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SÄÄNNÖT EUROOPAN PARLAMENTIN
TOIMIMISESTA SUOJELIJANA
PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS
annettu 9. kesäkuuta 19971
1 artikla
Yleiset periaatteet
1.

Toimiessaan suojelijana parlamentti antaa tukensa tietyille tapahtumille, jotka täyttävät
asetetut
kelpoisuusedellytykset.
Tarkoituksena
on
lisätä
kansalaisten,
tiedotusvälineiden ja kansalaisyhteiskunnan yleistä kiinnostusta Euroopan parlamentin
ja Euroopan unionin toimintaa kohtaan sekä toiminnan näkyvyyttä.

2.

Suojelijana toimiminen tarkoittaa moraalisen tuen antamista, eikä parlamentille koidu
siitä minkäänlaista taloudellista tai materiaalista velvoitetta.

3.

Päätöksen siitä, toimiiko parlamentti jonkin tapahtuman suojelijana, tekee puhemies.
Päätöstä tehdessään puhemies voi käyttää harkintavaltaa etenkin varmistaakseen, että
parlamentin arvokkuutta ja julkisuuskuvaa vaalitaan asianmukaisesti.

4.

Pyyntöjä, jotka koskevat puhemiehen tai parlamentin edustusta tukijoiden komiteassa,
käsitellään näiden sääntöjen mukaisesti.
2 artikla
Aineelliset kelpoisuusedellytykset

1.

Parlamentti voi toimia vain tarkoin määrättyjen, vahvistettujen tapahtumien suojelijana.

2.

Suojeltavan tapahtuman on täytettävä seuraavat edellytykset:
–
–
–

3.

sillä on oltava selvä eurooppalainen ulottuvuus
sen on oltava riittävän korkeatasoinen
sillä on oltava huomioarvoa suuren yleisön keskuudessa, eli siitä on
tiedotettava yleisölle asianmukaisesti ja sillä on oltava myönteistä vaikutusta
muihinkin kuin järjestäjiin.

Tapahtumaa ei voida suojella, jos
–
–
–

sen järjestäjät tai itse tapahtuma loukkaavat demokraattisia perusarvoja,
periaatteita ja oikeuksia, jotka on vahvistettu perussopimuksissa tai Euroopan
unionin perusoikeuskirjassa
sillä on kaupallinen tarkoitus tai
se on luonteeltaan puoluepoliittinen tai osa ammattiliittojen tai poliittisten
puolueiden tavanomaista tai sisäistä toimintaa.

1

Puhemiehistö on konsolidoinut säännöt 3. toukokuuta 2004 ja 17. huhtikuuta 2012 ja muuttanut niitä
15. huhtikuuta 2013 ja 11. kesäkuuta 2018.
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4.

Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin seikkoihin:
–
–
–
–
–
–

missä määrin tapahtuma tuo esiin parlamentin tai unionin merkitystä ja panosta
tai tavoitteita kyseisellä alalla
onko parlamenttia pyydetty kyseisen tapahtuman suojelijaksi aiemmin, sillä
tällaiset järjestelyt eivät saa olla pysyviä
onko tapahtuma nuorten järjestämä tai nuorille suunnattu
liittyykö
tapahtuma
suoraan
epäsuotuisassa
asemassa
oleviin
yhteiskuntaryhmiin
mikä muiden suojelijaksi pyydettyjen tai lupautuneiden tahojen asema on
onko tapahtumalla tukijoita parlamentin jäsenten keskuudessa.

3 artikla
Menettelyä koskevat kelpoisuusedellytykset
1.

Suojelijana toimimista koskevat pyynnöt on lähetettävä puhemiehelle postitse, sähköisesti
tai faksilla vähintään kaksi kuukautta ennen tapahtuman alkua.

2.

Pyyntöön on liitettävä seuraavat tiedot tapahtumasta:
–
yksityiskohtainen kuvaus tapahtumasta
–
yksityiskohtainen ohjelma vahvistettuine päivämäärineen
–
tiedot oletetuista tai lupautuneista kumppaneista ja/tai suojelijoista ja
–
muut merkitykselliset tiedot.
4 artikla
Tapahtumia koskevat velvoitteet parlamentin toimiessa niiden suojelijana

1.

Jos parlamentti on lupautunut tapahtuman suojelijaksi, se on tuotava asianmukaisesti esiin
tapahtuman yhteydessä. Parlamentin logon on oltava esillä parlamentin graafisen oppaan
mukaisesti, ja tapahtumaa koskevassa tiedotusmateriaalissa on mainittava, että parlamentti
toimii tapahtuman suojelijana.

2.

Kun Euroopan parlamentti toimii tapahtuman suojelijana ja tapahtuma järjestetään
Euroopan parlamentin vaaleja edeltävien kahdentoista kuukauden aikana, sitä koskevassa
tiedotusmateriaalissa on viitattava Euroopan parlamentin vaaleihin ja niiden ajankohtaan.
Asiaa koskevat visuaaliset elementit on esitettävä parlamentin graafisen oppaan mukaisesti.
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