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EUROOPA PARLAMENDI PATROONIKS OLEMISE
EESKIRI

JUHATUSE OTSUS
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Artikkel 1
Üldpõhimõtted

1. Patrooniks olemise kaudu seostab Euroopa Parlament end valitud arvu üritustega, mis
vastavad parlamendi toetuse saamise tingimustele sellega, et suurendavad kodanike,
meedia ja kodanikuühiskonna üldist huvi Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu
tegevuse vastu ning selle tegevuse nähtavust.

2. Patrooniks olemine tähendab moraalse toe andmist. Patrooniks asumisega ei seondu
mingeid rahalisi ega materiaalseid kohustusi.

3. Euroopa Parlamendi presidendi otsusega võib Euroopa Parlament olla patrooniks
üritustel, mis vastavad käesolevas eeskirjas sätestatud tingimustele. Sellise otsuse
tegemisel on Euroopa Parlamendi presidendil otsustamisvabadus, eeskätt selleks, et
tagada parlamendi väärikuse ja kuvandi nõuetekohane kaitse ja edendamine. Presidendi
otsus on lõplik.

4. Taotlusi presidendi või Euroopa Parlamendi osalemiseks aukomitees käsitletakse samuti
käesoleva eeskirja kohaselt.

Artikkel 2
Sisulised nõuded toetuse saamiseks

1. Euroopa Parlament saab olla ainult konkreetsete ja kinnitatud ürituste patroon.

2. Üritused, mille patroon Euroopa Parlamendil palutakse olla, peavad vastama järgmistele
kriteeriumitele:
– üritusel peab olema selge Euroopa mõõde ja see peab eelkõige tooma esile

Euroopa Parlamendi või Euroopa Liidu olulisust ja panust või prioriteete
vastavas valdkonnas;

– üritus peab olema piisavalt kõrgetasemeline ning
– sellel peab olema oluline kandepind, s.t seda tuleb piisavalt reklaamida ja selle

positiivne mõju peab ulatuma korraldajatest oluliselt kaugemale.

3. Erilist tähelepanu pööratakse üritustele, mida iseloomustab üks või mitu järgmist aspekti:
– üritusega suurendatakse teadlikkust Euroopa parlamentaarsest demokraatiast ja

edendatakse Euroopa kodanikuaktiivsust;
– üritusega edendatakse põhiõigusi, soolist võrdõiguslikkust ja

mittediskrimineerimist;

1 Konsolideeritud juhatuse poolt 3. mail 2004 ja 17. aprillil 2012 ning muudetud 15. aprillil 2013, 11. juunil 2018 ja
26. aprillil 2021.
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– üritusega edendatakse sotsiaalset kaasamist;
– üritus on noorte kogukonna korraldatud või noorte kogukonnale suunatud;
– ürituse paneelaruteludes ja kõnelejate valikus võetakse arvesse soolist

tasakaalu;
– üritust toetavad Euroopa Parlamendi liikmed.

4. Euroopa Parlament on ainult konkreetse ürituse patroon ja ainult ürituse kestuse ajal.
Kui tegemist on korduva (näiteks igal aastal korraldatava) üritusega, tuleb
korraldaja(te)l esitada iga ürituse kohta eraldi patrooniks asumise taotlus.

Ilma et see piiraks eelmise lõigu kohaldamist, võib ühe ühise patrooniks asumise taotluse
esitada juhul, kui sama korraldaja korraldab või samad korraldajad korraldavad ühe
algatuse raames mitu sarnast üritust samas asukohas või eri asukohtades ning need
toimuvad samal ajal või lühikese ajavahemiku järel. Kõikidel sellistel üritustel peab
olema sama formaat ja samad eesmärgid ning taotlusele tuleb lisada artikli 3 lõikes 2
loetletud täiendav teave iga ürituse kohta. Iga üritus peab vastama kõigile käesolevas
eeskirjas sätestatud tingimustele.

5. Euroopa Parlament ei saa olla ürituse patroon, kui:
– ürituse korraldajad või üritus ise kahjustavad aluslepingutes või Euroopa Liidu

põhiõiguste hartas sätestatud demokraatia põhiväärtusi, põhimõtteid ja õigusi
või Euroopa Parlamendi väärikust;

– üritus on kommertslikku laadi või sellel on kommertseesmärk ja sellega
reklaamitakse või edendatakse kas vahetult või eeldatavalt või otseselt või
kaudselt kaubamärke ja/või kaubanduslikku tegevust, näiteks üritusel
osalemise eest ülemäärase tasu võtmisega või hindade või ärilogode
väljapanekuga;

– tegemist on parteipoliitilise üritusega, sealhulgas rahaliste vahendite
kogumisega poliitilistel eesmärkidel, või ametiühingute või erakondade tava-
või sisetegevusega või

– üritusel on usutunnistuse või veendumustega2 seotud usuline laad või eesmärk.

6. Kui üritus, mille patrooniks Euroopa Parlament on käesoleva eeskirja alusel asunud, ei
vasta enam toetuse saamise tingimustele, võib president ürituse patrooniks asumise
otsuse igal ajal tühistada.

Sellisel juhul ei ole korraldajatel lubatud üritusel kasutada institutsiooni spetsiaalset
logo ega märkida parlamenti ära ürituse patroonina, ning neil palutakse logo ja märge
viivitamata olemasolevast materjalist eemaldada.

Kui tühistamisotsust ei täideta, võib president keelata võimaluse, et Euroopa Parlament
võiks edaspidi nende korraldajate ürituste patrooniks asuda.

Artikkel 3
Taotlemise kord

1. Patrooniks asumise taotlus tuleb esitada Euroopa Parlamendi presidendile eelistatavalt
veebivormi kaudu või e-posti või posti teel. President peab taotluse kätte saama vähemalt
kaks kuud enne ürituse algust.

2 Ilma et see piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 17 kohaldamist.



PE 422.553/BUR

2. Taotlus peab sisaldama järgmist teavet:
– üldine teave korraldaja kohta3, s.t tiitel, perekonnanimi, eesnimi, e-posti

aadress, organisatsiooni nimi (kui on olemas), aadress, sihtnumber, linn,
elukohariik, telefon, veebisait (kui on olemas);

– teave üritus(t)e kohta, s.t ürituse nimi, algus- ja lõppkuupäev, toimumiskoht
või -kohad, sihtrühm ja osalejate geograafiline päritolu, projekti eesmärk ja
kirjeldus, üksikasjalik kava koos kinnitatud sõnavõtjate nimedega, üritus(t)e
veebileht (kui on olemas);

– üritust ja Euroopa Parlamendi patrooniks olemise nähtavust käsitlev
teavitustegevus;

– andmed võimalike või kinnituse andnud partnerite ja/või patroonide kohta (kui
on olemas);

– patrooniks asumise taotlust täiendav muu asjakohane teave ning
– selgesõnaline nõusolek järgida patrooniks olemise eeskirja sätteid.

Artikkel 4
Kohustused seoses üritustega, mille patroon on Euroopa Parlament

1. Üritusel, mille patroon on Euroopa Parlament, tuleb see asjaolu sobival viisil esile tuua.
Euroopa Parlamendi osalemist tuleb näidata nii, et kasutatakse spetsiaalselt patrooniks
olemise jaoks kujundatud institutsiooni logo parlamendi graafika kasutamist reguleerivate
suuniste kohaselt ja märgitakse teavitusmaterjalides ära, et Euroopa Parlament on ürituse
patroon.

Institutsiooni logo kasutamise kohustus ei anna korraldajale õigust kasutada seda
väljaspool üritust, mille patroon on Euroopa Parlament.

2. Üritusel, mille patroon on Euroopa Parlament ja mis toimub Euroopa Parlamendi
valimistele eelneva 12 kuu jooksul, tuleb teavitusmaterjalidesse lisada viide Euroopa
Parlamendi valimistele, märkides ära ka nende toimumise kuupäeva. Lisada tuleb
asjakohased visuaalsed elemendid kooskõlas parlamendi graafika kasutamist reguleerivate
suunistega.

3 Kõiki isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EL)
2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes
ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus
nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39–98).


