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Artikolu 1 

Desinjazzjoni 

 

Kull sena, il-Parlament Ewropew jagħti l-"Premju taċ-Ċittadin Ewropew". 

 

 

Artikolu 2 

Attivitajiet li jridu jitqiesu 

 

Dan il-premju għandu jingħata lil ċittadini, gruppi, assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet għal 

proġetti li jkunu wettqu u li permezz tagħhom urew kisbiet eċċezzjonali u/jew impenn straordinarju 

fl-oqsma li ġejjin:  

 

 attivitajiet li jippromwovu fehim reċiproku aħjar u integrazzjoni aktar mill-qrib bejn iċ-ċittadini 

tal-Istati Membri jew l-iffaċilitar ta' kooperazzjoni transfruntiera jew transnazzjonali fi ħdan l-

Unjoni Ewropea;  

 attivitajiet li jinvolvu kooperazzjoni kulturali fit-tul, transfruntiera jew transnazzjonali u li 

jikkontribwixxu għat-tisħiħ ta' spirtu Ewropew,  

 proġetti marbuta mas-Sena Ewropea kurrenti;  

 attivitajiet li jesprimu b'mod konkret il-valuri minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-

Unjoni Ewropea; 

 

Il-Kanċellerija tista' tiddeċiedi dwar tema għall-proġetti sottomessi għal edizzjoni annwali speċifika 

tal-Premju. 

 

 

Artikolu 3 

Kriterji ta' eliġibbiltà 

 

Għandhom jiġu kkunsidrati biss proġetti mwettqa esklużivament fi ħdan l-Istati Membri tal-UE, jew 

parzjalment fi ħdan l-Istati Membri tal-UE (fejn il-parti tal-proġett li titwettaq fi ħdan l-Istati Membri 

tal-UE tirrappreżenta aktar minn 50% tal-baġit globali tal-proġett). 

 

Huma eliġibbli għall-premju ċittadini li huma jew nazzjonali ta' Stat Membru tal-UE jew nazzjonali 

ta' pajjiżi terzi li jkunu residenti legalment fit-territorju tal-Unjoni fid-data tas-sottomissjoni tan-

nomina jew tal-applikazzjoni tagħhom. 

 

Gruppi, assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet b'personalità ġuridika huma eliġibbli għall-premju 

jekk ikunu rreġistrati fi Stat Membru tal-UE fid-data tas-sottomissjoni tan-nomina jew tal-

applikazzjoni tagħhom. Gruppi, assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet mingħajr personalità ġuridika 

                                                 
1 Kif emendata bid-deċiżjonijiet tal-Bureau tas-16 ta' Jannar 2012, tas-26 ta' Frar 2013, tal-14 ta' Diċembru 2015, tal-

21 ta' Novembru 2016 u tal-10 ta' Frar 2020.   
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huma eliġibbli għall-premju jekk il-kap tal-proġett u l-persuna li tirrappreżenta lill-grupp / l-

assoċjazzjoni / l-organizzazzjoni jkunu jew nazzjonali ta' Stat Membru tal-UE jew nazzjonali ta' pajjiż 

terz li jkunu residenti legalment fi Stat Membru tal-UE fid-data tas-sottomissjoni tan-nomina jew tal-

applikazzjoni tal-grupp / l-assoċjazzjoni / l-organizzazzjoni. Għall-fini tal-eliġibbiltà ta' gruppi / 

assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet mingħajr personalità ġuridika, il-kap tal-proġett u l-persuna li 

tirrappreżenta l-grupp / l-assoċjazzjoni / l-organizzazzjoni jistgħu jkunu l-istess persuna. 

 

 

Artikolu 4 

Kriterji ta' esklużjoni 

 

Ċittadini, gruppi, assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet li huma involuti fil-proġetti li ġejjin 

m'għandhomx ikunu eliġibbli għal premju:  

 

 proġetti li jirċievu aktar minn 50% tal-finanzjament mill-baġit tal-UE;  

 proġetti li diġà ngħataw premju minn istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija tal-Unjoni 

Ewropea;  

 attivitajiet imwettqa fl-eżerċizzju ta' funzjoni politika jew kariga eletta;  

 attivitajiet li ma jikkonformawx mal-valuri minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali;  

 attivitajiet li għandhom skop ta' qligħ;  

 attivitajiet minn organizzazzjonijiet pubbliċi u governattivi.  

 

Iċ-ċittadini, il-gruppi, l-assoċjazzjonijiet jew l-organizzazzjonijiet ma għandhomx ikunu eliġibbli 

għall-Premju f'każ li jkunu nstabu ħatja ta' reat kriminali permezz ta' sentenza finali.  

 

Gruppi, assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet mingħajr personalità ġuridika mhumiex eliġibbli 

għall-Premju jekk il-kap tal-proġett jew il-persuna li tirrappreżentahom ikunu nstabu ħatja ta' reat 

kriminali permezz ta' sentenza finali.  

 

 

Artikolu 5 

Is-sura tal-premju 

 

Il-premju huwa f'sura ta' medalja ta' unur jew, għall-ippremjar ta' gruppi, medalja jew plakka kbira 

biżżejjed biex tiġi esposta.  

 

Il-premju għandu valur simboliku; il-benefiċjarju ma jista' jitlob ebda kumpens. 

 

 

Artikolu 6 

Sottomissjoni ta' nomini jew applikazzjonijiet 

 

Ċittadini, gruppi, assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet li jikkonformaw mal-kriterji stabbiliti fl-

Artikoli 3 u 4 ta' dawn ir-regoli jistgħu japplikaw għall-Premju taċ-Ċittadin Ewropew għal proġetti li 

jkunu wettqu.  

 

Barra minn hekk, ċittadini, gruppi, assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet li jikkonformaw mal-

kriterji ta' eliġibbiltà fit-tieni u fit-tielet paragrafu tal-Artikolu 3 jistgħu jinnominaw ċittadin jew 

grupp wieħed ieħor, assoċjazzjoni jew organizzazzjoni waħda oħra għall-Premju taċ-Ċittadin 

Ewropew.  
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Fil-każ ta' gruppi u proġetti transfruntiera, in-nomina jew l-applikazzjoni għandhom jiġu eżaminati 

mill-ġurija nazzjonali fl-Istat Membru fejn, f'termini baġitarji, il-biċċa l-kbira tal-attivitajiet ikunu 

seħħew. 

 

L-applikazzjonijiet / in-nomini jistgħu jiġu sottomessi bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. Id-dettalji 

dwar is-sottomissjoni ta' applikazzjonijiet / nomini jingħataw fis-sejħa għal nomini / applikazzjonijiet 

li tiġi ppubbliċizzata fl-Istati Membri kollha. 

 

L-iskadenza għas-sottomissjoni tan-nomini jew l-applikazzjonijiet hija fil-prinċipju l-31 ta' Marzu. 

L-iskadenza għas-sottomissjoni tan-nomini / tal-applikazzjonijiet tista' tiġi mmodifikata mill-

Kanċillier, filwaqt li jitqiesu l-kalendarju tal-Parlament Ewropew u ċirkostanzi speċjali possibbli.  

 

In-nomina jew l-applikazzjoni għandhom jinkludu dikjarazzjoni ffirmata miċ-ċittadin / mir-

rappreżentant tal-grupp / mill-organizzazzjoni / mill-assoċjazzjoni li jiċċertifikaw li ċ-ċittadin / il-

grupp / l-assoċjazzjoni / l-organizzazzjoni jikkonformaw mal-kriterji ta' eliġibbiltà kif stabbiliti fl-

Artikolu 3 u li ma jaqgħux fil-kriterji ta' esklużjoni kif stabbilit fl-Artikolu 4. F'każ ta' nomini jew 

applikazzjonijiet ta' assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet, l-istatuti għandhom ukoll jiġu annessi 

man-nomina jew mal-applikazzjoni. 

 

 

Artikolu 7 

Ġuriji nazzjonali 

 

Ġuriji nazzjonali magħmula minn tal-inqas tliet Membri tal-Parlament Ewropew, rappreżentant ta' 

organizzazzjoni nazzjonali tas-soċjetà ċivili u rappreżentant ta' organizzazzjoni nazzjonali taż-

żgħażagħ, jipproponu lill-Kanċellerija mhux aktar minn ħames rebbieħa potenzjali mill-Istati Membri 

tagħhom, mhux f'ordni ta' prijorità, mhux aktar tard mid-data stabbilita mill-Kanċillier.  

 

L-Uffiċċju ta' Kollegament fl-Istati Membri rispettivi jistieden lill-Membri jipparteċipaw fil-ġuriji 

nazzjonali fuq bażi annwali. Il-kompożizzjoni tal-ġuriji nazzjonali għandha tirrifletti kemm jista' jkun 

il-bilanċ tal-opinjoni politika fil-Parlament Ewropew.  

 

L-Uffiċċju ta' Kollegament għandu jistieden ukoll rappreżentanti tas-soċjetà ċivili nazzjonali u tal-

organizzazzjonijiet nazzjonali taż-żgħażagħ biex jipparteċipaw fil-ġuriji nazzjonali fuq bażi annwali. 

 

Il-Kanċellerija għandha toħroġ linji gwida li għandhom jiġu segwiti mill-Uffiċċji ta' Kollegament tal-

PE: (a) dwar il-kompożizzjoni tal-ġuriji nazzjonali, u (b) dwar il-metodoloġija li tirregola l-

proċedimenti tal-ġuriji u partikolarment il-proċedura ta' votazzjoni. 

 

Id-deċiżjoni tal-ġurija nazzjonali dwar il-lista ta' rebbieħa proposti għandha tqis l-opinjonijiet tal-

membri kollha tal-ġurija u, b'mod partikolari, għandha ssemmi b'mod ċar kwalunkwe kwistjoni li l-

membri tal-ġurija jqisu li l-Kanċellerija għandha tkun konxja tagħha.  

 

Fil-proċedura tal-għażla tar-rebbieħa proposti, il-ġuriji nazzjonali jkunu assistiti mill-Uffiċċji ta' 

Kollegament tal-Parlament Ewropew. L-Uffiċċji ta' Kollegament għandhom jiġbdu l-attenzjoni u 

jissottomettu kwalunkwe informazzjoni fattwali li jista' jkollhom, biex b'hekk jgħinu lill-ġuriji 

nazzjonali jew lill-Kanċellerija fid-deċiżjonijiet tagħhom. 

 

 

Artikolu 8 

L-Awtorità tal-għoti tal-premju 

 

L-entità awtorizzata li tassenja l-premju hija "l-Kanċellerija tal-Premju taċ-Ċittadin Ewropew".  
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Il-President tal-Parlament Ewropew huwa l-Kanċillier. Huwa/hija jista'/tista' jiddelega/tiddelega s-

setgħet tiegħu/tagħha lil Viċi President.  

 

Il-Membri tal-Kanċellerija huma:  

 

-  il-Kanċillier;  

-  erba' Viċi Presidenti tal-Parlament Ewropew;  

-  żewġ Presidenti preċedenti tal-Parlament Ewropew;  

-  żewġ personalitajiet eminenti; 

-   rappreżentant wieħed ta' organizzazzjoni pan-Ewropea tas-soċjetà ċivili u rappreżentant 

wieħed ta' organizzazzjoni taż-żgħażagħ pan-Ewropea. 

 

Dawn jinħatru mill-Bureau tal-Parlament Ewropew.  

 

Il-Kanċellerija tistabbilixxi r-regolamenti tagħha. Id-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni tal-

Parlament Ewropew (DĠ COMM) huwa responsabbli għas-segretarjat, jorganizza ċ-Ċerimonji tal-

Premjazzjoni u jwettaq il-valutazzjonijiet amministrattivi neċessarji.  

 

 

Artikolu 9 

Deċiżjoni tal-għoti tal-Premju 

 

Il-Kanċellerija tagħti l-Premju permezz ta' deċiżjoni motivata bbażata fuq ir-rebbieħa proposti 

magħmula mill-ġuriji nazzjonali. 

 

Id-deċiżjoni tal-Kanċellerija hija finali. 

 

Il-Kanċillier jirriżerva d-dritt li jissospendi l-għoti tal-Premju liċ-ċittadini, lill-gruppi, lill-

assoċjazzjonijiet jew lill-organizzazzjonijiet f'każ ta' proċedimenti ġudizzjarji pendenti kontrihom 

għal reati kriminali. Il-Kanċillier jista' jistenna sat-tmiem tal-proċedimenti ġudizzjarji biex jiddeċiedi 

jekk il-Premju jingħatax lilhom jew le. 

 

Il-Kanċellerija tirriserva d-dritt li tirrevoka l-Premju taċ-Ċittadin mingħand ċittadini, gruppi, 

assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet ippremjati f'każ ta' abbuż. Tali abbuż jista' jinkludi l-użu 

ħażin tal-Premju, is-sottomissjoni ta' informazzjoni falza dwar il-kriterji ta' eliġibbiltà jew esklużjoni, 

jew attivitajiet li jmorru kontra l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2, inklużi, b'mod partikolari, attivitajiet 

manifestament kuntrarji għall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.  

 

Il-Kanċellerija għandha wkoll id-dritt li tirrevoka l-Premju mingħand ċittadini, gruppi, 

assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet ippremjati, jekk, fi żmien perjodu ta' għaxar snin mill-għoti 

tal-Premju: 

(a) ikunu nstabu ħatja ta' reat kriminali permezz ta' sentenza finali;  

(b) fil-każ ta' gruppi, assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet mingħajr personalità ġuridika, il-kap 

tal-proġett jew il-persuna li tirrappreżentahom tkun instabet ħatja ta' reat kriminali permezz ta' 

sentenza finali.    

 

Fil-każ ta' sospensjoni tal-għotja jew ir-revoka tal-Premju, il-Kanċellerija għandha tagħti lir-rebbieħ 

ikkonċernat l-opportunità li jippreżenta osservazzjonijiet bil-miktub qabel ma tiġi adottata deċiżjoni.  

 

Il-Premju jista' jingħata wara l-mewt f'każ li d-dikjarazzjoni dwar il-kriterji ta' eliġibbiltà u esklużjoni, 

kif meħtieġ skont is-sitt paragrafu tal-Artikolu 6, tkun ġiet iffirmata miċ-ċittadin / mill-maniġer tal-

proġett / mir-rappreżentant rispettiv tal-grupp, tal-assoċjazzjoni jew tal-organizzazzjoni qabel ma hu 

jkun miet/hi tkun mietet. 
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Id-deċiżjonijiet tal-Kanċellerija jittieħdu b'vot ta' maġġoranza tal-membri tagħha preżenti f'laqgħa 

speċjali msejħa mill-Kanċillier. 

 

 

 

 

Artikolu 10 

Kwoti annwali 

 

Fid-dawl tan-natura simbolika tal-premju, l-għadd ta' premjijiet attribwiti kull sena huwa limitat għal 

kwota ta' massimu ta' 50 rebbieħ, bil-kunsiderazzjoni tal-bilanċ bejn is-sessi.  

 

Il-Kanċellerija tagħżel mill-inqas rebbieħ wieħed minn kull Stat Membru. F'każijiet eċċezzjonali, il-

Kanċellerija tista' tagħżel aktar minn rebbieħ wieħed għal Stat Membru. 

 

Artikolu 11 

Perjodiċità 

 

Il-premjijiet jingħataw permezz ta' deċiżjonijiet tal-Kanċellerija darba fis-sena u jiġu kkomunikati 

mill-Kanċellerija eżatt wara d-deċiżjoni tal-għotja, lir-rebbieħa u lil dawk li nnominawhom.  

 

Id-deċiżjoni dwar ir-rebbieħa tal-Premju għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 

Ewropea.  

 

Artikolu 12 

Iċ-Ċerimonja tal-Għoti tal-Premju 

 

Il-Kanċellerija tista' tawtorizza lil kwalunkwe Membru tal-Parlament Ewropew biex jippreżenta l-

premju f'isimha. Iċ-ċerimonji pubbliċi tal-premjazzjoni jridu jiġu organizzati fl-Istati Membri. Dawn 

għandhom jiġu organizzati mill-Uffiċċji ta' Kollegament tal-Parlament Ewropew u jistgħu jitħejjew 

b'kooperazzjoni mar-rappreżentanzi tal-Kummissjoni Ewropea, in-Netwerk Europe Direct u l-

awtoritajiet pubbliċi lokali.  

 

L-avveniment għandu jingħata l-akbar pubbliċità possibbli sabiex jiġi enfasizzat il-karattru 

eċċezzjonali tal-attivitajiet ikkonċernati.  

 

Kull sena jiġi organizzat avveniment ċentrali fil-Parlament Ewropew fi Brussell jew Strasburgu, fejn 

jitlaqqgħu r-rebbieħa kollha tal-premju.  

 

F'każ li rebbieħ jirrifjuta li jaċċetta l-premju, hu/hi jew, skont il-każ, ir-rappreżentant tiegħu/tagħha, 

la għandhom jiġu mistiedna għaċ-ċerimonja tal-premjazzjoni u l-avveniment ċentrali, u lanqas hu/hi 

jew ir-rappreżentant tiegħu/tagħha m'għandhom ikunu intitolati li jattendu dawn l-avvenimenti u li 

jitolbu rimborż tal-ispejjeż ta' vvjaġġar li jaf ikollhom. 

 

Artikolu 13  

Drittijiet tal-awtur 

 

Il-Parlament Ewropew jirriserva d-dritt li jirriproduċi l-materjal ikkontribwit għal skopijiet ta' 

preżentazzjoni u tal-midja u għal skopijiet promozzjonali. 

 

 

Artikolu 14 
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Responsabbiltà 

 

L-organizzaturi ma jistgħux jinżammu responsabbli għall-kanċellazzjoni, il-posponiment jew il-

modifika tal-kompetizzjoni minħabba ċirkustanzi imprevisti. 

 

Artikolu 15 

Aċċettazzjoni tar-regoli 

 

Il-parteċipazzjoni fil-kompetizzjoni timplika l-aċċettazzjoni sħiha ta' dawn ir-regoli. 


