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REGELS INZAKE BESCHERMHEERSCHAPPEN
VAN HET EUROPEES PARLEMENT

BESLUIT VAN HET BUREAU

VAN 9 JUNI 19971

Artikel 1
Algemene beginselen

1. Door middel van beschermheerschappen verbindt het Parlement zich aan een
geselecteerd aantal evenementen dat aan de voorwaarden voldoet om de publieke
belangstelling voor en de zichtbaarheid van zijn activiteiten en die van de Europese Unie
onder burgers, de media en het maatschappelijk middenveld te kunnen vergroten.

2. Beschermheerschap is een vorm van morele steun. Aan de toekenning van een
beschermheerschap zijn geen financiële of materiële verplichtingen verbonden.

3. Een beschermheerschap wordt toegekend middels het besluit van de Voorzitter van het
Parlement aan evenementen die aan de in deze regels vastgestelde voorwaarden
voldoen. Bij deze besluitvorming beschikt de Voorzitter over een beoordelingsmarge,
met name om ervoor te zorgen dat de waardigheid en het imago van het Parlement op
passende wijze worden gewaarborgd en bevorderd. Het besluit van de Voorzitter is
definitief.

4. Aanvragen tot het zitting nemen in een erecomité door de Voorzitter of het Parlement
worden naar analogie van deze regels behandeld.

Artikel 2
Materiële voorwaarden om in aanmerking te komen voor een beschermheerschap

1. Een beschermheerschap wordt uitsluitend vervuld voor nauwkeurig omschreven en
bevestigde evenementen.

2. Evenementen waarvoor beschermheerschap wordt aangevraagd, moeten:
- een duidelijke Europese dimensie hebben, met bijzondere aandacht voor de rol,

bijdrage of prioriteiten van de instelling of de Unie op het betreffende gebied;
- van voldoende kwaliteit zijn, en
- een groot bereik hebben, d.w.z. vergezeld gaan van voldoende publiciteit en

een positieve uitwerking hebben die niet beperkt blijft tot de organisator.

3. In het bijzonder zal de aandacht uitgaan naar evenementen waarop ten minste een van de
volgende kenmerken van toepassing is:

- bewustmaking rond de Europese parlementaire democratie en het stimuleren
van actief Europees burgerschap;

- bevordering van de grondrechten, gendergelijkheid en non-discriminatie;
- bevordering van sociale inclusie;

1 Door het Bureau geconsolideerd op 3 mei 2004 en 17 april 2012 en gewijzigd op 15 april 2013, 11 juni 2018 en
26 april 2021.
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- organisatie op initiatief van of gericht op de jongerengemeenschap;
- een billijke genderdiversiteit in de panels en onder de sprekers;
- steun verleend door leden van het Parlement.

4. Een beschermheerschap wordt aan een afzonderlijk evenement toegekend en eindigt na
afloop van het evenement. In geval van terugkerende (bijvoorbeeld jaarlijkse)
evenementen, dient de organisator per evenement een afzonderlijke aanvraag voor
beschermheerschap in.

Onverminderd bovenstaande alinea kan er ook één gezamenlijke aanvraag voor
beschermheerschap worden ingediend voor een reeks gelijksoortige evenementen die
gelijktijdig of kort na elkaar plaatsvinden in het kader van één bepaald initiatief van
dezelfde organisator(en) op dezelfde of op verschillende locaties. De organisatie en de
doelstellingen van de afzonderlijke evenementen moeten overeenstemmen. De
ondersteunende informatie uit artikel 3.2 moet bij de aanvraag voor elk evenement
bijgevoegd worden. Evenementen komen uitsluitend in aanmerking voor een
beschermheerschap indien zij voldoen aan alle in deze regels vastgestelde voorwaarden.

5. Een evenement komt niet in aanmerking voor een beschermheerschap wanneer:
- de organisator of het evenement zelf afbreuk doet aan de democratische

waarden, beginselen en rechten zoals vastgelegd in de Verdragen of in het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, of afbreuk doet aan de
waardigheid van het Europees Parlement;

- er sprake is van een commercieel karakter of commerciële doeleinden en het
evenement gericht is op het adverteren of promoten van merken en/of
commerciële activiteiten, op het moment zelf of in de toekomst, rechtstreeks
of onrechtstreeks, bijvoorbeeld door een buitensporige vergoeding voor
deelname aan te rekenen of door prijzen of commerciële logo’s zichtbaar aan
te brengen;

- het een eenzijdig politiek karakter heeft, met inbegrip van fondsenwerving voor
politieke doeleinden, of gewone of interne activiteiten van vakbonden of
politieke partijen omvat, of

- het van religieuze aard is of plaatsvindt in het kader van de beleving van een
bepaalde godsdienst of overtuiging2.

6. Wanneer het Parlement krachtens de huidige regels een beschermheerschap voor een
evenement vervult maar het evenement niet langer voldoet aan de voorwaarden, kan de
Voorzitter het besluit tot vervulling van een beschermheerschap te allen tijde intrekken.

In dit geval is het niet toegestaan dat de organisatoren het specifieke logo voor
beschermheerschap van de instelling gebruiken of op enigerlei wijze verwijzen naar het
Parlement als beschermheer voor dit evenement. Zij worden dan verzocht om
onmiddellijk het logo en de verwijzingen op bestaand materiaal te verwijderen.

Wanneer het besluit tot intrekking niet nageleefd wordt, kan de Voorzitter de
organisatoren van een toekomstig beschermheerschap uitsluiten.

Artikel 3

2 Onverminderd artikel 17 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
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Procedurele voorwaarden om in aanmerking te komen voor een beschermheerschap

1. Aanvragen tot vervulling van een beschermheerschap worden bij de Voorzitter ingediend,
bij voorkeur via het webformulier of per e-mail, ofwel per post. Ten minste twee maanden
voordat het evenement van start gaat, dient de Voorzitter de aanvragen ontvangen te
hebben.

2. Aanvragen bevatten de volgende ondersteunende informatie:
- algemene informatie over de organisator3, d.w.z.: titel, achternaam, voornaam,

e-mailadres, organisatie (indien van toepassing), adres, postcode, stad, land,
telefoonnummer, website (indien van toepassing);

- informatie over het (de) evenement(en), d.w.z.: naam, begindatum, einddatum,
locatie(s), doelpubliek en herkomst van de deelnemers, doel en beschrijving
van het project, een gedetailleerd programma met inbegrip van bevestigde
sprekers, activiteit(en), eventuele website;

- communicatieactiviteiten over het evenement en zichtbaarheid van het
beschermheerschap van het Europees Parlement;

- de gegevens van mogelijke of bevestigde partners en/of beschermheren/-
vrouwen (indien van toepassing);

- alle overige relevante informatie die de aanvraag tot vervulling van een
beschermheerschap ondersteunt, en

- de uitdrukkelijke verklaring dat de organisator instemt met de toepasselijke
bepalingen zoals vastgesteld in de regels inzake beschermheerschappen.

Artikel 4
Verplichtingen met betrekking tot evenementen waarvoor een beschermheerschap is vervuld

1. Evenementen waarvoor een beschermheerschap wordt vervuld, verschaffen op passende
wijze duidelijkheid over dit feit en geven zichtbaarheid aan het Parlement door het
specifieke logo voor beschermheerschap van de instelling te gebruiken, in
overeenstemming met de grafische handleiding van het Parlement, en door in hun
communicatie te vermelden dat het evenement plaatsvindt onder beschermheerschap van
het Parlement.

De verplichting om het logo van de instelling zichtbaar aan te brengen, verleent de
organisator niet het recht om dit logo ook buiten het kader van het evenement onder
beschermheerschap te gebruiken.

2. Als evenementen waarvoor een beschermheerschap wordt vervuld, tijdens de 12 maanden
vóór de Europese verkiezingen plaatsvinden, worden de Europese verkiezingen en de
verkiezingsdatum in het communicatiemateriaal vermeld. Overeenkomstig de grafische
richtsnoeren van het Parlement worden daartoe de betreffende grafische elementen
gebruikt.

3 Alle persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement
en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van
21.11.2018, blz. 39-98).


