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REGLER FOR EUROPA-PARLAMENTETS OPTRÆDEN SOM
PROTEKTOR

PRÆSIDIETS AFGØRELSE

AF 9. JUNI 19971

Artikel 1
Almindelige principper

1. Protektion giver Parlamentet mulighed for at lade sig knytte til udvalgte arrangementer,
som opfylder betingelserne for protektion, med det formål at øge offentlighedens
interesse for og synligheden af såvel arrangementet som Den Europæiske Unions
virksomhed blandt borgerne, i medierne og i civilsamfundet.

2. Protektion er en form for moralsk støtte. Der er ikke knyttet noget økonomisk tilsagn
eller nogen materiel forpligtelse til Parlamentets optræden som protektor.

3. Der ydes protektion ved afgørelse truffet af Europa-Parlamentets formand til
arrangementer, der opfylder de i disse regler fastsatte betingelser. Formanden har i
forbindelse med denne afgørelse en vis skønsmargen, der navnlig skal sikre, at
Parlamentets værdighed og omdømme beskyttes og fremmes. Formandens afgørelse er
endelig.

4. Ansøgning om repræsentation af formanden eller Parlamentet i en æreskomité behandles
analogt med disse regler.

Artikel 2
Materielle betingelser for protektion

1. Parlamentet kan kun optræde som protektor for konkrete, bekræftede arrangementer.

2. Parlamentet kan optræde som protektor for arrangementer, som:
- har en klar europæisk dimension, særligt ved at fremhæve institutionens eller

Unionens rolle og bidrag til eller prioriteringer på det pågældende emnefelt
- er af tilstrækkelig høj kvalitet, og
- når ud til et betydeligt antal mennesker, dvs. nyder tilstrækkelig offentlig

bevågenhed og har positive virkninger, der rækker langt ud over
arrangørkredsen.

3. Der tages særligt hensyn til arrangementer, der omfatter et eller flere af følgende træk:
- det skaber opmærksomhed om europæisk parlamentarisk demokrati og

fremmer aktivt EU-medborgerskab
- det fremmer grundlæggende rettigheder, ligestilling mellem kønnene og

ikkeforskelsbehandling

1 Konsolideret af Præsidiet den 3. maj 2004 og 17. april 2012 og ændret den 15. april 2013, 11. juni 2018 og 26.
april 2021.
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- det fremmer social inklusion
- det er organiseret af eller henvendt til ungdommen
- det sikrer en rimelig kønsdiversitet i paneler og blandt talere
- det er støttet af medlemmer af Europa-Parlamentet.

4. Der ydes protektion til et enkeltstående arrangement og kun så længe, arrangementet
varer. Hvis der er tale om tilbagevendende arrangementer (f.eks. hvert år), skal
arrangørerne fremsende en separat ansøgning om protektion for hvert enkelt
arrangement.

Uden at det berører det foregående stykke, kan der fremsendes én enkelt ansøgning om
protektion, hvis der er tale om en række ens arrangementer, som organiseres inden for
rammerne af ét enkelt initiativ af de(n) samme arrangør(er) på det samme sted eller på
forskellige steder, og som finder sted samtidigt eller inden for et kort tidsrum. Alle
arrangementerne skal have samme format og målsætninger, og den ledsagende
dokumentation, der er angivet i artikel 3, stk. 2, for hvert af arrangementerne skal være
inkluderet i ansøgningen. Hvert enkelt arrangement skal opfylde alle betingelserne for
protektion som fastsat i disse regler.

5. Parlamentet kan ikke optræde som protektor for et arrangement, hvis:
- dets arrangører eller arrangementet i sig selv undergraver grundlæggende

demokratiske værdier, principper og rettigheder som fastlagt i traktaterne eller
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder eller
undergraver Europa-Parlamentets værdighed

- det har kommerciel karakter eller et kommercielt formål og sigter mod at gøre
reklame for eller promovere varemærker og/eller kommercielle aktiviteter,
hvad enten dette er umiddelbart eller forventet, direkte eller indirekte, f.eks.
ved at opkræve overdrevet høje gebyrer for deltagelse i arrangementet eller ved
at fremvise priser eller kommercielle logoer

- det er af partipolitisk karakter, herunder fundraising til politiske formål, eller
omfatter fagforeningers eller partiers rutinemæssige eller interne aktiviteter,
eller

- det har religiøs karakter eller et religiøst formål knyttet til udøvelsen af en
bestemt religion eller tro2.

6. Hvis betingelserne for protektion ikke længere er opfyldt for et arrangement, som
Parlamentet har ydet protektion under nærværende regler, kan formanden til enhver tid
trække afgørelsen om at yde protektion til et arrangement tilbage.

I så fald vil arrangørerne ikke få lov til at anvende institutionens særlige protektionslogo
eller på nogen måde omtale Parlamentet som protektor for dette arrangement og vil blive
anmodet om straks at fjerne logoet og omtalen fra allerede eksisterende materiale.

Hvis afgørelsen om tilbagetrækning ikke efterleves, kan formanden udelukke
arrangørerne fra yderligere protektion.

Artikel 3
Ansøgningsprocedure og -betingelser

2 Uden at dette berører artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
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1. Ansøgninger om protektion skal indgives til formanden, helst ved brug af webformularen,
pr. e-mail eller pr. brev. Ansøgninger skal være modtaget af formanden senest to måneder
før arrangementets begyndelse.

2. Ansøgningerne skal være ledsaget af følgende dokumentation:
- generelle oplysninger om arrangøren3, dvs.: titel, efternavn, fornavn, e-

mailadresse, organisation (hvis det er relevant), adresse, postnummer, by,
bopælsland, telefonnummer, websted (hvis det er relevant).

- information om arrangementet/arrangementerne, dvs.: titel, startdato, slutdato,
sted(er), målgruppe og deltagernes geografiske spredning, mål for og
beskrivelse af projektet, et detaljeret program, der indeholder bekræftede navne
på talere, websted for arrangementet/arrangementerne (hvis et sådant findes)

- kommunikationsaktiviteter vedrørende arrangementet og synligheden af
Europa-Parlamentets protektion

- -oplysninger om alle forventede eller bekræftede partnere og/eller protektorer
(hvis det er relevant)

- eventuelle andre relevante oplysninger, der understøtter ansøgningen om
protektion, og

- et udtrykkeligt samtykke til at overholde de relevante bestemmelser, der er
fastsat i reglerne om Europa-Parlamentets protektion.

Artikel 4
Forpligtelser for arrangementer omfattet af protektion

1. Arrangementer, der er omfattet af protektion, skal i passende omfang gøre opmærksom
herpå og sikre Parlamentet synlighed ved at anvende institutionens logo, som er designet
specielt med henblik på protektion, efter dennes anvisninger og ved i deres kommunikation
at nævne, at begivenheden finder sted under protektion af Europa-Parlamentet.

Forpligtelsen til at fremvise institutionens logo giver ikke arrangøren ret til at anvende det
uden for rammerne af det arrangement, der ydes protektion.

2. Arrangementer, der er omfattet af protektion, og som finder sted inden for de sidste 12
måneder før valg til Europa-Parlamentet, skal i kommunikationsmaterialet henvise til
valget til Europa-Parlamentet og datoen herfor. Der skal medtages relevante visuelle
elementer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets grafiske retningslinjer.

3 Alle personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger
i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse
af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39-98).


