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PRAVIDLÁ UDEĽOVANIA CENY EURÓPSKEHO OBČANA 

 

ROZHODNUTIE PREDSEDNÍCTVA 

 

ZO 7. MARCA 20111 

 

 

 

Článok 1 

Označenie 

 

Európsky parlament každý rok udelí Cenu Európskeho občana. 

 

 

Článok 2 

Činnosti, ktoré prichádzajú do úvahy 

 

Cena sa udeľuje občanom, skupinám, združeniam alebo organizáciám za projekty, ktoré uskutočnili 

a prostredníctvom ktorých dosiahli mimoriadne úspechy a/alebo výnimočnú angažovanosť v 

nasledovných oblastiach:  

 

 činnosti podporujúce lepšie vzájomné porozumenie a užšiu integráciu medzi občanmi členských 

štátov alebo cezhraničnú alebo nadnárodnú spoluprácu v rámci Európskej únie;  

 činnosti zahrňujúce dlhodobú cezhraničnú alebo nadnárodnú kultúrnu spoluprácu, ktorá prispieva 

k posilneniu európskeho ducha;  

 projekty, ktoré súvisia s aktuálnym Európskym rokom;  

 činnosti, ktoré sú konkrétnym prejavom hodnôt zakotvených v Charte základných práv Európskej 

únie. 

 

Kancelária môže rozhodnúť o téme pre predložené projekty v rámci konkrétneho ročníka ceny. 

 

 

Článok 3 

Kritériá oprávnenosti 

 

Do úvahy sa berú len projekty realizované výhradne v rámci členských štátov EÚ alebo čiastočne v 

rámci členských štátov EÚ (ak časť projektu realizovaná v rámci členských štátov EÚ predstavuje 

viac ako 50 % celkového rozpočtu projektu). 

 

Na udelenie ceny sú oprávnení občania, ktorí sú buď štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ alebo 

štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí majú riadny pobyt na území Únie k dátumu predloženia ich 

nominácie alebo žiadosti. 

 

Skupiny, združenia a organizácie s právnou subjektivitou sú oprávnené na udelenie ceny, ak sú 

zaregistrované v členskom štáte EÚ ku dňu predloženia ich nominácie alebo žiadosti. Skupiny, 

združenia a organizácie bez právnej subjektivity sú oprávnené na udelenie ceny, ak sú vedúci projektu 

a osoba zastupujúca skupinu/združenie/organizáciu buď štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ 

alebo štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí k dátumu predloženia nominácie alebo žiadosti 

skupiny/združenia/organizácie majú riadny pobyt v členskom štáte EÚ. Na účely určenia 

                                                 
1 zmenené rozhodnutím Predsedníctva zo 16. januára 2012, 26. februára 2013, 14. decembra 2015, 21. novembra 2016 

a 10 februára 2020. 
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oprávnenosti skupín/združení/organizácií bez právnej subjektivity môže byť vedúci projektu a osoba 

zastupujúca skupinu/združenie/organizáciu tou istou osobou. 

 

 

Článok 4 

Kritériá vylúčenia 

 

O cenu sa nemôžu uchádzať občania, skupiny, združenia alebo organizácie, ktoré sa podieľajú na 

týchto  projektoch:  

 

 projekty, ktoré sú z viac ako 50 % financované z rozpočtu EÚ;  

 projekty, ktoré už dostali cenu od niektorej európskej inštitúcie, orgánu, kancelárie alebo 

agentúry;  

 činnosti vykonávané v rámci politickej funkcie alebo voleného mandátu;  

 činnosti, ktoré nie sú v súlade s hodnotami zakotvenými v Charte základných práv;  

 činnosti zamerané na dosahovanie zisku;  

 činnosti vykonávané verejnoprávnymi a vládnymi organizáciami.  

 

Občania, skupiny, združenia alebo organizácie nie sú oprávnení na udelenie ceny v prípade, že boli 

právoplatne odsúdení za trestný čin.  

 

Skupiny, združenia alebo organizácie bez právnej subjektivity nie sú oprávnení na udelenie ceny v 

prípade, že vedúci projektu alebo osoba, ktorá ich zastupuje, boli právoplatne odsúdení za trestný čin.  

 

 

Článok 5 

Forma ocenenia 

 

Cena sa udeľuje vo forme čestnej medaily alebo (v prípade kolektívneho ocenenia) medaily alebo 

plakety dostatočnej veľkosti, ktorú možno vystaviť.  

 

Cena má symbolickú hodnotu a jej príjemca nesmie žiadať žiadnu náhradu. 

 

 

Článok 6 

Predkladanie nominácií alebo žiadostí 

 

Občania, skupiny, združenia alebo organizácie, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článkoch 3 a 4 

týchto pravidiel, môžu požiadať o Cenu európskeho občana za projekty, ktoré vykonali.  

 

Okrem toho občania, skupiny, združenia alebo organizácie, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti v 

druhom a treťom odseku článku 3, môžu okrem toho nominovať ďalšieho občana, skupinu, združenie 

alebo organizáciu na Cenu európskeho občana.  

 

V prípade skupín a cezhraničných projektov by návrh alebo žiadosť mala preskúmať národná porota 

v členskom štáte, kde sa z rozpočtového hľadiska uskutočnila väčšina činností. 

 

Žiadosti/nominácie možno predkladať vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Podrobnosti o 

predkladaní žiadostí/návrhov kandidátov sa uvedú vo výzve na predloženie nominácií/žiadostí, ktorá 

bude uverejnená vo všetkých členských štátoch. 
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Termín na predloženie návrhov kandidátov alebo žiadostí je v zásade 31. marca. Termín na 

predkladanie návrhov kandidátov/žiadostí môže kancelár zmeniť, pričom zohľadní kalendár 

Európskeho parlamentu a prípadné osobitné okolnosti.  

 

Nominácia alebo žiadosť musí obsahovať vyhlásenie podpísané občanom/zástupcom 

skupiny/organizácie/združenia, ktoré potvrdzuje, že občan, skupina, združenie/ organizácia spĺňajú 

kritéria oprávnenosti stanovené v článku 3 a nevzťahujú sa na ne kritériá vylúčenia stanovené v 

článku 4. V prípade nominácií alebo žiadostí združení alebo organizácií sa stanovy k nomináciám 

alebo žiadostiam musia priložiť stanovy. 

 

 

Článok 7 

Národné poroty 

 

Národné poroty, ktoré sa skladajú z najmenej troch poslancov Európskeho parlamentu, zástupcu 

národnej občianskej spoločnosti a zástupcu národnej mládežníckej organizácie, predložia kancelárii 

každoročne najneskôr do dátumu stanoveného kancelárom zoznam maximálne piatich navrhnutých 

kandidátov z príslušného členského štátu bez zvoleného poradia.  

 

Styčná kancelária príslušného členského štátu každoročne vyzýva poslancov k účasti v národných 

porotách. Zloženie národných porôt má čo najlepšie odrážať vyváženosť politických názorov v 

Európskom parlamente.  

 

Styčná kancelária takisto každoročne vyzýva zástupcov národnej občianskej spoločnosti a 

mládežnícke organizácie k účasti v národných porotách. 

 

Kancelária vydáva usmernenia, ktorými sa riadia styčné kancelárie EP: a) o zložení národných porôt 

a b) o metodike, ktorou sa riadia postupy poroty, a najmä postup hlasovania. 

 

V rozhodnutí národnej poroty o zozname navrhovaných laureátov sa zohľadňujú názory všetkých 

členov poroty a uvádzajú sa konkrétne a jasne všetky skutočnosti, ktoré by, podľa názoru členov 

poroty, mala kancelária poznať.  

 

Národným porotám pri výbere navrhovaných laureátov pomáhajú styčné kancelárie Európskeho 

parlamentu. Styčné kancelárie predložia akékoľvek faktické informácie, ktoré by mohli národným 

porotám alebo kancelárii pomôcť pri rozhodovaní. 

 

 

Článok 8 

Orgán poverený udeľovaním ceny 

 

Orgán oprávnený udeľovaním ceny je kancelária Ceny Európskeho občana.  

Kanceláriu vedie predseda Európskeho parlamentu. Svoje právomoci môže preniesť 

na podpredsedu.  

 

Členmi kancelárie sú:  

 

-  vedúci kancelárie,  

-  štyria podpredsedovia Európskeho parlamentu,  

-  dvaja bývalí predsedovia Európskeho parlamentu,  

-  dve význačné osobnosti, 

-  jeden zástupca celoeurópskej organizácie občianskej spoločnosti a jeden zástupca 

celoeurópskej mládežníckej organizácie. 



  PE 422.598/BUR 

 

Vymenúva ich Predsedníctvo Európskeho parlamentu.  

 

Kancelária vypracuje svoj vlastný rokovací poriadok. Sekretariát zabezpečuje generálne riaditeľstvo 

Európskeho parlamentu pre komunikáciu (GR COMM), ktoré organizuje slávnostné odovzdávanie 

cien a vykoná potrebné administratívne vyhodnotenie.  

 

 

Článok 9 

Rozhodnutie o udelení ceny 

 

Kancelária udelí cenu na základe odôvodneného rozhodnutia založeného na návrhoch laureátov, ktoré 

predkladajú národné poroty. 

 

Rozhodnutie kancelárie je konečné. 

 

Kancelár si vyhradzuje právo pozastaviť udelenie ceny občanom, skupinám, združeniam alebo 

organizáciám v prípade prebiehajúcich súdnych konaní proti nim za trestné činy. Kancelár môže až 

do ukončenia súdneho konania počkať na rozhodnutie o tom, či im bude cena udelená alebo nie. 

 

Kancelária si vyhradzuje právo odňať Cenu európskeho občana oceneným občanom, skupinám, 

združeniam alebo organizáciám v prípade jej zneužitia. Zneužitie môže znamenať nesprávne 

používanie ceny, podanie nepravdivých informácií v súvislosti s kritériami oprávnenosti alebo 

vylúčenia, alebo činnosť v rozpore s cieľmi stanovenými v článku 2, konkrétne činnosti v rozpore s 

Chartou základných práv Európskej únie.  

 

Kancelária má tiež právo zrušiť cenu udelenú občanom, skupinám, združeniam alebo organizáciám, 

ak v období 10 rokov po udelení ceny: 

a) boli konečným rozsudkom uznaní za vinných z trestného činu;  

b) v prípade skupín, združení alebo organizácií bez právnej subjektivity boli vedúci projektu alebo 

osoba, ktorá ich zastupuje, právoplatne odsúdení za trestný čin.    

 

V prípade pozastavenia udelenia alebo odňatia ceny kancelária pred prijatím rozhodnutia poskytne 

dotknutému laureátovi príležitosť predložiť písomné pripomienky .  

 

Cenu možno udeliť posmrtne v prípade, že príslušný občan/projektový manažér/zástupca skupiny, 

združenia alebo organizácie pred tým, ako zomrel, podpísal vyhlásenie o kritériách oprávnenosti a 

vylúčení, ako sa vyžaduje podľa článku 6 ods. 6. 

  

Rozhodnutia kancelárie sa prijímajú väčšinovým hlasovaním jeho členov na osobitnom zasadnutí 

zvolanom kancelárom. 

 

 

Článok 10 

Ročné kvóty 

 

Vzhľadom na symbolický charakter ceny je počet ocenení udeľovaných každý rok obmedzený na 

maximálne 50 laureátov, pričom zohľadní rodovú rovnováhu.  

 

Kancelária vyberie z každého členského štátu aspoň jedného laureáta. Vo výnimočných prípadoch by 

kancelária mohla vybrať viac než jedného laureáta za členský štát. 
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Článok 11 

Periodicita 

 

Ceny sa udeľujú na základe rozhodnutí kancelárie raz ročne a kancelária ich oznámi hneď po 

rozhodnutí víťazom a tým, ktorí ich nominovali.  

 

Rozhodnutie o laureátoch sa zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie.  

 

Článok 12 

Slávnostné odovzdávanie cien 

 

Kancelária môže povoliť ktorémukoľvek poslancovi Európskeho parlamentu udeliť cenu v mene 

Parlamentu. Verejné slávnostné udeľovanie cien sa usporadúva v členských štátoch. Usporadúvajú 

ho styčné kancelárie Európskeho parlamentu a na ich príprave by sa mohli podieľať zastúpenia 

Európskej komisie, siete Europe Direct a miestne verejné orgány.  

 

Na zdôraznenie výnimočného charakteru príslušných činností sa v súvislosti s odovzdávaním ceny 

zabezpečí čo najväčšia publicita.  

 

Každý rok sa uskutoční hlavné podujatie organizované v Európskom parlamente v Bruseli alebo v 

Štrasburgu, na ktorom sa zídu všetci laureáti ceny.  

 

V prípade, keď laureát odmietne prijať cenu, on ani jeho zástupca nedostane pozvánku na slávnostné 

odovzdávanie cien, ani na hlavné podujatie, a laureát ani jeho zástupca nebude mať nárok na to, aby 

sa na týchto podujatiach zúčastnil, ani na to, aby žiadal o úhradu prípadných cestovných nákladov. 

 

Článok 13  

Autorské práva 

 

Európsky parlament si vyhradzuje právo reprodukovať poskytnutý materiál na prezentačné, mediálne 

a propagačné účely. 

 

 

Článok 14 

Zodpovednosť 

 

Organizátori nenesú zodpovednosť za zrušenie, presunutie alebo zmenu súťaže v dôsledku 

nepredvídaných okolností. 

 

Článok 15 

Prijatie pravidiel 

 

Účastníci súťaže sú povinní v plnej miere dodržiavať uvedené pravidlá. 

 


