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BESTÄMMELSER FÖR
EUROPAPARLAMENTETS STÖDVERKSAMHET

PRESIDIETS BESLUT

AV DEN 9 JUNI 19971

Artikel 1
Allmänna principer

1. Stödverksamhet är ett sätt för parlamentet att ansluta sig till ett antal evenemang som
uppfyller villkoren för stödberättigande i syfte att öka det allmänna intresset och
synligheten för parlamentets och Europeiska unionens verksamhet bland medborgarna,
medierna och det civila samhället.

2. Stödverksamhet är en form av moraliskt stöd. Inga ekonomiska åtaganden eller
materiella skyldigheter är förbundna med stödverksamheten.

3. Stödverksamhet beviljas, genom beslut av parlamentets talman, för evenemang som
uppfyller villkoren i dessa bestämmelser. Talmannen ska i sitt beslutsfattande ha
utrymme för skönsmässig bedömning, särskilt för att se till att parlamentets värdighet
och anseende respekteras. Talmannens beslut ska vara slutgiltigt.

4. En begäran om talmannens eller parlamentets deltagande i en hederskommitté ska
behandlas i analogi med dessa bestämmelser.

Artikel 2
Grundläggande villkor för stödberättigande

1. Parlamentets stöd ska endast beviljas särskilda och bekräftade evenemang.

2. Evenemang som beviljas stöd ska
- ha en tydlig europeisk dimension, särskilt genom att uppmärksamma

institutionens eller unionens roll och bidrag, eller prioriteringar, på det berörda
området,

- vara av tillräcklig kvalitet, och
- ha stort genomslag, det vill säga åtföljas av tillräcklig uppmärksamhet och

medföra positiva konsekvenser för andra än enbart organisatören.

3. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt evenemang som
- informerar om den europeiska parlamentariska demokratin och främjar ett

aktivt unionsmedborgarskap,
- främjar grundläggande rättigheter, jämställdhet och icke-diskriminering,
- främjar social delaktighet,
- anordnas av ungdomar eller riktar sig till ungdomar,
- beaktar en rimlig könsfördelning i paneler och bland talare och/eller

1 Konsoliderat av presidiet den 3 maj 2004 och den 17 april 2012 samt ändrat den 15 april 2013, 11 juni 2018 och 26
april 2021.
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- stöds av parlamentsledamöter.

4. Stöd beviljas för ett enskilt evenemang och endast för den tid då evenemanget pågår.
Vid upprepade evenemang (t.ex. varje år) ska organisatören/organisatörerna lämna in
en separat ansökan om stöd för varje evenemang.

Utan att det påverkar tillämpningen av föregående punkt kan en enskild ansökan om stöd
läggas fram om samma organisatör/organisatörer samtidigt eller inom ett kort
tidsintervall anordnar en rad liknande evenemang inom ett enskilt initiativ på samma
eller olika platser. Alla evenemang måste ha samma upplägg och syften, och för varje
evenemang ska den tilläggsinformation som anges i artikel 3.2 bifogas ansökan. Varje
evenemang ska uppfylla alla de villkor för stödverksamhet som fastställs i dessa
bestämmelser.

5. Ett evenemang ska inte beviljas stöd om
- dess organisatörer eller själva evenemanget kränker de demokratiska

värderingar, principer och rättigheter som fastställs i fördragen eller i
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna eller
undergräver Europaparlamentets värdighet,

- det är av kommersiell natur eller genomförs i ett kommersiellt syfte och har
som mål att marknadsföra eller främja varumärken och/eller kommersiell
verksamhet, vare sig den är omedelbar eller förväntad, direkt eller indirekt,
t.ex. genom att ta ut oskäligt höga avgifter för deltagande i evenemanget eller
genom att visa priser eller kommersiella logotyper,

- det är av partipolitisk natur och t.ex. omfattar insamlingar av pengar för
politiska ändamål eller inbegriper normal eller intern verksamhet för
fackföreningar eller partier, eller

- det är av religiös natur eller genomförs i religiöst syfte i samband med
utövandet av en viss religion eller övertygelse2.

6. Om villkoren för stödberättigande inte längre uppfylls av ett evenemang för vilket
parlamentet har beviljat stöd enligt dessa bestämmelser, får parlamentet när som helst
återkalla beslutet att bevilja stöd till ett evenemang.

I så fall får organisatörerna inte använda institutionens särskilda logotyp för
stödverksamhet eller på något sätt nämna att parlamentet stöder evenemanget, och de
ombeds då att omedelbart dra tillbaka logotypen och omnämnandet från det befintliga
materialet.

Om beslutet om återkallande inte efterlevs kan talmannen förbjuda framtida stöd till
organisatörerna.

Artikel 3
Förfarandemässiga villkor för stödberättigande

1. Ansökningar om stöd ska lämnas in till talmannen, helst via webbformuläret eller med e-
post eller vanlig post. Ansökningarna ska tas emot av talmannen minst två månader innan
evenemanget ska inledas.

2 Detta påverkar inte tillämpningen av artikel 17 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
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2. Ansökningarna ska innehålla följande tilläggsinformation:
- Allmän information om organisatören3, dvs. titel, efternamn, förnamn, e-

postadress, organisation (om tillämpligt), adress, postadress, postort, land,
telefon, webbplats (om tillämpligt).

- Information om evenemanget/evenemangen, dvs. titel, startdatum, slutdatum,
plats/platser, målgrupp och geografisk spridning av deltagare, projektmål,
projektbeskrivning, ett detaljerat program som innehåller namnen på
bekräftade talare, webbplatsen för evenemanget/evenemanget (om tillämpligt).

- Uppgifter om kommunikationsverksamheten i samband med evenemanget och
om synligheten för Europaparlamentets stödverksamhet.

- Uppgifter om andra tillfrågade eller redan bekräftade partner och/eller
stödpersoner (om tillämpligt).

- Alla övriga relevanta upplysningar till stöd för ansökan om stöd.
- Ett uttryckligt medgivande om att iaktta de tillämpliga bestämmelser som

fastställts i bestämmelserna för stödverksamhet.

Artikel 4
Skyldigheter avseende evenemang som beviljats stöd

1. Evenemang som åtnjuter stöd ska på lämpligt sätt framhäva detta och synliggöra
parlamentet genom att använda institutionens logotyp som särskilt tagits fram för
stödverksamhet, i överensstämmelse med parlamentets grafiska manual, och genom att i
sin kommunikation ange att evenemanget stöds av parlamentet.

Skyldigheten att visa institutionens logotyp ger inte organisatören rätten att använda den
utanför ramen för det evenemang som har beviljats stöd.

2. Evenemang som åtnjuter stöd och som genomförs under de 12 månader som föregår ett val
till Europaparlamentet ska i kommunikationsmaterialet hänvisa till valet till
Europaparlamentet och dess datum. Relevanta visuella element ska ingå, i enlighet med
parlamentets grafiska manual.

3 Alla personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande
av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39–98).


