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BESTÄMMELSER FÖR EUROPEISKA MEDBORGARPRISET 

 

PRESIDIETS BESLUT 

 

AV DEN 7 MARS 20111 

 

 

 

Artikel 1 

Prisets namn 

 

Europaparlamentet delar varje år ut Europeiska medborgarpriset. 

 

 

Artikel 2 

Verksamhet som kan tilldelas priset 

 

Priset ska belöna enskilda medborgare, grupper, föreningar eller organisationer för projekt där de har 

visat upp utomordentliga insatser och/eller framstående engagemang inom följande områden:  

 

 Verksamhet som främjar bättre ömsesidig förståelse och närmare integration mellan 

medlemsstaternas invånare eller underlättar gränsöverskridande eller transnationellt samarbete 

inom Europeiska unionen.  

 Verksamhet som omfattar ett gränsöverskridande eller transnationellt kulturellt samarbete på 

lång sikt och som på så sätt främjar en starkare europeisk samhörighetskänsla.  

 Projekt som har anknytning till det aktuella Europaåret.  

 Verksamhet som innebär att värdena i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna omsätts i praktiken. 

 

Kansliet får besluta om ett tema för de projekt som lämnas in till priset ett visst år. 

 

 

Artikel 3 

Urvalskriterier 

 

Endast projekt som helt eller delvis (mer än 50 % av projektets totala budget) genomförs i EU-

medlemsstater kan komma i fråga för priset. 

 

Fysiska personer som kan komma i fråga för priset är antingen medborgare i en EU-medlemsstat eller 

tredjelandsmedborgare som vistas lagligen på unionens territorium den dag då deras nominering eller 

ansökan skickas in. 

 

Grupper, föreningar och organisationer som är juridiska personer kan komma i fråga för priset om de 

är registrerade i en EU-medlemsstat den dag då deras nominering eller ansökan skickas in. Grupper, 

föreningar och organisationer som inte är juridiska personer kan komma i fråga för priset om den 

projektansvarige och den person som företräder gruppen/föreningen/organisationen antingen är 

medborgare i en EU-medlemsstat eller är medborgare i ett tredjeland och vistas lagligen på unionens 

territorium den dag då gruppens/föreningens/organisationens nominering eller ansökan skickas in. 

                                                 
1 Ändrat genom presidiets beslut av den 16 januari 2012, den 26 februari 2013, den 14 december 2015, 

den 21 november 2016 och den 10 februari 2020.  



 

PE 422.598/BUR 

Grupper, föreningar och organisationer som inte är juridiska personer kan komma i fråga för priset 

även när den projektansvarige och den person som företräder gruppen, föreningen eller 

organisationen är samma person. 

 

 

Artikel 4 

Uteslutningskriterier 

 

Medborgare, grupper, föreningar eller organisationer som deltar i följande projekt kan inte utses till 

pristagare:  

 

 Projekt som erhåller mer än 50 % av sin finansiering från EU:s budget.  

 Projekt som redan tilldelats ett pris av en EU-institution, ett EU-organ, ett EU-kontor eller en 

EU-byrå.  

 Verksamhet som utförts under ett politiskt uppdrag eller under utövandet av ett mandat till 

följd av val.  

 Verksamhet som strider mot värdena i stadgan om de grundläggande rättigheterna.  

 Verksamhet med vinstdrivande syfte.  

 Verksamhet som utförts av statliga och offentliga organisationer.  

 

Medborgare, grupper, föreningar eller organisationer kan inte komma i fråga för priset om de 

befunnits skyldiga till brott i en slutlig dom.  

 

Grupper, föreningar eller organisationer som inte är juridiska personer kan inte komma i fråga för 

priset om den projektansvarige eller den person som företräder dem har befunnits skyldig till brott i 

en slutlig dom.  

 

 

Artikel 5 

Utmärkelsens form 

 

Priset utgörs av en förtjänstmedalj eller, när det gäller gemensamma utmärkelser, en medalj eller 

plakett som är tillräckligt stor för att kunna ställas ut till allmän beskådan.  

 

Priset har endast ett symboliskt värde. Pristagaren får inte någon form av ekonomisk ersättning. 

 

 

Artikel 6 

Rätt att nominera eller ansöka 

 

Medborgare, grupper, föreningar eller organisationer som uppfyller kriterierna i artiklarna 3 och 4 

i dessa bestämmelser kan ansöka om Europeiska medborgarpriset för projekt som de har genomfört.  

 

Dessutom kan medborgare, grupper, föreningar eller organisationer som uppfyller urvalskriterierna i 

artikel 3 andra och tredje stycket nominera en annan medborgare, grupp, förening eller organisation 

till Europeiska medborgarpriset.  

 

När det rör sig om grupper och gränsöverskridande projekt bör nomineringen eller ansökan prövas 

av den nationella juryn i den medlemsstat där den budgetmässigt största delen av verksamheten ägde 

rum. 
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Ansökningar och nomineringar får skickas in på vilket som helst av EU:s officiella språk. Närmare 

uppgifter om hur man nominerar och ansöker lämnas i inbjudan att skicka in 

nomineringar/ansökningar, som offentliggörs i alla medlemsstater. 

 

Sista dag att skicka in nomineringen eller ansökan är i princip den 31 mars. Den dagen kan dock 

ändras av kanslichefen med hänsyn till Europaparlamentets kalender och eventuella särskilda 

omständigheter.  

 

Nomineringen eller ansökan ska innehålla en försäkran undertecknad av medborgaren eller av 

företrädaren för gruppen/föreningen/organisationen, som intygar att urvalskriterierna enligt artikel 3 

är uppfyllda och att inget uteslutningskriterium enligt artikel 4 är aktuellt. När nomineringen eller 

ansökan gäller en förening eller organisation ska även dess stadgar bifogas nomineringen eller 

ansökan. 

 

 

Artikel 7 

Nationella juryer 

 

Nationella juryer som består av minst tre ledamöter av Europaparlamentet, en företrädare för en 

nationell civilsamhällesorganisation och en företrädare för en nationell ungdomsorganisation ska för 

kansliet föreslå högst fem tänkbara pristagare, utan prioriteringsordning, från sina medlemsstater 

senast det datum som fastställts av kanslichefen.  

 

Förbindelsekontoret i respektive medlemsstat ska varje år bjuda in ledamöter att delta i de nationella 

juryerna. De nationella juryernas sammansättning ska i möjligaste mån återspegla balansen mellan 

de olika politiska åsiktsriktningarna i Europaparlamentet.  

 

Förbindelsekontoret ska varje år även bjuda in företrädare för nationella civilsamhälles- och 

ungdomsorganisationer att delta i de nationella juryerna. 

 

Kansliet ska utfärda riktlinjer som Europaparlamentets förbindelsekontor ska följa avseende a) de 

nationella juryernas sammansättning, och b) juryernas arbetsmetoder, i synnerhet röstningsförfarandet.  

 

Den nationella juryns beslut om de föreslagna pristagarna ska fattas med beaktande av alla 

jurymedlemmars åsikter och ska i synnerhet tydligt hänvisa till eventuella tvistefrågor som 

jurymedlemmarna anser att kansliet bör känna till.  

 

Under urvalet av de föreslagna pristagarna ska de nationella juryerna bistås av Europaparlamentets 

förbindelsekontor. Förbindelsekontoren bör påtala och överlämna alla faktauppgifter som är ägnade 

att hjälpa de nationella juryerna eller kansliet i deras beslut. 

 

 

Artikel 8 

Prisutdelande myndighet 

 

Det organ som är behörigt att dela ut priset är Europeiska medborgarprisets kansli.  

Europaparlamentets talman är kanslichef. Han eller hon kan delegera sin befogenhet till en av de 

vice talmännen.  

 

Kansliet ska bestå av  

 

–  kanslichefen,  

–  fyra av Europaparlamentets vice talmän,  
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–  två av Europaparlamentets före detta talmän,  

–  två framstående personer, 

–  en företrädare för en alleuropeisk civilsamhällesorganisation och en företrädare för en 

alleuropeisk ungdomsorganisation. 

 

Kanslimedlemmarna utses av Europaparlamentets presidium.  

 

Kansliet utarbetar sina egna bestämmelser. Europaparlamentets generaldirektorat för kommunikation 

(GD COMM) är ansvarigt för sekretariatet, anordnar prisutdelningsceremonierna och gör de 

nödvändiga administrativa avvägningarna.  

 

 

Artikel 9 

Tilldelningsbeslut 

 

Kansliet tilldelar priset efter ett motiverat beslut baserat på de nationella juryernas förslag till 

pristagare. 

 

Kansliets beslut kan inte överklagas. 

 

Kansliet förbehåller sig rätten att ställa in tilldelningen av priset till medborgare, grupper, föreningar 

eller organisationer mot vilka straffrättsliga förfaranden pågår. Kanslichefen kan vänta med beslutet 

om huruvida de ska tilldelas priset tills de rättsliga förfarandena avslutats. 

 

I fall av missbruk förbehåller kansliet sig rätten att återkalla medborgarpriset från medborgare, 

grupper, föreningar eller organisationer som tilldelats priset. Sådant missbruk kan omfatta felaktig 

användning av priset, felaktiga uppgifter av betydelse för urvals- eller uteslutningskriterierna eller 

verksamhet som strider mot målen i artikel 2, särskilt verksamhet som uppenbart strider mot 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.  

 

Kansliet har även rätt att återkalla priset från medborgare, grupper, föreningar eller organisationer om 

något av följande inträffar inom tio år efter att de tilldelats priset:  

a) De befinns skyldiga till brott i en slutlig dom.  

b) Den projektansvarige eller företrädaren för en grupp, förening eller organisation som inte är 

juridisk person befinns skyldig till brott i en slutlig dom.  

 

Om tilldelningen av priset ställs in eller om priset återkallas ska kansliet ge pristagaren möjlighet att 

inkomma med skriftliga synpunkter innan ett beslut antas.  

 

Priset kan tilldelas postumt om den försäkran avseende urvals- och uteslutningskriterierna som ska 

göras enligt artikel 6 sjätte stycket undertecknades av medborgaren eller av den 

projektansvarige/företrädaren för gruppen, föreningen eller organisationen innan han eller hon avled. 

  

Kansliet fattar beslut med en majoritet av de närvarande medlemmarna vid ett särskilt möte som 

sammankallats av kanslichefen. 

 

 

Artikel 10 

Årliga kvoter 

 

Med tanke på prisets symboliska karaktär ska antalet utmärkelser som delas ut varje år begränsas till 

en kvot på 50 pristagare, med beaktande av könsfördelningen.  
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Kansliet ska välja minst en pristagare från varje medlemsstat. I undantagsfall kan kansliet välja fler 

än en pristagare från en medlemsstat. 

 

Artikel 11 

Periodicitet 

 

Utmärkelserna delas ut en gång om året efter beslut av kansliet, som omedelbart efter sitt beslut ska 

tillkännage det för vinnarna och för de personer som nominerat dem.  

 

Beslutet om pristagarna ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.  

 

Artikel 12 

Prisutdelning 

 

Kansliet kan ge fullmakt åt en ledamot av Europaparlamentet att dela ut utmärkelsen på dess vägnar. 

Priset ska delas ut vid offentliga ceremonier i medlemsstaterna. Dessa ska anordnas av 

Europaparlamentets förbindelsekontor och kan förberedas i samarbete med Europeiska 

kommissionens representationer, nätverket Europa direkt och lokala myndigheter.  

 

Evenemangen ska ges så stor publicitet som möjligt, så att insatsernas exceptionella karaktär 

understryks.  

 

Varje år anordnas ett centralt evenemang vid Europaparlamentet i Bryssel eller Strasbourg där man 

samlar pristagarna.  

 

Om en pristagare nekar att ta emot priset ska han eller hon eller, i förekommande fall, hans eller 

hennes företrädare inte bjudas in till prisutdelningen eller till det centrala evenemanget och ska inte 

heller ha rätt att närvara vid evenemangen eller begära ersättning för eventuella resekostnader. 

 

Artikel 13  

Upphovsrätt 

 

Europaparlamentet förbehåller sig rätten att använda tävlingsbidrag i kontakterna med media och 

i PR- och reklamsyfte. 

 

 

Artikel 14 

Ansvar 

 

Organisatörerna kan inte hållas ansvariga om tävlingen ställs in, skjuts upp eller ändras på grund av 

oförutsedda omständigheter. 

 

Artikel 15 

Samtycke till bestämmelser 

 

Tävlingsdeltagande innebär fullt samtycke till ovanstående bestämmelser. 

 


