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SACHAROVPRISET FÖR TANKEFRIHET
Program 2019

1) Inledning
Sacharovpriset för tankefrihet (nedan kallat priset) delas ut varje år av
Europaparlamentet.

2) Programmets mål
Detta pris är en utmärkelse för en anmärkningsvärd prestation inom något av följande
områden:

 Försvar av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, särskilt
yttrandefriheten

 Skydd av minoriteters rättigheter
 Respekt för folkrätten
 Utveckling av demokratin och genomförande av rättsstatsprincipen.

Med ”prestation” avses en intellektuell eller konstnärlig produktion eller aktivt
engagemang och insatser inom något av ovannämnda områden. Prestationen måste
kunna motiveras och kontrolleras.

Ett arbete som läggs fram till stöd för en ansökan ska vara avfattat på ett av
Europeiska unionens officiella språk.

3) Ungefärlig tidsplan och tilldelningsprocess

Talmanskonferensens beslut om tidsplanen för
2019 års Sacharovpris

Före sommaren 2019

Tidsfrist för nominering av kandidater till
Sacharovpriset

September 2019

Talmanskonferensens beslut om den slutgiltiga
Sacharovpristagaren

Oktober–november 2019

Prisutdelningsceremoni för Sacharovpriset
2019 i plenisalen December 2019
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4) Priset
Prissumman uppgår till 50 000 euro.
Europaparlamentet förbehåller sig rätten att publicera verk som belönats med priset.

5) Tilldelning
Priset kan tilldelas fysiska personer eller föreningar och organisationer, oavsett om
dessa är juridiska personer eller ej.

Kandidaternas nationalitet, bostads- eller arbetsort ska inte påverka tilldelningen av
priset.

6) Information om nominerings- och urvalsförfarandet
En kandidat måste stödjas av minst 40 ledamöter eller av en av de politiska grupperna i
Europaparlamentet. Enskilda ledamöter får bara stödja en kandidat. Varje förslag till
kandidat ska vara undertecknat och innehålla en motivering.

De kandidaturer som uppfyller villkoren ovan ska behandlas vid ett gemensamt
sammanträde med utrikesutskottet och utvecklingsutskottet. Efter denna behandling ska
de två utskotten gemensamt anordna en vägledande omröstning i syfte att sammanställa
en lista med tre namn, angivna i bokstavsordning. Talmanskonferensen ska utifrån
denna lista fatta beslut om en pristagare.

Europaparlamentets talman ska dela ut priset vid en ceremoni under en av parlamentets
sammanträdesperioder.

Arbetet med att utse pristagaren ska styras av interna genomförandebestämmelser som
ska fastställas av utrikesutskottet. Dessa bestämmelser ska översändas till de kandidater
som begär att få ta del av dem.

7) Ansvarsfriskrivning
Valet av pristagare är slutgiltigt och kan inte överklagas.


