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PRZEPISY DOTYCZĄCE PATRONATU
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

DECYZJA PREZYDIUM

Z DNIA 9 CZERWCA 1997 R.1

Artykuł 1
Zasady ogólne

1. Patronat jest dla Parlamentu sposobem na włączenie się w pewną liczbę wybranych
wydarzeń spełniających warunki kwalifikowalności, z myślą o zwiększeniu
zainteresowania obywateli, środków przekazu i społeczeństwa obywatelskiego
działalnością PE i Unii Europejskiej oraz o poprawie jej widoczności.

2. Patronat jest formą wsparcia moralnego. Z objęciem patronatu nie wiąże się żadne
zobowiązanie finansowe ani materialne.

3. Przewodniczący Parlamentu podejmuje decyzję o objęciu patronatu nad wydarzeniami,
które spełniają warunki określone w niniejszych przepisach. Podejmując decyzję,
przewodniczący dysponuje pewnym marginesem swobody, zwłaszcza w celu zadbania
o to, by reputacja i wizerunek Parlamentu były odpowiednio chronione i promowane.
Decyzja Przewodniczącego jest ostateczna.

4. Wnioski o udział przewodniczącego lub przedstawiciela Parlamentu w komitecie
honorowym są rozpatrywane przez analogię z niniejszymi przepisami.

Artykuł 2
Merytoryczne warunki kwalifikowalności

1. Parlament obejmuje patronat wyłącznie nad ściśle określonymi i potwierdzonymi
wydarzeniami.

2. Wydarzenia ubiegające się o patronat powinny:
– mieć wyraźny wymiar europejski, w szczególności przez podkreślenie roli

instytucji lub Unii oraz wkładu w daną dziedzinę lub priorytetów w danej
dziedzinie,

– charakteryzować się wystarczająco wysokim poziomem oraz
– mieć znaczny zasięg, tj. być odpowiednio nagłośnione i przynieść pozytywne

wyniki, wykraczające daleko poza ich organizatorów.

3. Szczególną uwagę należy poświęcić wydarzeniom, które charakteryzują się jedną z
następujących cech:

- poszerzają wiedzę na temat europejskiej demokracji parlamentarnej i
propagują aktywne obywatelstwo europejskie;

– propagują prawa podstawowe, równość płci i niedyskryminację;

1 Tekst ujednolicony przez Prezydium dnia 3 maja 2004 r. i dnia 17 kwietnia 2012 r. oraz zmieniony dnia 15
kwietnia 2013 r., 11 czerwca 2018 r. i 26 kwietnia 2021 r.
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– propagują włączenie społeczne;
– są organizowane przez społeczność młodzieży lub dla niej przeznaczone;
– uwzględniają sprawiedliwą różnorodność płci w panelach i wśród

prelegentów;
– są wspierane przez posłów do Parlamentu.

4. Patronat nad danym wydarzeniem przyznaje się wyłącznie na czas trwania wydarzenia.
W przypadku wydarzeń powtarzających się (np. każdego roku) organizator(zy)
składa(ją) odrębne wnioski o objęcie patronatu nad każdym wydarzeniem.

Z zastrzeżeniem przepisów poprzedniego ustępu jeden wniosek o objęcie patronatu
można złożyć w przypadku serii podobnych wydarzeń organizowanych w ramach
jednej inicjatywy przez tego samego organizatora (tych samych organizatorów) w tym
samym miejscu lub w różnych miejscach i odbywających się jednocześnie lub w
krótkim odstępie czasu. Wszystkie wydarzenia muszą mieć ten sam format i cele, a we
wniosku należy zawrzeć informacje uzupełniające wymienione w art. 3 ust. 2 dotyczące
każdego wydarzenia. Każde wydarzenie spełnia wszystkie warunki kwalifikowalności
określone w niniejszych przepisach.

5. Wydarzenia nie kwalifikują się do patronatu, jeżeli:
– jego organizatorzy lub samo wydarzenie podważają podstawowe zasady

demokratyczne, zasady i prawa zapisane w traktatach lub w Karcie praw
podstawowych Unii Europejskiej bądź naruszają powagę Parlamentu
Europejskiego,

– mają charakter lub cel komercyjny oraz mają na celu reklamowanie lub
promowanie marek bądź działalności handlowej, bez względu na to, czy ma to
skutek natychmiastowy lub oczekiwany, bezpośredni lub pośredni, np. przez
pobieranie zbyt wysokich opłat za udział w wydarzeniu bądź prezentowanie
cen lub znaków handlowych;

– mają charakter polityczno-partyjny, w tym służą pozyskiwaniu środków na
cele polityczne, lub też obejmują codzienną lub wewnętrzną działalność
związków zawodowych bądź partii politycznych lub

– mają charakter religijny lub cel związany z praktykowaniem danej religii lub
prezentowaniem danego światopoglądu2.

6. Jeżeli wydarzenie, nad którym Parlament objął patronat, przestaje spełniać warunki
kwalifikowalności na mocy niniejszych przepisów, przewodniczący może w każdej
chwili wycofać decyzję o objęciu patronatu nad danym wydarzeniem.

W takim przypadku organizatorzy nie mogą używać specjalnego logo instytucji
służącego do patronatu ani wymieniać Parlamentu jako patrona wydarzenia; zostaną oni
również poproszeni o natychmiastowe usunięcie logo i nazwy instytucji z istniejących
materiałów.

W razie nieprzestrzegania decyzji o cofnięciu patronatu przewodniczący może podjąć
decyzję o nieudzielaniu organizatorom patronatu w przyszłości.

Artykuł 3
Proceduralne warunki kwalifikowalności

2 Z zastrzeżeniem art. 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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1. Wnioski o patronat przedkłada się przewodniczącemu najlepiej za pomocą formularza
internetowego, pocztą elektroniczną lub pocztą. Przewodniczący powinien otrzymać
wnioski co najmniej dwa miesiące przed datą rozpoczęcia wydarzenia.

2. Wnioski powinny zawierać następujące informacje:
– ogólne informacje o organizatorze3, tj.: tytuł, nazwisko, imię, adres

elektroniczny, adres organizacji (jeżeli dotyczy), kod pocztowy, miejscowość,
kraj zamieszkania, numer telefonu, adres strony internetowej (jeżeli dotyczy);

– informacje o wydarzeniu (wydarzeniach), tj.: tytuł, datę rozpoczęcia, datę
zakończenia, miejsce (miejsca), grupę docelową i pochodzenie geograficzne
uczestników, cel i opis projektu, szczegółowy program wraz z potwierdzonymi
nazwiskami prelegentów, adres strony internetowej wydarzenia (wydarzeń)
(jeżeli dotyczy);

– informacje o działaniach komunikacyjnych dotyczących wydarzenia i o
widoczności patronatu Parlamentu Europejskiego;

– informacje dotyczące wszelkich ewentualnych lub potwierdzonych partnerów
lub patronów (jeżeli dotyczy),

– wszelkie inne istotne informacje uzasadniające wniosek o objęcie patronatu
oraz

– wyraźną zgodę na przestrzeganie obowiązujących zasad określonych w
przepisach dotyczących patronatu.

Artykuł 4
Obowiązki związane z wydarzeniami, nad którymi Parlament objął patronat

1. Organizatorzy wydarzeń, nad którymi Parlament objął patronat, odpowiednio podkreślają
ten fakt i uwypuklają rolę Parlamentu, wykorzystując specjalne logo Parlamentu
zaprojektowane do celów patronatu zgodnie z przewodnikiem graficznym Parlamentu oraz
nadmieniając w swoich komunikatach, że wydarzenie ma miejsce pod patronatem
Parlamentu.

Obowiązek umieszczenia logo instytucji nie daje organizatorowi prawa do używania go
poza wydarzeniem, nad którym objęto patronat.

2. Organizatorzy wydarzeń, nad którymi Parlament objął patronat i które odbywają się w
okresie 12 miesięcy przed wyborami europejskimi, umieszczają w materiałach
informacyjnych odniesienie do wyborów europejskich i ich daty. Należy uwzględnić
odpowiednie elementy wizualne, zgodnie z przewodnikiem graficznym Parlamentu.

3 Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39–98).


