
 

Eiseamláir den fhoirm iarratais pátrúnachta ar líne 

Is chun cabhrú leat d’iarratas a ullmhú atá an t-eiseamláir seo den fhoirm pátrúnachta ar líne. Déantar 
atáirgeadh ar na réimsí go léir atá san fhoirm ar líne san eiseamláir, rud a thugann forléargas duit ar an 
bhfaisnéis a éilítear. Más fearr leat d’iarraidh ar phátrúnacht a chur tríd an bpost, ar mhiste leat an fhoirm 
pátrúnachta a phriontáil, í a líonadh isteach agus í a chur i gceangal le do chomhad pátrúnachta, nó a áirithiú 
go n-áireoidh tú i do litir iarrata an fhaisnéis go léir a éilítear ar an bhfoirm. Míle buíochas as dul i dteagmháil 
linn! 

EOLAS GINEARÁLTA MAIDIR LEIS AN EAGRAÍ 

Teideal 

Sloinne  

Céadainm  

Ríomhphoist 

Eagraíocht (más infheidhme)  

Seoladh 

Postchód 

Baile/cathair 

Tír chónaithe 

Teileafón 

Suíomh gréasáin an eagraí/na heagraíochta (má tá sé ar fáil) 

EOLAS FAOIN IMEACHT 

Teideal 

Dáta tosaigh  

Dáta deiridh  

 Tuigim leis seo má tá mé ag iarraidh pátrúnachta a thosaíonn tráth nach déanaí ná 2 mhí ón lá inniu (an fhoirm ghréasáin a 
chur isteach), go bhféadfar pátrúnacht a dhiúltú ar bhonn iarratas déanach, fiú má chomhlíonann an t-iarratas gach riail eile a 
rialaíonn pátrúnacht ag Parlaimint na hEorpa.  
Sliocht as na rialacha, Airteagal 3.1: ‘Gheobhaidh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa iarratais dhá mhí ar a laghad sula dtosóidh 
an t-imeacht.’ 

Áit/Áiteanna (ainmnigh an chathair/na cathracha agus an tír/na tíortha le do thoil) 

Leathanach gréasáin an imeachta (má tá sé ar fáil): 

Imeacht neambhrabúsach/neamhthráchtála: Luaigh, le do thoil, más de chineál tráchtála nó de chuspóir tráchtála é d’imeacht, agus é 
dírithe ar bhrandaí agus/nó gníomhaíochtaí tráchtála a fhógairt nó a chur chun cinn, bíodh sin láithreach nó ionchasach, díreach nó 
indíreach, e.g. trí tháillí iomarcacha a ghearradh as páirt a ghlacadh san imeacht nó trí phraghsanna nó lógónna tráchtála a thaispeáint. 

 IS EA 

 NÍ hEA 

Tuilleadh sonraí, más gá, chun gné neamhbhrabúsach/neamhthráchtála an imeachta a léiriú  

Cuimsiú geografach na rannpháirtithe 

 Idirnáisiúnta 

 Eorpach 

 Náisiúnta 

 Réigiúnach 

 Áitiúil 

 



Cuspóirí an tionscadail agus tuairisc air: mínigh ábharthacht d'imeachta le haghaidh chuspóirí, bheartas agus 
ghníomhaíochtaí Pharlaimint na hEorpa agus/nó an Aontais Eorpaigh, agus tabhair údar i leith cén chaoi a dtugtar chun 
suntais le d’imeacht ról Pharlaimint na hEorpa nó an Aontais Eorpaigh i dtosaíochtaí sa réimse lena mbaineann, agus i 
leith cén chaoi a rannchuidíonn sé leo (suas le 1 500 carachtar) 

Clár: léirigh na príomhábhair agus, más ábhartha, liosta na gcainteoir;  

Rannpháirtithe agus sprioc-lucht úsáide (e.g.: taighdeoirí/eolaithe/lucht léinn, múinteoirí/oideoirí/oiliúnóirí, mic léinn/daoine 
óga, polaiteoirí/lucht déanta cinntí/státseirbhísigh, an tsochaí shibhialta/ENRanna) 

INFHEICTHEACHT 

Léirigh cad iad na hábhair chumarsáide/fógraíochta ar a n-úsáidfear lógó na Parlaiminte agus atá deartha go sonrach le 
haghaidh pátrúnachta (e.g.: bileoga, litreacha cuiridh, cláir chlóite, meirgí, suíomhanna gréasáin) 

Déan cur síos ar infheictheacht d'imeachta sna meáin 

TUILLEADH EOLAIS 

Tuilleadh sonraí (d’fhéadfá an spás seo a úsáid chun aon eolas eile faoi d’imeacht a chur leis nó/agus más mian leat 
teachtaireacht a scríobh chuig Uachtarán Pharlaimint na hEorpa á rá cén fáth a gceapann tú gur cheart pátrúnacht a 
thabhairt do d’imeacht; má tá Feisire de Pharlaimint na hEorpa ag tacú le d’imeacht nó má bhaineann sé/sí tairbhe as a 
rannpháirtíocht, léirigh anseo é, le do thoil) 

Ar thairbhigh tú de phátrúnacht Pharlaimint na hEorpa cheana san am a caitheadh? 

 THAIRBHIGH 

 NÍOR THAIRBHIGH 

Má thairbhigh, léirigh ainm(neacha) agus am(anna) an imeachta/na n-imeachtaí a bhí i gceist: 

An ndearnadh aon phátrúnacht eile a fháil nó a iarraidh ó dhaoine nó ó chomhlachtaí eile don imeacht seo? 

 RINNEADH 

 NÍ DHEARNADH 

Má rinneadh, léirigh ainm/ainmneacha na daoine lenar bhain sé sin agus cibé acu ar dearbhaíodh an phátrúnacht nó nár 
dearbhaíodh: 

An bhfuil d’eagraíocht cláraithe sa Chlár Trédhearcachta? 

 TÁ 

 NÍL 

COMHAONTÚ CHUN NA FORÁLACHA IS INFHEIDHME A LEAGTAR SÍOS FAOI NA RIALACHA LENA RIALAÍTEAR 
PÁTRÚNACHT A CHOMHLÍONADH  (https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/en-
rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf); tabhair do d’aire, mura n-urramaítear na coinníollacha 
incháilitheachta, gur féidir leis an Uachtarán, tráth ar bith, an cinneadh lenar deonaíodh an phátrúnacht d’imeacht 
a tharraingt siar) 

 AONTAÍM 

 NÍ AONTAÍM 

FAN I dTEAGMHÁIL LINN 

 Ba mhaith liom a bheith curtha ar an eolas faoi na himeachtaí a eagraíonn Parlaimint na hEorpa. 

Feadfaidh tú díliostáil aon uair trí r-phost a sheoladh chuig Oifig Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa i do thír féin. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/en-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/en-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf

