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NOTEIKUMI PAR EIROPAS PARLAMENTA ATBALSTU

PREZIDIJA

1997. GADA 9. JŪNIJA LĒMUMS1

1. pants
Vispārējie principi

1. Atbalsta sniegšana ir viens no veidiem, kā Parlamentam iesaistīties atsevišķos
nosacījumiem atbilstīgos pasākumos nolūkā palielināt sabiedrības interesi par
Parlamenta darbībām un šo darbību redzamību, kā arī popularizēt Eiropas Savienības
darbības iedzīvotāju, plašsaziņas līdzekļu un pilsoniskās sabiedrības vidū.

2. Atbalsts ir vienīgi morāls. Atbalsta piešķiršana nenozīmē nedz finansiālu, nedz
materiālu saistību uzņemšanos.

3. Atbalsts ar Parlamenta priekšsēdētāja lēmumu tiek piešķirts pasākumiem, kuri atbilst
šajos noteikumos izklāstītajiem nosacījumiem. Pieņemot šādu lēmumu, priekšsēdētājs
rīkojas pēc saviem ieskatiem, lai jo īpaši nodrošinātu, ka pienācīgi tiek saglabāts un
popularizēts Parlamenta statuss un reputācija. Priekšsēdētāja lēmums ir galīgs.

4. Lūgumus priekšsēdētājam vai Parlamentam piedalīties kādā goda komitejā izskata, pēc
analoģijas piemērojot šos noteikumus.

2. pants
Materiālie atbilstības nosacījumi

1. Parlamenta atbalstu piešķir tikai konkrētiem un apstiprinātiem pasākumiem.

2. Pasākumi, kuriem lūdz atbalstu:
- ir Eiropas mēroga pasākumi, īpaši tādi pasākumi, kas akcentē Parlamenta vai

Savienības nozīmi un ieguldījumu vai prioritātes attiecīgajā jomā;
- ir pietiekami kvalitatīvi un
- tie sasniedz ievērojamu auditoriju, t.i., tie ir pienācīgi reklamēti un atstāj

pozitīvu iespaidu ne tikai uz pasākuma organizatoriem, bet arī plašu sabiedrību.

3. Īpašu uzmanību pievērš pasākumiem, kurus raksturo viens vai vairāki turpmāk minētie
kritēriji:

- tiek vairota izpratne par Eiropas parlamentāro demokrātiju un sekmēta aktīva
Eiropas pilsonība;

- tiek veicinātas pamattiesības, dzimumu līdztiesība un nediskriminēšana;
- tiek veicināta sociālā iekļaušana;
- attiecīgos pasākumus organizē jaunieši vai tie ir paredzēti jauniešiem;
- skaitliski tiek nodrošināta taisnīga dzimumu pārstāvība paneļdiskusijās un

runātāju auditorijā;

1 Konsolidēts Prezidijā 2004. gada 3. maijā un 2012. gada 17. aprīlī, grozīts 2013. gada 15. aprīlī, 2018. gada
11. jūnijā un 2021. gada 26. aprīlī.
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- attiecīgo pasākumu atbalsta Parlamenta deputāti.

4. Atbalsts tiek piešķirts konkrētam pasākumam un tikai uz pasākuma norises laiku. Ja
pasākumi tiek rīkoti atkārtoti (piem., katru gadu), attiecīgu lūgumu piešķirt atbalstu
organizatori iesniedz par katru atsevišķu pasākumu.

Neskarot iepriekšējās šā punkta daļas noteikumus, vienu lūgumu piešķirt atbalstu var
iesniegt tad, ja tie ir vairāki līdzīgi pasākumi, kurus kā daļu no vienas iniciatīvas rīko
tas pats organizētājs/tie paši organizētāji vienā un tajā pašā norises vietā vai dažādās
norises vietās un kuri notiek vienlaikus vai īsā laika intervālā. Tiem visiem ir jābūt
vienāda formāta un ar vienādu mērķi īstenotiem pasākumiem, un 3. panta 2. punktā
minētā papildinformācija attiecīgajā lūgumā ir jāiekļauj par katru atsevišķu pasākumu.
Katra pasākuma gadījumā ir jānodrošina šajos noteikumos paredzēto atbilstības
nosacījumu izpilde.

5. Pasākumam atbalstu nepiešķir, ja:
- tā organizatori vai pats pasākums apdraud Līgumos vai Eiropas Savienības

Pamattiesību hartā noteiktās demokrātiskās pamata vērtības, principus un
tiesības vai grauj Eiropas Parlamenta reputāciju;

- tas pēc būtības ir komerciāls vai tam ir komerciāls nolūks, un ar to iecerēts tieši
vai netieši reklamēt vai popularizēt esošus vai topošus zīmolus un/vai
komercdarbību, piemēram, nosakot pārmērīgu maksu par piedalīšanos
pasākumā vai redzami norādot cenas vai tirdzniecības logotipu;

- tas ir saistīts ar kādas partijas politiku, tostarp ar finansējuma piesaistīšanu
politiskiem mērķiem, vai ietver arodbiedrību vai politisko partiju kārtējās vai
iekšējās darbības, vai

- tas pēc būtības ir reliģisks, vai tam ir reliģisks nolūks, kas saistīts ar konkrētas
reliģijas vai ticības praktizēšanu2.

6. Ja saskaņā ar šiem noteikumiem pasākumam ir piešķirts Parlamenta atbalsts, bet tas vairs
neatbilst izvirzītajiem nosacījumiem, lēmumu par atbalsta piešķiršanu pasākumam
Parlamenta priekšsēdētājs jebkurā brīdī var atsaukt.

Šādā gadījumā pasākuma organizatori nedrīkstēs izmantot īpašo Parlamenta atbalsta
logotipu, nedz arī atsaukties uz Parlamentu kā konkrētā pasākuma atbalstītāju, un
organizatoriem tiks prasīts minēto logotipu un attiecīgās atsauces no sagatavotajiem
materiāliem nekavējoties izņemt.

Ja lēmums par atsaukšanu netiek pildīts, Parlamenta priekšsēdētājs var liegt
organizatoriem turpmāku atbalsta saņemšanu.

3. pants
Procesuālie atbilstības nosacījumi

1. Lūgumus piešķirt atbalstu iesniedz priekšsēdētājam, un to vēlams darīt, aizpildot tīmekļa
veidlapu vai nosūtot e-pastu, vai nosūtot lūgumu pa pastu. Attiecīgie lūgumi
priekšsēdētājam ir jāsaņem vismaz divus mēnešus pirms pasākuma norises dienas.

2. Lūgumos iekļauj šādu papildinformāciju:

2 Neskarot Līguma par Eiropas Savienības darbību 17. pantu.
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- vispārīga informācija par organizatoru3, proti: uzruna, uzvārds, vārds, e-pasta
adrese, (attiecīgā gadījumā) organizācijas adrese, pasta indekss,
pilsēta/apdzīvota vieta, rezidences vietas valsts, tālrunis, (attiecīgā gadījumā)
tīmekļa vietne;

- informācija par pasākumu/pasākumiem, proti: nosaukums, sākuma datums,
beigu datums, norises vieta/vietas, mērķauditorija un dalībnieku ģeogrāfiskais
diapazons, projekta mērķis un apraksts, detalizēta programma, tostarp
apstiprināto runātāju vārdi, (attiecīgā gadījumā) pasākuma/pasākumu tīmekļa
lapa;

- darbības, ar ko tiek īstenota komunikācija par pasākumu un ir nodrošināts, ka
Eiropas Parlamenta atbalsts ir pamanāms;

- (attiecīgā gadījumā) dati par visiem potenciālajiem vai apstiprinātajiem
partneriem un/vai atbalstītājiem;

- jebkāda cita būtiska informācija, kas pamato lūgumu piešķirt atbalstu, un
- skaidri izteikta piekrišana ievērot piemērojamos nosacījumus, kas izklāstīti

noteikumos par atbalstu.

4. pants
Pienākumi saistībā ar atbalstītajiem pasākumiem

1. Atbalstītajos pasākumos pienācīgi uzsver faktu, ka tos atbalsta Parlaments, un tie
popularizē Parlamentu, saskaņā ar Parlamenta grafiskās noformēšanas norādījumiem
izmantojot tieši atbalstam izstrādāto Parlamenta logotipu un pasākumu paziņojumos
norādot, ka attiecīgā pasākuma rīkošanu atbalsta Parlaments.

Pienākums redzami izvietot Parlamenta logotipu nenozīmē, ka organizatoram ir tiesības to
izmantot citiem, ar atbalstīto pasākumiem nesaistītiem nolūkiem.

2. Atbalstītajos pasākumos, kas notiek 12 mēnešu laikā pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām,
komunikācijas materiālos ietver atsauci uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām un norāda to
datumu. Iekļauj attiecīgus vizuālos elementus saskaņā ar Parlamenta grafiskajām
vadlīnijām.

3 Visi personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra
Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs,
struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu
Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39.–98. lpp.).


