni esindaja ja üks üleeuroopalise 

noorteorganisatsiooni esindaja. 

 

Komisjoni liikmed määrab ametisse Euroopa Parlamendi juhatus.  

 

Auhinnakomisjon kehtestab oma töökorra. Sekretariaaditöö eest vastutab, auhinnatseremooniaid 

korraldab ja vajalikke haldushindamisi teostab Euroopa Parlamendi kommunikatsiooni 

peadirektoraat (DG COMM).  

 

 

Artikkel 9 

Auhinna saajate määramise otsus 

 

Euroopa Kodaniku auhinna komisjon koostab põhjendatud otsuse, millega valitakse riiklike 

auhinnakomisjonide edastatud potentsiaalsete laureaatide seast välja auhinna saajad. 

 

Euroopa Kodaniku auhinna komisjoni otsus on lõplik. 

 

Euroopa Kodaniku auhinna komisjoni esimehel on õigus peatada auhinna andmine kodanikele, 

rühmadele, ühendustele või organisatsioonidele, kelle vastu on kuriteosüüdistuse tõttu pooleli 

kohtumenetlus. Euroopa Kodaniku auhinna komisjoni esimees võib otsustada oodata ära 

kohtumenetluse lõpu, enne kui tehakse lõplik otsus kandidaadile auhinna andmise kohta. 

 

Auhinnakomisjon jätab endale õiguse Euroopa Kodaniku auhind tagasi võtta, kui selle saanud 

kodanik, rühm, ühendus või organisatsioon on seotud kuritarvitustega. Kuritarvitus võib hõlmata 

auhinna väärkasutust, sobivus- või kandideerimist välistavaid kriteeriume puudutavate valeandmete 

esitamist või tegevust, mis on vastuolus artiklis 2 seatud eesmärkidega, sh eelkõige tegevust, mis on 

selgelt vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste harta põhimõtetega.  

 

Euroopa Kodaniku auhinna komisjonil on õigus auhind selle saanud kodanikult, rühmalt, ühenduselt 

või organisatsioonilt tagasi võtta, kui kümne aasta jooksul pärast selle andmist juhtub, et: 

a) laureaat mõistetakse lõpliku kohtuotsusega kriminaalkuriteos süüdi;  

b) rühma, ühenduse või organisatsiooni (tingimusel, et tegemist ei ole juriidilise isikuga) projektijuht 

või esindaja mõistetakse lõpliku kohtuotsusega kriminaalkuriteos süüdi. 

 

Auhinna andmise peatamise või auhinna tagasivõtmise korral annab Euroopa Kodaniku auhinna 

komisjon enne vastava otsuse vastuvõtmist laureaadile võimaluse esitada kirjalikke selgitusi.  

 

Auhinna võib anda postuumselt juhul, kui asjaomane kodanik / projektijuht / rühma, ühenduse või 

organisatsiooni esindaja allkirjastas enne surma artikli 6 kuuendas lõigus nõutud kinnituse sobivus- 

ja kandideerimist välistavate kriteeriumide kohta. 

  

Euroopa Kodaniku auhinna komisjon langetab otsused esimehe poolt kokku kutsutud erakorralisel 

koosolekul kohal viibivate liikmete häälteenamusega. 

 

 

 

 

Artikkel 10 

Iga-aastane kvoot 

 

Auhinna sümboolse olemuse tõttu antakse auhind igal aastal kuni 50 laureaadile; arvesse võetakse 

soolist tasakaalu.  
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Auhinnakomisjon valib igast liikmesriigist vähemalt ühe laureaadi. Erandjuhtudel võib 

auhinnakomisjon valida liikmesriigist rohkem kui ühe laureaadi. 

 

Artikkel 11 

Auhinna andmise sagedus 

 

Auhindu antakse välja kord aastas auhinnakomisjoni otsusega, millest auhinnakomisjon auhinna 

saajatele ja nende nimetajatele kohe teada annab.  

 

Otsus auhinna saajate kohta avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.  

 

Artikkel 12 

Auhinnatseremoonia 

 

Auhinnakomisjon võib volitada auhinda auhinnakomisjoni nimel üle andma iga Euroopa Parlamendi 

liiget. Liikmesriikides korraldatakse avalikud auhinnatseremooniad. Neid organiseerivad Euroopa 

Parlamendi bürood ning nende ettevalmistamisel võidakse teha koostööd Euroopa Komisjoni 

esindustega, võrgustikuga Europe Direct ning kohalike riigiasutustega.  

 

Sündmust reklaamitakse ja kajastatakse võimalikult palju, et rõhutada auhinnatud tegevuse 

erakordset olemust.  

 

Igal aastal korraldatakse Euroopa Parlamendis Brüsselis või Strasbourgis keskne üritus, kuhu 

kutsutakse kõik laureaadid.  

 

Kui laureaat loobub auhinna vastuvõtmisest, ei kutsuta teda või tema esindajat auhinnatseremooniale 

ega kesksele üritusele, samuti ei ole tal või tema esindajal õigust nendel üritustel osaleda ega taotleda 

võimalike reisikulude hüvitamist. 

 

Artikkel 13  

Autoriõigus 

 

Euroopa Parlament jätab endale õiguse kasutada esitatud materjale teavitamise, meedia ja reklaami 

eesmärgil. 

 

 

Artikkel 14 

Vastutus 

 

Korraldajaid ei saa pidada vastutavaks auhinnakonkursi tühistamise, edasilükkamise või muutmise 

eest ettenägematu olukorra tõttu. 

 

Artikkel 15 

Reeglitega nõustumine 

 

Konkursil osalemiseks tuleb täielikult nõustuda kõigi eeskirjas sätestatud reeglitega. 


