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1. cikk
Általános alapelvek

1. A védnökség révén a Parlament meghatározott számú, a választhatóság feltételeinek
megfelelő rendezvényhez csatlakozik annak érdekében, hogy növelje a Parlament és az
Európai Unió tevékenységei iránti érdeklődést és azok láthatóságát a polgárok, a média
és a civil társadalom körében.

2. A védnökség az erkölcsi támogatás egyik módja. A védnökség vállalása sem pénzügyi,
sem anyagi kötelezettséget nem von maga után.

3. A védnökséget a Parlament elnöke határozat útján vállalja olyan rendezvények esetében,
amelyek megfelelnek az e szabályzatban meghatározott feltételeknek. Az elnök e döntés
meghozatala során mérlegelési jogkörrel rendelkezik, nevezetesen annak érdekében,
hogy megóvja a Parlament méltóságát és javítsa a Parlamentről kialakult kedvező képet.
Az elnök határozata végleges.

4. Az elnök vagy a Parlament valamely díszelnökségben való képviseletére irányuló
kérelmeket az e szabályokhoz hasonló módon kell kezelni.

2. cikk
A választhatóság lényegi feltételei

1. A Parlament védnöksége kizárólag egyedi és már megerősített rendezvényekre
engedélyezhető.

2. A védnökségre irányuló kérelem tárgyát képező rendezvényeknek:
- egyértelmű európai dimenzióval kell rendelkezniük, különösen azáltal, hogy

rávilágítanak a Parlament vagy az Unió szerepére, fellépéseinek
többletértékére vagy prioritásaira az adott területen;

- megfelelően magas színvonalúaknak kell lenniük, és
- jelentős elérést kell felmutatniuk, azaz megfelelő nyilvánosságot kell kapniuk,

és a szervezők személyén jóval túlmutató pozitív hatásokat kell kiváltaniuk.

3. Különös figyelmet kell fordítani azokra a rendezvényekre, amelyekre az alábbi jellemzők
közül egy vagy több illik:

- az európai parlamentáris demokráciával kapcsolatos tudatosság növelése és az
aktív európai polgári szerepvállalás előmozdítása;

1 Egységes szerkezetbe foglalta az Elnökség 2004. május 3-án és 2012. április 17-én, valamint módosította 2013.
április 15-én, 2018. június 11-én és 2021. április 26-án.
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- az alapvető jogok, a nemek közötti egyenlőség és a
megkülönböztetésmentesség előmozdítása;

- a társadalmi befogadás előmozdítása;
- a fiatalok közössége által vagy számára rendezett rendezvények;
- igazságos nemek szerinti megoszlás a bizottságokban és a felszólalók körében;
- támogatás a parlamenti képviselők részéről.

4. Az egyes rendezvények védnökségét kizárólag a rendezvény időtartamára biztosítják.
Ismétlődő (pl. évente tartott) események esetén a szervező(k) köteles(ek) minden egyes
rendezvényre külön kérelmet benyújtani a védnökség iránt.

Az előző bekezdés sérelme nélkül, abban az esetben, ha ugyanazon szervező(k)
ugyanazon kezdeményezésen belül ugyanott vagy különböző helyszíneken, egyidejűleg
vagy rövid időn belül hasonló eseményeket szervez(nek), elegendő egyetlen védnökségi
kérelmet benyújtani. Valamennyi rendezvény formátumának és célkitűzéseinek
azonosnak kell lenniük, és a 3. cikk (2) bekezdésében felsorolt alátámasztó
információkat minden egyes eseményre vonatkozóan fel kell tüntetni a kérelemben. E
rendezvények mindegyikének teljesítenie kell az e szabályzatban meghatározott
valamennyi védnökségi feltételt.

5. Valamely rendezvény nem választható védnökségre, ha:
- a rendezvény szervezői vagy a rendezvény maga aláássák az Európai Unió

alapszerződéseiben és Alapjogi Chartájában előírt alapvető demokratikus
értékeket, elveket és jogokat, vagy sértik az Európai Parlament méltóságát,

- a rendezvénynek üzleti jellege vagy célja van, és márkák és/vagy kereskedelmi
tevékenységek akár azonnali, akár várható, közvetlen vagy közvetett módon –
például az eseményen szedett, túlzott belépti díjak felszámítása, illetve árak
vagy kereskedelmi logók feltüntetése révén – történő népszerűsítésére irányul,

- a rendezvény pártpolitikai jellegű – ideértve a politikai célokra történő
adománygyűjtést is –, illetve szakszervezetek vagy politikai pártok rutinszerű
vagy belső tevékenységeit is magába foglalja, vagy

- a rendezvény vallásos jellegű, vagy célja valamely konkrét vallás vagy
világnézet gyakorlásához kapcsolódik2.

6. Ha a jelen szabályzat értelmében a Parlament által biztosított védnökséget élvező
esemény már nem teljesíti a jogosultság feltételeit, az elnök bármikor visszavonhatja az
esemény védnökségének vállalására vonatkozó határozatot.

Ebben az esetben a szervezők nem használhatják a Parlament védnökségét jelző külön
emblémáját, és semmilyen formában nem említhetik meg a Parlamentet a rendezvény
védnökeként, illetve felkérést kapnak arra, hogy reklámanyagaikból távolítsák el az
emblémát és a védnökségre vonatkozó említést.

A védnökség visszavonására vonatkozó határozat tiszteletben tartásának elmulasztása
esetén a szervezők eltilthatók a további védnökségektől.

2 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 17. cikkének sérelme nélkül.
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3. cikk
A választhatóság eljárási feltételei

1. A védnökségre irányuló felkéréseket az elnöknek kell benyújtani, lehetőleg internetes
űrlapon vagy elektronikus levélben, esetleg postai úton. A kérelmeknek a rendezvény
kezdete előtt legalább két hónappal be kell érkezniük az elnökhöz.

2. A kérelmeknek tartalmazniuk kell az alábbi információkat:
- a szervező általános adatai3, azaz: megszólítás, vezetéknév, utónév, e-mail cím,

(adott esetben) a szervezet címe, irányítószám, település, lakóhely szerinti
ország, telefonszám, weboldal (adott esetben);

- a rendezvényre vonatkozó tudnivalók, pl.: cím, kezdő és záró időpont,
helyszín(ek), célközönség és a résztvevők által lefedett földrajzi terület, a
projekt célja és leírása, részletes program, beleértve a megerősített felszólalók
nevét is, illetve az esemény(ek) weboldala (ha van);

- a rendezvénnyel és az Európai Parlament védnökségének láthatóságával
kapcsolatos kommunikációs tevékenységek;

- a feltételezett vagy megerősített partnerekre és/vagy védnökökre vonatkozó
információk (adott esetben),

- a védnökség iránti kérelmet alátámasztó bármely egyéb hasznos információ,
valamint

- kifejezett kötelezettségvállalás a védnökségre vonatkozó szabályokban
meghatározott alkalmazandó rendelkezések betartására.

4. cikk
Azon rendezvényekkel kapcsolatos kötelezettségek, amelyek védnökségét a Parlament elvállalta

1. Ha a Parlament valamely rendezvény védnökségét elvállalta, akkor ennek megfelelő
hangsúlyt kell kapnia, és a Parlament jelzéseire vonatkozó iránymutatással összhangban,
az intézmény – kifejezetten a védnökség jelzésére tervezett – emblémájának
alkalmazásával gondoskodni kell a Parlament láthatóságáról, az eseményekkel összefüggő
közleményekben is megemlítve, hogy a rendezvényre a Parlament védnöksége alatt kerül
sor.

Az intézmény emblémájának feltüntetésére vonatkozó kötelezettség nem jogosítja fel a
szervezőt az emblémának a védnökséget elnyerő eseményen kívüli használatára.

2. Az európai választásokat megelőző 12 hónap során a Parlament védnökségével sorra
kerülő rendezvények kommunikációs anyagaiban meg kell említeni az európai
választásokat és azok időpontját. A megfelelő vizuális elemeket be kell illeszteni a
Parlament jelzéseire vonatkozó iránymutatásnak megfelelően.

3 Minden személyi adat a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és
ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi,
2018. október 23-i (EU) 2018/1725 rendeletnek (HL L 295., 2018.11.21., 39-98. o.) megfelelően kerül feldolgozásra.


