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PRAVILNIK O NAGRADI DRŽAVLJAN EVROPE 

 

SKLEP PREDSEDSTVA 

 

Z DNE 7. MARCA 20111 

 

 

 

Člen 1 

Namen 

 

Evropski parlament vsako leto podeli nagrado Državljan Evrope. 

 

 

Člen 2 

Dejavnosti, ki pridejo v poštev 

 

Nagrada se podeljuje državljanom, skupinam, združenjem ali organizacijam za izvedene projekte, s 

katerimi so izkazali posebne dosežke in/ali izjemno zavzetost na naslednjih področjih:  

 

 dejavnosti, ki spodbujajo boljše medsebojno razumevanje in tesnejše povezovanje med 

državljani držav članic ali krepijo čezmejno ali transnacionalno sodelovanje znotraj Evropske 

unije;  

 dejavnosti, ki vključujejo dolgoročno, čezmejno ali transnacionalno kulturno sodelovanje, s 

katerim se krepi evropski duh;  

 projekti, povezani s tekočim evropskim letom;  

 dejavnosti, ki so konkreten izraz vrednot, zapisanih v Listini Evropske unije o temeljnih 

pravicah. 

 

Odbor za podelitev nagrade lahko za posamezno letno podelitev določi temo za predlagane projekte. 

 

 

Člen 3 

Merila za upravičenost 

 

Upoštevajo se samo projekti, ki se izvajajo izključno v državah članicah EU ali delno v državah 

članicah EU (če je delež projekta, ki se izvaja v državah članicah EU, več kot 50 % celotnega 

proračuna projekta). 

 

Do nagrade so upravičeni bodisi državljani države članice EU bodisi državljani tretjih držav, ki na 

dan vložitve kandidature ali predloga za kandidaturo zakonito prebivajo na ozemlju Unije. 

 

Do nagrade so upravičene tudi skupine, združenja in organizacije, ki so pravne osebe in so na dan 

vložitve kandidature ali predloga za kandidaturo registrirane v državi članici EU. Skupine, združenja 

in organizacije, ki niso pravne osebe, so upravičene do nagrade, če sta vodja projekta in oseba, ki 

zastopa skupino/združenje/organizacijo, državljana države članice EU ali državljana tretje države, ki 

na dan vložitve kandidature ali predloga za kandidaturo skupine/združenja/organizacije zakonito 

                                                 
1 Spremenjen s sklepi predsedstva z dne 16. januarja 2012, 26. februarja 2013, 14. decembra 2015, 21. novembra 2016 

in 10. februarja 2020.   
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prebivata v državi članici EU. Za namene upravičenosti skupin, združenj in organizacij, ki niso pravne 

osebe, sta lahko vodja projekta in oseba, ki zastopa skupino/združenje/organizacijo, ista oseba. 

 

 

Člen 4 

Merila za izločitev 

 

Nagrada se ne sme podeliti državljanom, skupinam, združenjem ali organizacijam, ki sodelujejo v:  

 

 projektih, ki več kot 50 % finančnih sredstev prejmejo iz proračuna EU;  

 projektih, ki so že prejeli nagrado evropske institucije, organa, urada ali agencije;  

 dejavnostih, ki se opravljajo med izvrševanjem politične funkcije ali volilnega mandata;  

 dejavnostih, ki niso v skladu z vrednotami iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;  

 dejavnostih s pridobitnim značajem;  

 dejavnostih javnih in vladnih organizacij.  

 

Nagrada se ne sme podeliti državljanom, skupinam, združenjem ali organizacijam, ki so bile 

pravnomočno obsojene zaradi kaznivega dejanja.  

 

Nagrada se ne sme podeliti skupinam, združenjem ali organizacijam, ki niso pravne osebe, če je bil 

vodja projekta ali predstavnik skupine/združenja/organizacije pravnomočno obsojen zaradi 

kaznivega dejanja.  

 

 

Člen 5 

Oblika nagrade 

 

Nagrada je v obliki častne medalje, za skupinske nagrade pa medalja ali ustrezno velika plaketa, ki 

se lahko izobesi.  

 

Nagrada je simbolične vrednosti, prejemnik pa ni upravičen do nadomestila. 

 

 

Člen 6 

Vložitev kandidatur ali predlogov kandidatur 

 

Za nagrado Državljan Evrope lahko s projekti, ki so jih izvedli, kandidirajo državljani, skupine, 

združenja ali organizacije, ki izpolnjujejo merila iz členov 3 in 4 tega pravilnika.  

 

Poleg tega lahko državljani, skupine, združenja in organizacije, ki izpolnjujejo merila za upravičenost 

iz drugega in tretjega odstavka člena 3, za nagrado predlagajo enega državljana, skupino, združenje 

ali organizacijo.  

 

Kandidature in predloge kandidatur skupin in čezmejnih projektov preuči nacionalna žirija države 

članice, kjer se je v finančnem smislu izvedla večina dejavnosti. 

 

Kandidature oz. predlogi kandidatur se lahko vložijo v vseh uradnih jezikih EU. Podrobnosti o 

vložitvi kandidatur oziroma predlogov kandidatur bodo objavljene v razpisu za zbiranje kandidatur, 

ki bo objavljen v vseh državah članicah. 

 

Rok za vložitev kandidatur oziroma predlogov kandidatur je običajno 31. marec. Rok lahko spremeni 

predsednik odbora za podelitev nagrade ob upoštevanju koledarja dejavnosti Evropskega parlamenta 

in morebitnih posebnih okoliščin.  



 

PE 422.598/BUR 
 

 

Kandidaturi oziroma predlogu kandidature mora biti priložena izjava, da 

državljan/skupina/združenje/organizacija izpolnjuje merila za upravičenost iz člena 3 in da zanje ne 

velja nobeno merilo za izločitev iz člena 4; to izjavo podpiše državljan oziroma predstavnik 

skupine/združenja/organizacije. Kandidaturam oziroma predlogom kandidatur združenj ali 

organizacij se priloži tudi statut združenja/organizacije. 

 

 

Člen 7 

Nacionalne žirije 

 

Nacionalne žirije, v katerih so najmanj trije poslanci Evropskega parlamenta, predstavnik nacionalne 

organizacije civilne družbe in predstavnik nacionalne mladinske organizacije, odboru za podelitev 

nagrade najpozneje do datuma, ki ga določi predsednik odbora, v ožji izbor predlagajo največ pet 

kandidatov iz svoje države članice.  

 

Pisarne za stike v državah članicah vsako leto povabijo poslance, naj sodelujejo v nacionalnih žirijah. 

Njihova sestava mora čim bolj odražati ravnotežje političnih stališč v Evropskem parlamentu.  

 

Pisarne za stike v državah članicah vsako leto k sodelovanju v nacionalnih žirijah povabijo tudi 

predstavnike organizacij civilne družbe in mladinskih organizacij. 

 

Odbor za podelitev nagrade izda naslednje smernice, ki jih morajo upoštevati pisarne za stike 

Evropskega parlamenta: (a) o sestavi nacionalnih žirij in (b) o metodologiji, ki ureja postopke žirij in 

zlasti postopek glasovanja. 

 

V odločitvi nacionalne žirije o ožjem izboru kandidatov so upoštevana mnenja vseh članov žirije, še 

zlasti jasno pa so navedena vsa vprašanja, s katerimi bi se moral po mnenju članov žirije seznaniti 

odbor za podelitev nagrade.  

 

V postopku izbire kandidatov v ožji izbor nacionalnim žirijam pomagajo pisarne za stike Evropskega 

parlamenta. Pisarne za stike navedejo in predložijo vsa dejstva, s katerimi so seznanjene in ki bi 

nacionalnim žirijam ali odboru za podelitev nagrade pomagala pri sprejemanju odločitve. 

 

 

Člen 8 

Organ za podelitev nagrade 

 

Pristojni organ za podelitev nagrade je odbor za podelitev nagrade Državljan Evrope.  

Odboru predseduje predsednik Evropskega parlamenta. Svoja pooblastila lahko preda 

podpredsedniku.  

 

Člani odbora za podelitev nagrade so:  

 

–  predsednik,  

–  štirje podpredsedniki Evropskega parlamenta,  

–  dva nekdanja predsednika Evropskega parlamenta,  

–  dve ugledni osebnosti, 

–  en predstavnik vseevropske organizacije civilne družbe in en predstavnik vseevropske 

mladinske organizacije. 

 

Imenuje jih predsedstvo Evropskega parlamenta.  
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Odbor za podelitev nagrade sprejme svoj pravilnik. Za sekretariat, organizacijo slovesnih podelitev 

in izvedbo potrebnih administrativnih ocen je pristojen Generalni direktorat Evropskega parlamenta 

za informiranje (GD COMM).  

 

 

Člen 9 

Odločitev o podelitvi nagrade 

 

Odbor podeli nagrado z obrazloženim sklepom na podlagi ožjega izbora kandidatov, ki ga predlagajo 

nacionalne žirije. 

 

Odločitev odbora za podelitev nagrade je končna. 

 

Predsednik odbora si pridržuje pravico, da ustavi podelitev nagrade državljanu, skupini, združenju ali 

organizaciji, zoper katero teče sodni postopek zaradi kaznivega dejanja. Predsednik lahko z 

odločitvijo, ali se nagrada podeli ali ne, počaka do zaključka sodnega postopka. 

 

Odbor za podelitev nagrade si pridržuje pravico, da državljanom, skupinam, združenjem ali 

organizacijam v primeru zlorabe nagrado Državljan Evrope odvzame. Pri zlorabi gre lahko za 

neprimerno uporabo nagrade, predložitev neresničnih informacij glede meril za upravičenost ali 

izločitev ali dejavnosti, ki so v nasprotju s cilji iz člena 2, med drugim zlasti dejavnosti, ki so očitno 

v nasprotju z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.  

 

Odbor za podelitev nagrade ima tudi pravico do odvzema nagrade, podeljene državljanu, skupini, 

združenju ali organizaciji, če je v obdobju 10 let po podelitvi nagrade: 

(a) pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja;  

(b) vodja projekta, če gre za skupino, združenje ali organizacijo, ki ni pravna oseba, ali njen 

predstavnik pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja.    

 

Odbor za podelitev nagrade nagrajencu v primeru ustavitve podelitve ali odvzema nagrade omogoči, 

da predloži pisna stališča, preden se sprejme odločitev.  

 

Nagrada se lahko podeli posthumno, če je zadevni državljan / vodja projekta / predstavnik skupine, 

združenja ali organizacije pred smrtjo podpisal izjavo o merilih za upravičenost in izločitev, kot 

zahteva šesti odstavek člena 6. 

  

Odbor za podelitev nagrade sprejema odločitve z večino glasov svojih članov, prisotnih na posebni 

seji, ki jo skliče predsednik odbora. 

 

 

Člen 10 

Letne kvote 

 

Ker je nagrada simbolična, je število podeljenih nagrad vsako leto omejeno na največ 50 nagrajencev 

ob upoštevanju uravnotežene zastopanosti moških in žensk.  

 

Odbor za podelitev nagrade iz vsake države članice izbere najmanj enega nagrajenca. Izjemoma lahko 

odbor za podelitev nagrade izbere več kot enega nagrajenca iz posamezne države članice. 
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Člen 11 

Periodičnost 

 

Nagrade se podelijo na podlagi sklepov odbora za podelitev nagrade enkrat letno, odbor pa nagrajence 

in njihove predlagatelje o nagradi obvesti takoj po sprejetju sklepa.  

 

Sklep o nagrajencih se objavi v Uradnem listu Evropske unije.  

 

Člen 12 

Slavnostna podelitev nagrad 

 

Odbor za podelitev nagrade lahko pooblasti enega od poslancev Evropskega parlamenta, da nagrado 

podeli v njegovem imenu. Javne podelitve nagrade je treba organizirati v državah članicah. 

Organizirajo jih pisarne za stike Evropskega parlamenta, pri tem pa lahko sodelujejo predstavništva 

Evropske komisije, mreža Europe Direct in lokalni javni organi.  

 

Poskrbeti morajo za čim večjo medijsko pokritost dogodka, da se poudari izjemni pomen nagrajenih 

dejavnosti.  

 

Vsako leto se v Evropskem parlamentu v Bruslju ali Strasbourgu organizira osrednji dogodek za vse 

nagrajence.  

 

Če nagrajenec zavrne nagrado, ne bo ne on sam ne njegov morebitni predstavnik povabljen na 

slavnostno podelitev nagrade in na osrednji dogodek, prav tako pa ne nagrajenec ne njegov 

predstavnik nimata pravice do udeležbe na tem dogodku ali do povračila morebitnih potnih stroškov. 

 

Člen 13  

Avtorske pravice 

 

Evropski parlament si pridržuje pravico do reproduciranja predloženega gradiva za potrebe 

predstavitev ter za medijsko in promocijsko uporabo. 

 

 

Člen 14 

Odgovornost 

 

Prireditelji ne odgovarjajo za odpoved, preložitev ali spremembo natečaja zaradi nepredvidenih 

okoliščin. 

 

Člen 15 

Sprejemanje pogojev 

 

Z udeležbo na natečaju udeleženci potrdijo, da sprejemajo vse zgoraj navedene pogoje. 


