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Άρθρο 1
Γενικές αρχές

1. Με τη χορήγηση αιγίδας παρέχεται στο Κοινοβούλιο η δυνατότητα να συνδεθεί με
επιλεγμένο αριθμό εκδηλώσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, με
σκοπό να ενισχυθεί το ενδιαφέρον του κοινού για τις δραστηριότητές του και τις
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η προβολή τους έναντι των
πολιτών, των μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας πολιτών.

2. Η αιγίδα του ΕΚ αποτελεί μορφή ηθικής υποστήριξης. Καμία οικονομική
δραστηριότητα ή υλική υποχρέωση δεν συνδέεται με τη χορήγηση αιγίδας.

3. Η αιγίδα χορηγείται με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου για εκδηλώσεις που
πληρούν τους όρους που προβλέπονται στους παρόντες κανόνες. Κατά τη λήψη της
απόφασης αυτής, ο Πρόεδρος διαθέτει διακριτική ευχέρεια, ιδίως προκειμένου να
εξασφαλιστεί η δέουσα διαφύλαξη και προώθηση της αξιοπρέπειας και του κύρους του
Κοινοβουλίου. Η απόφαση του Προέδρου είναι οριστική.

4. Για αιτήματα εκπροσώπησης του Προέδρου ή του Κοινοβουλίου σε τιμητική επιτροπή
ισχύουν κατ’ αναλογία οι παρόντες κανόνες.

Άρθρο 2
Ουσιαστικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

1. Το Κοινοβούλιο θέτει υπό την αιγίδα του μόνο συγκεκριμένες και επιβεβαιωμένες
εκδηλώσεις.

2. Οι εκδηλώσεις για τις οποίες ζητείται η αιγίδα του Κοινοβουλίου πρέπει να πληρούν τα
ακόλουθα κριτήρια:
- να έχουν σαφή ευρωπαϊκή διάσταση, να έχουν σαφή ευρωπαϊκή διάσταση,

προβάλλοντας ιδίως τον ρόλο και τη συμβολή ή τις προτεραιότητες του
Κοινοβουλίου ή της Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα··

- να διαθέτουν αρκούντως υψηλή ποιότητα, και
- να έχουν μεγάλη απήχηση, δηλαδή να συνοδεύονται από επαρκή δημοσιότητα

και οι θετικές τους συνέπειες να εκτείνονται πολύ πέραν των διοργανωτών
τους.

1 Κωδικοποιήθηκε από το Προεδρείο στις 3 Μαΐου 2004 και στις 17 Απριλίου 2012 και τροποποιήθηκε στις 15
Απριλίου 2013, 11 Ιουνίου 2018 και 26 Απριλίου 2021.
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3. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε εκδηλώσεις που συγκεντρώνουν ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- ευαισθητοποιούν σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική δημοκρατία και
προωθούν την ενεργό συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά·

- προάγουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ισότητα των φύλων και την
απαγόρευση των διακρίσεων·

- προωθούν την κοινωνική ένταξη·
- διοργανώνονται από νέους ανθρώπους ή προορίζονται για αυτούς·
- διασφαλίζουν δίκαιη εκπροσώπηση των φύλων στα πάνελ και μεταξύ των

ομιλητών·
- υποστηρίζονται από βουλευτές του Κοινοβουλίου.

4. Η αιγίδα χορηγείται σε μεμονωμένη εκδήλωση και μόνο για τη διάρκειά της. Σε
περίπτωση επαναλαμβανόμενων (π.χ. ετήσιων) εκδηλώσεων, υποβάλλεται από το
διοργανωτή ή τους διοργανωτές ξεχωριστό αίτημα χορήγησης αιγίδας για κάθε
εκδήλωση.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να υποβληθεί ενιαία αίτηση
χορήγησης αιγίδας σε περίπτωση σειράς παρόμοιων εκδηλώσεων που διοργανώνονται
στο πλαίσιο ενιαίας πρωτοβουλίας από τον ίδιο διοργανωτή ή τους ίδιους διοργανωτές
στον ίδιο τόπο ή σε διαφορετικούς τόπους και οι οποίες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα
ή εντός βραχέως χρονικού διαστήματος. Όλες οι εκδηλώσεις πρέπει να έχουν την ίδια
μορφή και τους ίδιους στόχους και οι συνοδευτικές πληροφορίες που αναφέρονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 2 για καθεμιά από τις εκδηλώσεις πρέπει να περιλαμβάνονται
στην αίτηση. Κάθε εκδήλωση πρέπει να πληροί όλους τους όρους επιλεξιμότητας που
προβλέπονται στους παρόντες κανόνες.

5. Μια εκδήλωση δεν θεωρείται επιλέξιμη για να τεθεί υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου,
εάν:

- ο διοργανωτής ή η ίδια η εκδήλωση θίγει βασικές δημοκρατικές αξίες και
αρχές καθώς και βασικά δικαιώματα που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες
ήστον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
υπονομεύει το κύρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

- έχει εμπορικό χαρακτήρα ή κερδοσκοπικό σκοπό και αποσκοπεί πάραυτα ή
στο μέλλον, άμεσα ή έμμεσα στη διαφήμιση ή την προώθηση εμπορικών
σημάτων ή/και εμπορικών δραστηριοτήτων, με την επιβολή για παράδειγμα
υπερβολικού αντιτίμου για τη συμμετοχή στην εκδήλωση ή με την εμφάνιση
τιμών ή εμπορικών λογότυπων·

- συνιστά γεγονός κομματικού πολιτικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης
της συγκέντρωσης χρημάτων για πολιτικούς σκοπούς, ή περιλαμβάνει
συνήθεις ή εσωτερικές δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων ή
πολιτικών κομμάτων, ή

- έχει θρησκευτικό χαρακτήρα ή σκοπό που σχετίζεται με την άσκηση
συγκεκριμένης θρησκείας ή πίστης2.

6. Εάν δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας από εκδήλωση για την οποία
το Κοινοβούλιο έχει χορηγήσει την αιγίδα του, σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες, ο
Πρόεδρος μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την απόφαση χορήγησης αιγίδας σε
εκδήλωση.

2 Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Στην περίπτωση αυτή, οι διοργανωτές δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το ειδικό
λογότυπο του Κοινοβουλίου για τη χορήγηση αιγίδας ούτε να κάνουν οποιαδήποτε
μνεία στο Κοινοβούλιο ως χορηγό αιγίδας για την εν λόγω εκδήλωση, και θα τους
ζητηθεί να αφαιρέσουν αμέσως το λογότυπο και την σχετική μνεία από το υπάρχον
υλικό.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την απόφαση ανάκλησης, ο Πρόεδρος μπορεί να
απαγορεύσει την περαιτέρω χορήγηση αιγίδας στους διοργανωτές.

Άρθρο 3
Διαδικαστικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

1. Τα αιτήματα για τη χορήγηση αιγίδας υποβάλλονται στον Πρόεδρο κατά προτίμηση μέσω
του ηλεκτρονικού εντύπου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικώς. Τα
αιτήματα κατατίθενται στον Πρόεδρο τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημερομηνία
έναρξης της εκδήλωσης.

2. Τα αιτήματα περιλαμβάνουν τις παρακάτω πληροφορίες:
- γενικές πληροφορίες για τον διοργανωτή3, ήτοι: προσφώνηση, επώνυμο,

όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση οργανισμού (εάν
υπάρχει), ταχυδρομικό κώδικα, πόλη, χώρα διαμονής, τηλέφωνο, ιστότοπο
(εάν υπάρχει)·

- πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση (ή τις εκδηλώσεις), ήτοι: τίτλο,
ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης, τόπο (ή τόπους) διεξαγωγής, κοινό
στο οποίο απευθύνονται και γεωγραφική προέλευση των συμμετεχόντων,
στόχο και περιγραφή του έργου, λεπτομερές πρόγραμμα,
συμπεριλαμβανομένων επιβεβαιωμένων ονομάτων των ομιλητών, ιστοσελίδα
της εκδήλωσης (ή των εκδηλώσεων) (εάν υπάρχει)·

- δραστηριότητες επικοινωνίας σχετικά με την εκδήλωση και προβολή της
αιγίδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

- στοιχεία που αφορούν δυνητικούς ή επιβεβαιωμένους εταίρους και/ή χορηγούς
αιγίδας (αν υπάρχουν),

- κάθε άλλη σχετική πληροφορία που τεκμηριώνει την αίτηση χορήγησης
αιγίδας, και

- ρητή συμφωνία για την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων που προβλέπονται
στους κανόνες για τη χορήγηση αιγίδας.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις όσον αφορά εκδηλώσεις που έχουν τεθεί υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου

1. Οι εκδηλώσεις που τίθενται υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου πρέπει να αναδεικνύουν
επαρκώς το γεγονός αυτό και να προβάλλουν το Κοινοβούλιο, χρησιμοποιώντας το
λογότυπο του θεσμικού οργάνου που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη χορήγηση αιγίδας,
σύμφωνα με τον οδηγό γραφικής παρουσίασης του Κοινοβουλίου, και αναφέροντας στο

3 Η επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων γίνεται με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της
Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295, 21.11.2018, σ. 39).
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πλαίσιο της επικοινωνίας τους ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του
Κοινοβουλίου.

Η υποχρέωση να απεικονίζεται το λογότυπο του Κοινοβουλίου δεν παρέχει στον
διοργανωτή το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί εκτός του πλαισίου της εκδήλωσης για την
οποία χορηγήθηκε αιγίδα.

2. Οι εκδηλώσεις που τίθενται υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου και πραγματοποιούνται
κατά τη διάρκεια των 12 μηνών που προηγούνται των ευρωπαϊκών εκλογών πρέπει
περιλαμβάνουν στο επικοινωνιακό υλικό τους μνεία στις ευρωπαϊκές εκλογές και στην
ημερομηνία διεξαγωγής τους. Σύμφωνα με τον οδηγό γραφικής παρουσίασης του
Κοινοβουλίου πρέπει να χρησιμοποιούνται σχετικά οπτικά στοιχεία.


