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1 artikla 

Palkinnon nimi 

 

Euroopan parlamentti myöntää vuosittain ”Euroopan kansalaisen palkinnon”. 

 

 

2 artikla 

Palkittava toiminta 

 

Euroopan kansalaisen palkinto myönnetään kansalaisille, ryhmille, yhdistyksille tai järjestöille 

näiden toteuttamista hankkeista, jotka ovat osoitus poikkeuksellisen merkittävistä saavutuksista ja/tai 

poikkeuksellisesta omistautumisesta seuraavilla aloilla: 

 

 toiminta, jolla edistetään Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten keskinäistä 

ymmärtämystä ja lähentymistä tai helpotetaan rajat ylittävää tai valtioiden välistä yhteistyötä 

 toiminta, johon sisältyy pitkällä aikavälillä tehtävää rajat ylittävää tai valtioiden välistä 

kulttuuriyhteistyötä, joka auttaa vahvistamaan Eurooppa-henkeä 

 hankkeet, jotka liittyvät meneillään olevaan eurooppalaiseen teemavuoteen 

 toiminta, jossa konkretisoituvat Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetut arvot. 

 

Kanslia voi päättää teeman hankkeille, jotka voidaan palkita tiettynä vuonna. 

 

 

3 artikla 

Kelpoisuusperusteet 

 

Huomioon otetaan vain hankkeet, jotka on toteutettu kokonaan tai osittain EU:n jäsenvaltioissa. 

Jälkimmäisessä tapauksessa hankkeen EU:n jäsenvaltioissa toteutetun osan rahoittamiseen on pitänyt 

käyttää yli 50 prosenttia hankkeen koko rahoituksesta. 

 

Palkinto voidaan myöntää EU:n jäsenvaltion kansalaisille tai sellaisille EU:n ulkopuolisen maan 

kansalaisille, jotka nimeämisehdotuksen tai hakemuksen jättämispäivänä oleskelevat laillisesti 

unionin alueella. 

 

Palkinto voidaan myöntää ryhmille, yhdistyksille ja järjestöille, jotka ovat oikeushenkilöitä, jos ne 

ovat nimeämisehdotuksen tai hakemuksen jättämispäivänä rekisteröityneitä johonkin EU:n 

jäsenvaltioon. Palkinto voidaan myöntää ryhmille, yhdistyksille ja järjestöille, jotka eivät ole 

oikeushenkilöitä, jos hankkeen johtaja ja ryhmää, yhdistystä tai järjestöä edustava henkilö ovat EU:n 

jäsenvaltion kansalaisia tai sellaisia EU:n ulkopuolisen maan kansalaisia, jotka ryhmän, yhdistyksen 

tai järjestön nimeämisehdotuksen tai hakemuksen jättämispäivänä oleskelevat laillisesti jossakin 

                                                 
1 Muutettu puhemiehistön 16. tammikuuta 2012, 26. helmikuuta 2013, 14. joulukuuta 2015, 21. marraskuuta 2016 ja 

10. helmikuuta 2020 tekemillä päätöksillä. 
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EU:n jäsenvaltiossa. Tällaiselle ryhmälle, yhdistykselle tai järjestölle, joka ei ole oikeushenkilö, 

voidaan myöntää palkinto silloinkin, kun hankkeen johtaja ja ryhmää, yhdistystä tai järjestöä edustava 

henkilö ovat sama henkilö. 

 

 

4 artikla 

Poissulkemisperusteet 

 

Kansalaiset, ryhmät, yhdistykset tai järjestöt, jotka ovat mukana seuraavanlaisissa hankkeissa, eivät 

voi saada palkintoa: 

 

 hankkeet, joiden rahoituksesta yli 50 prosenttia on peräisin EU:n talousarviosta 

 hankkeet, joille jokin EU:n toimielin, elin, toimisto tai virasto on jo myöntänyt palkinnon 

 toiminta, joka on toteutettu hoidettaessa poliittista tai vaalien tuloksena saatua tehtävää 

 toiminta, joka ei ole perusoikeuskirjassa vahvistettujen arvojen mukaista 

 toiminta, jonka tarkoituksena on tuottaa voittoa 

 julkisten organisaatioiden tai viranomaisten harjoittama toiminta. 

 

Kansalaiset, ryhmät, yhdistykset tai järjestöt, jotka on lainvoimaisella tuomiolla todettu syylliseksi 

rikokseen, eivät voi saada palkintoa. 

 

Ryhmät, yhdistykset tai järjestöt, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, eivät voi saada palkintoa, jos 

hankkeen johtaja taikka ryhmää, yhdistystä tai järjestöä edustava henkilö on lainvoimaisella 

tuomiolla todettu syylliseksi rikokseen. 

 

 

5 artikla 

Palkinnon laatu 

 

Palkinto on kunniamitali tai, jos palkinnon saa ryhmä, mitali tai laatta, joka on kyllin suuri esille 

pantavaksi. 

 

Palkinto on symbolinen eikä oikeuta sen saajaa minkäänlaiseen korvaukseen. 

 

 

6 artikla 

Nimeämisehdotusten ja hakemusten esittäminen 

 

Kansalaiset, ryhmät, yhdistykset tai järjestöt, jotka näiden sääntöjen 3 artiklan ja 4 artiklan perusteella 

täyttävät vaatimukset, voivat hakea Euroopan kansalaisen palkintoa toteuttamistaan hankkeista. 

 

Kansalaiset, ryhmät, yhdistykset tai järjestöt, jotka täyttävät 3 artiklan toisessa ja kolmannessa 

kohdassa määrätyt kelpoisuusperusteet, voivat lisäksi nimetä yhden muun kansalaisen, ryhmän, 

yhdistyksen tai järjestön ehdolle Euroopan kansalaisen palkinnon saajaksi. 

 

Kun on kyse ryhmistä ja rajat ylittävistä hankkeista, kansallisen tuomariston olisi tutkittava 

nimeämisehdotus tai hakemus siinä jäsenvaltiossa, jossa toteutettiin suurin osa toimista rahoituksen 

määrässä mitattuna. 

 

Hakemukset ja nimeämisehdotukset voidaan toimittaa kaikilla EU:n virallisilla kielillä. 

Yksityiskohtaiset tiedot hakemusten ja nimeämisehdotusten jättämisestä annetaan nimeämisehdotus- 

tai hakemuspyynnössä, joka julkaistaan kaikissa jäsenvaltioissa. 
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Ehdokkaiden nimeämisen ja palkinnon hakemisen määräaika on yleensä 31. maaliskuuta. Kanslian 

puheenjohtaja voi muuttaa nimeämisehdotusten tai hakemusten jättämisen määräaikaa ottaen 

huomioon Euroopan parlamentin kalenterin ja mahdolliset erityisolosuhteet. 

 

Nimeämisehdotukseen tai hakemukseen on sisällyttävä kansalaisen allekirjoittama taikka ryhmän, 

yhdistyksen tai järjestön edustajan allekirjoittama vakuutus siitä, että kansalainen, ryhmä, yhdistys 

tai järjestö täyttää 3 artiklassa määrätyt kelpoisuusperusteet eikä kuulu 4 artiklassa määrättyjen 

poissulkemisperusteiden piiriin. Kun nimetään tai kun palkintoa hakee yhdistys tai järjestö, 

nimeämisehdotukseen tai hakemukseen on liitettävä myös sen perussääntö. 

 

 

7 artikla 

Kansalliset tuomaristot 

 

Kansalliset tuomaristot, joihin kuuluu vähintään kolme Euroopan parlamentin jäsentä, yksi 

kansallisen kansalaisyhteiskunnan järjestön edustaja ja yksi kansallisen nuorisojärjestön edustaja, 

esittävät kanslialle enintään viisi palkinnonsaajaehdokasta jäsenvaltioistaan kanslian puheenjohtajan 

asettamaan määräpäivään mennessä. Ehdokkaita ei laiteta paremmuusjärjestykseen. 

 

Euroopan parlamentin yhteystoimisto kussakin jäsenvaltiossa kutsuu parlamentin jäsenet 

osallistumaan kansalliseen tuomaristoon vuodeksi kerrallaan. Kansallisten tuomaristojen 

kokoonpanon on mahdollisuuksien mukaan vastattava Euroopan parlamentin poliittisia 

voimasuhteita. 

 

Yhteystoimisto kutsuu myös kansalliset kansalaisyhteiskunnan järjestön ja nuorisojärjestön edustajat 

osallistumaan kansalliseen tuomaristoon vuodeksi kerrallaan. 

 

Kanslia antaa Euroopan parlamentin yhteystoimistoille ohjeita a) kansallisten tuomaristojen 

kokoonpanosta ja b) tuomaristojen työskentelyyn sovellettavista menettelytavoista ja erityisesti 

äänestysmenettelystä. 

 

Päätöksessä, jonka kansallinen tuomaristo tekee ehdotettujen palkinnonsaajien luettelosta, on otettava 

huomioon tuomariston kaikkien jäsenten mielipiteet, ja siinä on erityisesti mainittava selvästi kaikki 

mahdolliset asiat, joista kanslian olisi tuomariston jäsenten mielestä syytä olla perillä. 

 

Euroopan parlamentin yhteystoimistot avustavat kansallisia tuomaristoja ehdotettujen 

palkinnonsaajien valintamenettelyssä. Yhteystoimistojen olisi tuotava esiin ja välitettävä eteenpäin 

niillä mahdollisesti olevat asiatiedot, joista voi olla apua kansallisten tuomaristojen tai kanslian 

päätöksenteossa. 

 

 

8 artikla 

Palkinnon myöntävä elin 

 

Palkinnon myöntää Euroopan kansalaisen palkinnon kanslia. 

Euroopan parlamentin puhemies toimii kanslian puheenjohtajana. Hän voi siirtää toimivaltansa 

varapuhemiehelle. 

 

Kanslian jäsenet ovat  

 

–  kanslian puheenjohtaja  

–  neljä Euroopan parlamentin varapuhemiestä  

–  kaksi Euroopan parlamentin entistä puhemiestä 
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–  kaksi merkkihenkilöä 

–yksi yleiseurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan järjestön edustaja ja yksi yleiseurooppalaisen 

nuorisojärjestön edustaja. 

 

Jäsenet nimeää Euroopan parlamentin puhemiehistö. 

 

Kanslia vahvistaa työjärjestyksensä. Euroopan parlamentin viestinnän pääosasto vastaa sihteeristöstä, 

järjestää palkintojenjakotilaisuudet ja suorittaa tarvittavat hallinnolliset arvioinnit. 

 

 

9 artikla 

Myöntämispäätös 

 

Kanslia myöntää palkinnon perustellulla päätöksellä, jonka se perustaa kansallisten tuomaristojen 

ehdotuksiin palkinnonsaajiksi. 

 

Kanslian päätös on lopullinen. 

 

Kanslian puheenjohtaja pidättää oikeuden keskeyttää palkinnon myöntäminen kansalaiselle, 

ryhmälle, yhdistykselle tai järjestölle, jota vastaan on vireillä oikeudellinen menettely rikosasiassa. 

Kanslian puheenjohtaja voi odottaa oikeudellisen menettelyn päättymistä ennen kuin päättää, 

myönnetäänkö palkinto kyseiselle ehdokkaalle vai ei. 

 

Kanslia pidättää oikeuden peruuttaa kansalaisille, ryhmille, yhdistyksille tai järjestöille myönnetyn 

Euroopan kansalaisen palkinnon väärinkäyttötapauksissa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi palkinnon 

väärinkäyttö, kelpoisuus- tai poissulkemisperusteita koskevien väärien tietojen antaminen tai 

2 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden vastainen toiminta ja erityisesti toiminta, joka on selvästi EU:n 

perusoikeuskirjan vastaista. 

 

Kanslialla on myös oikeus peruuttaa jo myönnetty palkinto kansalaiselta, ryhmältä, yhdistykseltä tai 

järjestöltä, jos kymmenen vuoden kuluessa palkinnon myöntämisestä 

a) saaja on lainvoimaisella tuomiolla todettu syylliseksi rikokseen; 

b) kun on kyse ryhmästä, yhdistyksestä tai järjestöstä, joka ei ole oikeushenkilö, hankkeen johtaja 

taikka ryhmää, yhdistystä tai järjestöä edustava henkilö on lainvoimaisella tuomiolla todettu 

syylliseksi rikokseen. 

 

Jos kanslia harkitsee palkinnon myöntämisen keskeyttämistä tai palkinnon peruuttamista, se antaa 

asianomaiselle palkinnonsaajalle tilaisuuden esittää kirjallisia huomautuksia ennen päätöksen 

tekemistä. 

 

Palkinto voidaan myöntää postuumisti, jos asianomainen kansalainen, hankkeen johtaja taikka 

ryhmän, yhdistyksen tai järjestön edustaja on ennen kuolemaansa allekirjoittanut 6 artiklan 

kuudennessa kohdassa edellytetyn kelpoisuus- ja poissulkemisperusteita koskevan vakuutuksen. 

  

Kanslia tekee päätöksensä kanslian puheenjohtajan koolle kutsumassa kokouksessa läsnä olevien 

jäsentensä äänten enemmistöllä. 

 

10 artikla 

Vuosikiintiöt 

 

Koska palkinto on symbolinen, vuosittain myönnettävien palkintojen määrä on rajoitettu enintään 

50:een ja palkinnonsaajia valittaessa on otettava huomioon sukupuolten tasapuolinen edustus. 
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Kanslia valitsee vähintään yhden palkinnonsaajan kustakin jäsenvaltiosta. Kanslia voi 

poikkeustapauksissa valita jäsenvaltiosta useamman kuin yhden palkinnonsaajan. 

 

11 artikla 

Palkintokausi 

 

Palkinnot myönnetään kanslian päätöksellä kerran vuodessa, ja kanslia ilmoittaa palkinnosta 

palkinnonsaajille ja heidät nimenneille heti myöntämispäätöksen tehtyään. 

 

Palkinnonsaajia koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

 

12 artikla 

Palkintojenjakotilaisuus 

 

Kanslia voi valtuuttaa Euroopan parlamentin jäsenen luovuttamaan palkinnon nimissään. Julkiset 

palkintojenjakotilaisuudet on järjestettävä jäsenvaltioissa. Julkisten palkintojenjakotilaisuuksien 

järjestämisestä vastaavat Euroopan parlamentin yhteystoimistot, ja tilaisuuksien valmistelussa 

voidaan tehdä yhteistyötä Euroopan komission edustustojen, Europe Direct -verkoston sekä 

paikallisten viranomaisten kanssa. 

 

Tilaisuudesta tiedotetaan mahdollisimman laajasti, jotta toiminnan erityisluonne saisi ansaitsemaansa 

huomiota. 

 

Vuosittain järjestetään Euroopan parlamentissa Brysselissä tai Strasbourgissa päätapahtuma, johon 

kaikki palkinnonsaajat kokoontuvat. 

 

Jos palkinnonsaaja kieltäytyy ottamasta palkintoa vastaan, häntä tai tapauksen mukaan hänen 

edustajaansa ei kutsuta palkintojenjakotilaisuuteen eikä edellä mainittuun tapahtumaan. 

Palkinnonsaajalla tai hänen edustajallaan ei tällöin myöskään ole oikeutta olla läsnä näissä 

tapahtumissa eikä hakea korvausta mahdollisista matkakuluista. 

 

13 artikla 

Tekijänoikeudet 

 

Euroopan parlamentti pidättää oikeuden jäljentää toimitettua aineistoa esittelyä, tiedotusvälineitä ja 

toimintansa tunnetuksi tekemistä varten. 

 

 

14 artikla 

Vastuu 

 

Kilpailun järjestäjä ei vastaa odottamattomista olosuhteista johtuvasta kilpailun peruuntumisesta, 

lykkäämisestä tai muuttamisesta. 

 

15 artikla 

Sääntöjen hyväksyminen 

 

Osallistujan katsotaan hyväksyvän nämä säännöt kokonaisuudessaan osallistuessaan kilpailuun. 


