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ПРАВИЛНИК ОТНОСНО ПАТРОНАЖА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

РЕШЕНИЕ НА БЮРОТО

ОТ 9 ЮНИ 1997 г.1

Член 1
Общи принципи

1. Патронажът е средство за Парламента да подкрепи определен брой прояви, които
отговарят на условията за допустимост, така че да се засили общественият интерес
и да се популяризират неговите дейности и дейностите на Европейския съюз сред
гражданите, медиите и гражданското общество.

2. Патронажът е форма на морална подкрепа. Предоставянето на патронаж не е
свързано с финансови ангажименти или материални задължения.

3. Патронаж се предоставя с решение на председателя на Парламента за прояви,
които отговарят на условията, установени в настоящия правилник. При вземането
на своето решение председателят разполага със свобода на преценка, по-
специално с цел да гарантира, че достойнството и обликът на Парламента се
защитават и популяризират по надежден начин. Решението на председателя е
окончателно.

4. Заявленията за представителство на председателя или на Парламента в почетни
комисии се разглеждат по аналогичен начин в съответствие с настоящия
правилник.

Член 2
Материални условия за допустимост

1. Патронажът на Парламента се предоставя единствено за конкретни и утвърдени
прояви.

2. Проявите, за които се иска патронаж:
- имат ясно европейско измерение, в частност като изтъкват ролята и

приноса или приоритетите на Парламента или на Съюза в съответната
област;

- са с достатъчно високо качество и
- имат значимо въздействие, т.е. дадена им е достатъчна гласност и имат

положително въздействие далеч извън кръга на организаторите.

3. Особено внимание се обръща на прояви, които имат една или повече от следните
характеристики:

1 Консолидирано от Бюрото на 3 май 2004 г. и 17 април 2012 г. и изменено на 15 април 2013 г., 11 юни 2018
г. и 26 април 2021 г.
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- увеличаване на осведомеността за европейската парламентарна
демокрация и насърчаване на активното европейско гражданство;

- насърчаване на основните права, равенството между половете и
недискриминацията;

- насърчаване на социалното приобщаване;
- организирани са от общността на младите хора или са насочени към нея;
- половете са представени по справедлив начин в работните групи и сред

ораторите;
- наличие на подкрепа от страна на членове на Парламента.

4. Патронаж се предоставя за отделни прояви само за времетраенето на съответната
проява. В случай на повтарящи се прояви (напр. ежегодно) организаторът или
организаторите подава(т) отделно заявление за патронаж за всяка проява.

Без да се накърнява предходният параграф, в случай на поредица от сходни
прояви, които са организирани в рамките на една инициатива от един и същи
организатор или едни и същи организатори на същото място или на различни
места и които се провеждат едновременно или в рамките на кратък период от
време, може да се представи едно-единствено заявление. Всички прояви трябва
да имат еднакъв формат и цели и в заявлението се включва допълнителната
информация, посочена в член 3, параграф 2, за всяка от проявите. Всяка проява
отговаря на условията за допустимост, определени в настоящия правилник.

5. Дадена проява не отговаря на критериите за предоставяне на патронаж, ако:
- нейните организатори или самата проява подкопават основните

демократични ценности, принципи и права, посочени в Договорите и в
Хартата на основните права на Европейския съюз, или подкопават
достойнството на Европейския парламент;

- тя има търговски характер или търговска цел и има за цел рекламата или
популяризирането на марки и/или търговски дейности, текущи или
очаквани, преки или непреки, например чрез извънредно големи такси за
участие в проявата или чрез излагане на цени или на търговско лого;

- тя има партийно-политически характер, включително събиране на
средства за партийни цели, или включва обичайни или вътрешни
дейности на синдикални организации или политически партии, или

- тя има религиозен характер или цел, свързана с практикуването на
определена религия или изразяването на определени убеждения2.

6. Ако дадена проява, за която е предоставен патронаж от Парламента съгласно
настоящия правилник, вече не отговаря на условията за допустимост,
председателят може във всеки един момент да оттегли решението за предоставяне
на патронаж на тази проява.

В този случай организаторите няма да получат разрешение да използват
специфичното лого на институцията за патронаж или да се позовават на
Парламента като патрон на проявата и от тях ще се изиска незабавно да премахнат
логото и позоваването от наличния материал.

В случай на неспазване на решението за оттегляне председателят може да забрани
в бъдеще да се предоставя патронаж на съответните организатори.

2 Без да се засягат разпоредбите на член 17 от Договора за функционирането на ЕС.
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Член 3
Процедурни условия за допустимост

1. Заявленията за патронаж се представят на председателя за предпочитане чрез уеб
формуляра, чрез електронно писмо или по пощата. Заявленията следва да бъдат
получени от председателя най-малко два месеца преди началото на проявата.

2. В заявленията се съдържа следната допълнителна информация:
- обща информация за организатора, т.е.3: обръщение, фамилно име,

собствено име, адрес на електронна поща, адрес на организация (ако е
приложимо), пощенски код, град, държава на пребиваване, телефонен
номер, уебсайт (ако е приложимо);

- информация относно проявата или проявите, т.е.: наименование, начална
дата, крайна дата, място (места), целева публика и географски обхват на
участниците, цел и описание на проекта, подробна програма,
включително имената на ораторите, потвърдили своето участие,
уебстраница на проявата или проявите (ако има такава);

- комуникационни дейности относно проявата и видимостта на патронажа
на Европейския парламент;

- подробна информация за всякакви предполагаеми или потвърдени
партньори и/или патрони (ако е приложимо),

- всяка друга полезна информация в подкрепа на заявлението за патронаж,
и

- изричното съгласие за спазване на приложимите разпоредби, установени
в правилника относно патронажа.

Член 4
Задължения по отношение на прояви, ползващи се с патронаж

1. Проявите, ползващи се от патронаж, изтъкват по съответния начин този патронаж и
дават видимост на Парламента, като използват логото на институцията, проектирано
специално за патронажа, в съответствие с наръчника на Парламента за графични
стандарти, а също така и като отбелязват в своите съобщения, че проявата се
провежда под патронажа на Парламента.

Задължението за представяне на логото на институцията не предоставя на
организатора правото да го използва извън рамките на проявата, която се провежда
под патронажа на Парламента.

2. В комуникационните материали за проявите, които се ползват от патронаж и които
се провеждат през 12-те месеца преди изборите за Европейски парламент, се
упоменават изборите за Европейски парламент и датата на тяхното провеждане.
Включват се подходящи визуални елементи в съответствие с графичните стандарти
на Парламента.

3 Всички лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО
(ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39 – 98).


