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SACHAROVOVA CENA ZA SLOBODU
MYSLENIA

Program na rok 2019

1) Úvod
Sacharovovu cenu za slobodu myslenia udeľuje Európsky parlament každý rok.

2) Ciele programu
Cena sa udeľuje za osobitný prínos v jednej z týchto oblastí:
 obhajoba dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, najmä práva na

slobodu prejavu;
 ochrana práv menšín,
 dodržiavanie medzinárodného práva a
 rozvoj demokracie a uplatňovanie zásad právneho štátu.

Pod prínosom sa rozumie intelektuálna alebo umelecká tvorba alebo aktívne pôsobenie
v týchto oblastiach. Prínos musí byť odôvodnený a preukázateľný.

Ak kandidatúru sprevádza podporný písomný materiál, musí sa predložiť v jednom
z úradných jazykov Európskej únie.

3) Orientačný rozvrh a postup udeľovania ceny

Rozhodnutie Konferencie predsedov o
kalendári postupu udeľovania Sacharovovej
(SC) ceny za rok 2019

Pred letom 2019

Uzávierka nominácie kandidátov na SC september 2019

Rozhodnutie Konferencie predsedov o
laureátovi SC október – november 2019

Slávnostné udelenie Sacharovovej ceny za rok
2019 na plenárnom zasadnutí december 2019
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4) Cena
Výška odmeny je 50 000 EUR.
Európsky parlament si vyhradzuje právo uverejniť dielo, ktoré bolo predmetom ocenenia.

5) Udelenie
Cena môže byť udelená fyzickým osobám alebo združeniam či organizáciám, a to bez
ohľadu na to, či majú právnu subjektivitu.

Národnosť a bydlisko alebo sídlo kandidátov nemajú žiaden vplyv na udelenie ceny.

6) Informácie týkajúce sa nominácií a výberového konania
Nomináciu musí podporiť aspoň 40 poslancov alebo jedna politická skupina Európskeho
parlamentu. Každý poslanec môže podporiť iba jedného kandidáta. Každý návrh musí
byť podpísaný a odôvodnený.

Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre rozvoj posúdia na spoločnej schôdzi nominácie,
ktoré spĺňajú uvedené formálne požiadavky. Po ich posúdení uskutočnia oba výbory
spoločné orientačné hlasovanie, na základe ktorého vytvoria zoznam troch kandidátov
v abecednom poradí, z ktorých Konferencia predsedov vyberie jedného víťaza.

Predseda Parlamentu odovzdá cenu počas slávnostného ceremoniálu, ktorý prebehne
v rámci plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu.

Postup udeľovania ceny sa riadi vnútornými vykonávacími ustanoveniami, ktoré prijal
Výbor pre zahraničné veci. Tieto ustanovenia sú na požiadanie k dispozícii všetkým
kandidátom.

7) Právne upozornenie
Rozhodnutie o laureátovi je konečné a nemožno ho súdne napadnúť.


