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1) Introdução
O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento é atribuído anualmente pelo
Parlamento Europeu.

2) Objetivos do programa
Este prémio destina-se a recompensar uma realização especial num dos seguintes
domínios:
 Defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, nomeadamente do

direito à liberdade de expressão,
 Proteção dos direitos das minorias,
 Respeito pelo Direito Internacional e
 Desenvolvimento da democracia e defesa do Estado de Direito.

Por «realização» entende-se qualquer produção intelectual ou artística, bem como o
empenho ativo nestes domínios. Deve ser justificada e verificável.

Qualquer obra apresentada em apoio de uma candidatura deve ser redigida numa das
línguas oficiais da União Europeia.

3) Calendário indicativo e processo de atribuição

Decisão da Conferência dos Presidentes sobre o
calendário relativo ao processo de atribuição do
prémio Sakharov em 2019

antes do verão de 2019

Prazo para apresentação de candidaturas setembro de 2019

Decisão da Conferência dos Presidentes sobre o
laureado final outubro-novembro de 2019
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Cerimónia de entrega do Prémio Sakharov de
2019 em sessão plenária dezembro de 2019

4) Prémio
O montante do prémio é de 50 000 EUR.
Assiste ao Parlamento Europeu o direito de publicar qualquer obra recompensada.

5) Atribuição
O prémio pode ser atribuído a indivíduos ou a agrupamentos e organizações,
independentemente de disporem ou não de personalidade jurídica.

A nacionalidade, o domicílio ou a sede dos candidatos não têm qualquer relevância.

6) Informações sobre o processo de candidatura e seleção
Uma candidatura deve ser apoiada por um mínimo de 40 deputados ou por um grupo
político do Parlamento Europeu. Cada deputado só pode apoiar um candidato. Todas as
propostas devem ser assinadas e fundamentadas.

As candidaturas que preencherem os requisitos supramencionados são submetidas à
apreciação da Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão do Desenvolvimento,
numa reunião conjunta. Após a referida avaliação, as duas comissões procedem a uma
votação conjunta indicativa, mediante a qual é estabelecida uma lista de três candidatos
por ordem alfabética, de entre os quais a Conferência dos Presidentes escolhe o vencedor.

O Presidente do Parlamento Europeu entrega o prémio no decurso de uma cerimónia
realizada em sessão plenária do Parlamento Europeu.

Os processos de atribuição do prémio são objeto de disposições de execução para
utilização interna, fixadas pela Comissão dos Assuntos Externos e comunicadas, a pedido,
a todos os candidatos.

7) Advertência jurídica
A decisão de atribuição do prémio é irrevogável e não pode ser contestada judicialmente.


