
Téarmaí úsáide lógó Pharlaimint na hEorpa

Tá lógó Pharlaimint na hEorpa beartaithe lena úsáid ar dhoiciméid na Parlaiminte féin, nó ar
dhoiciméid a scaiptear le toiliú na Parlaiminte. Is féidir é a úsáid freisin ar aon doiciméad eile a
bhaineann le Parlaimint na hEorpa, nó atá tiomanta don Pharlaimint, ar choinníoll go ndéantar an
méid sin i gcomhréir leis an Treoir Grafaice.

Ceadaítear lógó Pharlaimint na hEorpa a úsáid, ach amháin sna cásanna
seo a leanas:

 (a) trí úsáid an lógó, tugtar an rud mícheart le tuiscint nó cuirtear i gcéill go bhfuil ceangal éigin
idir an t-úsáideoir agus Parlaimint na hEorpa;

 (b) trí úsáid an lógó, cuirtear i dtuiscint go mícheart don phobal go dtairbhíonn an t-úsáideoir de
thacaíocht, urraíocht, formheas nó toiliú Pharlaimint na hEorpa;

 (c) déantar an lógó a úsáid i dtaca le haon chuspóir nó gníomhaíocht nach bhfuil ag luí le
haidhmeanna agus prionsabail an Aontais Eorpaigh.

Trí úsáid an lógó, ní chuirtear i bhfios go n-aontaíonn an Pharlaimint leis an úsáid sin ná ní
chuirtear i bhfios go bhfuil aon fhaomhadh nó urraíocht ar bith ón bParlaimint ag gabháil leis an
úsáid sin.

I ngach cás, forchoimeádann Parlaimint na hEorpa an ceart úsáid a lógó a thoirmeasc in imthosca
ar bith ina bhféadfadh an úsáid sin dochar a dhéanamh don Pharlaimint nó ina bhféadfadh an lógó
a bheith in úsáid go míchuí.

Is saothar bunaidh faoi chosaint atá i lógó Pharlaimint na hEorpa. Ní fhéadfar é a chlárú mar
thrádmharc nó chun aon chríoch eile. Má úsáideann tríú páirtithe an lógó, fiú le caoinchead na
Parlaiminte, ní thugann sé sin aon chearta dóibh i dtaca leis an lógó.

Má tá aon cheist agat faoin gcaoi leis an lógó a úsáid i gceart, déan teagmháil le do thoil leis
an tSeirbhís um Amharc-aithne ag visualidentity@europarl.europa.eu .
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