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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. Suojelijana toimimiseen ei
liity minkäänlaista taloudellista sitoumusta eikä materiaalista velvoitetta.

3. Parlamentin puhemies tekee päätöksen parlamentin toimimisesta suojelijana
tapahtumille, jotka täyttävät näissä säännöissä asetetut edellytykset. Päätöstä tehdessään
puhemies voi käyttää harkintavaltaa etenkin varmistaakseen, että parlamentin
arvokkuutta ja julkisuuskuvaa vaalitaan asianmukaisesti. Puhemiehen päätös on
lopullinen.

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:

– sillä on oltava selvä eurooppalainen ulottuvuus ja sen on erityisesti tuotava
esiin toimielimen tai unionin merkitystä ja panosta tai painopisteitä kyseisellä
alalla

– sen on oltava riittävän korkeatasoinen
– sillä on saavutettava merkittävä määrä yleisöä, eli siitä on tiedotettava yleisölle

asianmukaisesti ja sillä on oltava myönteistä vaikutusta muihinkin kuin
järjestäjiin.

3. Erityistä huomiota kiinnitetään tapahtumiin, jotka täyttävät yhden tai useampia seuraavista
kriteereistä:

– niillä edistetään eurooppalaista parlamentaarista demokratiaa koskevan
tietoisuuden lisäämistä ja unionin aktiivista kansalaisuutta

1 Puhemiehistö on konsolidoinut säännöt 3. toukokuuta 2004 ja 17. huhtikuuta 2012 ja muuttanut niitä
15. huhtikuuta 2013, 11. kesäkuuta 2018 ja 26. huhtikuuta 2021.
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– niillä edistetään perusoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä
– niillä edistetään sosiaalista osallisuutta
– ne ovat nuorisoyhteisön järjestämiä tai sille suunnattuja
– niiden paneeleihin osallistujien ja puhujien valinnassa huomioidaan

asianmukaisesti sukupuolten tasapuolinen edustus
– niiden tukijoina on parlamentin jäseniä.

4. Parlamentti toimii vain yksittäisten tapahtumien suojelijana ja vain kyseisen tapahtuman
keston ajan. Mikäli kyseessä ovat toistuvat (esimerkiksi vuosittain järjestettävät)
tapahtumat, järjestäjien on esitettävä erillinen pyyntö kutakin tapahtumaa varten.

Edellisestä kohdasta poiketen yksi suojelijana toimimista koskeva pyyntö voidaan
esittää silloin, kun on kyse sarjasta vastaavanlaisia tapahtumia, jotka kuuluvat yhteen
aloitteeseen ja jotka sama järjestäjä järjestää (samat järjestäjät järjestävät) samassa tai
eri paikoissa samanaikaisesti tai lyhyellä aikavälillä. Kaikkien tapahtumien on oltava
muodoltaan samanlaisia, ja niillä on oltava samat tavoitteet, ja pyyntöön on
sisällytettävä 3 artiklan 2 kohdassa luetellut tiedot kustakin tapahtumasta. Kunkin
tapahtuman on täytettävä näissä säännöissä asetetut kelpoisuusedellytykset.

5. Tapahtumaa ei voida suojella, jos

– sen järjestäjät tai itse tapahtuma loukkaavat demokraattisia perusarvoja,
periaatteita ja oikeuksia, jotka on vahvistettu perussopimuksissa tai Euroopan
unionin perusoikeuskirjassa, tai Euroopan parlamentin arvokkuutta

– se on luonteeltaan kaupallinen tai sillä on kaupallinen tarkoitus ja sillä pyritään
mainostamaan tai edistämään tuotemerkkejä ja/tai kaupallista toimintaa
välittömästi tai oletetusti, suoraan tai välillisesti esimerkiksi veloittamalla
tapahtumaan osallistumisesta kohtuuttomasti tai esittämällä hintoja tai
kaupallisia logoja

– se on luonteeltaan puoluepoliittinen, mukaan lukien varainhankinta poliittisiin
tarkoituksiin, tai osa ammattiliittojen tai poliittisten puolueiden tavanomaista
tai sisäistä toimintaa tai

– se on luonteeltaan uskonnollinen tai sillä on tarkoitus, joka liittyy uskonnon tai
vakaumuksen harjoittamiseen2.

6. Mikäli tapahtuma, jonka suojelijaksi parlamentti on ryhtynyt näiden sääntöjen nojalla,
ei enää täytä kelpoisuusedellytyksiä, puhemies voi milloin tahansa peruuttaa päätöksen
suojelijana toimimisesta.

Järjestäjät eivät saa tässä tapauksessa käyttää suojelijana toimimista varten suunniteltua
toimielimen erityislogoa eivätkä mainita missään muodossa parlamenttia tapahtuman
suojelijana ja heitä pyydetään poistamaan viipymättä logo ja maininta olemassa olevasta
materiaalista.

Mikäli peruuttamista koskevaa päätöstä ei noudateta, puhemies voi evätä järjestäjiltä
mahdollisuuden saada parlamentin toimimaan tulevien tapahtumiensa suojelijana.

2 Sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 17 artiklan soveltamista.
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3 artikla
Menettelyä koskevat kelpoisuusedellytykset

1. Suojelijana toimimista koskevat pyynnöt on toimitettava puhemiehelle mieluiten
verkkolomakkeella tai sähköpostilla tai postitse. Puhemiehen on saatava pyynnöt
vähintään kaksi kuukautta ennen tapahtuman alkua.

2. Pyyntöön on liitettävä seuraavat tiedot tapahtumasta:

– yleistiedot järjestäjästä3 eli mahdollinen puhuttelu, sukunimi, etunimi,
sähköpostiosoite, (mahdollinen) organisaatio, osoite, postinumero,
paikkakunta, asuinmaa, puhelinnumero, (mahdollinen) verkkosivusto

– tapahtumaa/tapahtumia koskevat tiedot eli nimi, alkamis- ja päättymispäivä,
sijainti, kohdeyleisö ja osallistujien maantieteellinen kattavuus, hankkeen
tavoite ja kuvaus, yksityiskohtainen ohjelma, joka sisältää vahvistettujen
puhujien nimet, tapahtuman/tapahtumien (mahdollinen) verkkosivusto

– tapahtumaa ja Euroopan parlamentin suojelijana toimimisen näkyvyyttä
koskevat tiedotustoimet

– tiedot (mahdollisista) oletetuista tai lupautuneista kumppaneista ja/tai
suojelijoista

– muut merkitykselliset tiedot, jotka tukevat suojelijana toimimista koskevaa
pyyntöä, sekä

– nimenomainen suostumus noudattaa sovellettavia määräyksiä, jotka
vahvistetaan säännöissä suojelijana toimimisesta.

4 artikla
Tapahtumia koskevat velvoitteet parlamentin toimiessa niiden suojelijana

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

Velvoite pitää esillä parlamentin logo ei anna järjestäjälle oikeutta käyttää sitä muuten kuin
sen tapahtuman yhteydessä, jonka suojelijana parlamentti toimii.

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.

3 Kaikkia henkilötietoja käsitellään luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001
ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta 23. lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) 2018/1725 (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39) mukaisesti.


