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Articolul 1
Principii generale
(1)

Patronajul este o modalitate prin care Parlamentul se poate asocia la un anumit număr
de manifestări care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru a spori interesul
cetățenilor, al mass-mediei și al societății civile pentru activitățile sale și cele ale Uniunii
Europene, precum și vizibilitatea acestor activități.

(2)

Patronajul este o formă de sprijin moral și nu implică nicio obligație financiară sau
materială din partea Parlamentului.

(3)

Președintele decide dacă Parlamentul urmează să patroneze o anumită manifestare. În
luarea acestei decizii, Președintele dispune de o marjă de apreciere, în special pentru a
se asigura că demnitatea și imaginea Parlamentului sunt protejate și promovate în mod
corespunzător.

(4)

Cererile privind reprezentarea Președintelui sau a Parlamentului într-un comitet de
onoare sunt tratate prin analogie cu prezentele norme.

Articolul 2
Condiții materiale de eligibilitate
(1)

Patronajul Parlamentului se acordă doar unor manifestări specifice și confirmate.

(2)

Manifestările pentru care se solicită patronajul îndeplinesc următoarele condiții:
-

-

(3)

O manifestare nu este eligibilă pentru patronaj în cazul în care:
-

-

1

au o dimensiune europeană clară;
au un nivel de calitate suficient de ridicat și
au un impact semnificativ asupra opiniei publice, și anume beneficiază de o
publicitate adecvată și au implicații pozitive care depășesc nivelul
organizatorilor.

organizatorii sau manifestarea în sine aduce atingere valorilor, principiilor și
drepturilor democratice de bază consacrate în tratate sau în Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene;
are scop comercial sau
are caracter politic partizan sau include activități ordinare sau interne ale unor
sindicate sau partide.
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(4)

Se acordă o atenție deosebită:
-

-

-

măsurii în care manifestarea scoate în evidență rolul instituției sau al Uniunii,
precum și contribuția lor la domeniul în cauză sau prioritățile lor în acest
domeniu;
cererilor repetate de patronaj legate de o manifestare, cu condiția ca această
situație să nu fie permanentă;
manifestărilor organizate de către tineri sau care se adresează acestora;
manifestărilor direct legate de grupurile sociale defavorizate;
nivelului și importanței altor patroni confirmați sau presupuși și
oricărui sprijin primit din partea deputaților din Parlamentul European.

Articolul 3
Condiții procedurale de eligibilitate
(1)

Cererile de patronaj se transmit Președintelui prin poștă, prin e-mail sau prin fax cu cel
puțin două luni înainte de data la care urmează să înceapă manifestarea.

(2)

Cererile conțin următoarele informații suplimentare:
o descriere completă a manifestării;
un program detaliat, inclusiv datele confirmate;
detalii privind orice parteneri și/sau patroni confirmați sau presupuși și
orice alte informații utile.
Articolul 4
Obligații privind manifestările care au beneficiat de patronaj

(1)
Manifestările care beneficiază de patronaj scot în evidență acest lucru în mod
corespunzător și conferă vizibilitate Parlamentului utilizând logoul instituției, în conformitate cu
Ghidul grafic al Parlamentului, și menționând în activitățile lor de comunicare faptul că
manifestarea se desfășoară sub patronajul Parlamentului.
(2)
Manifestările care beneficiază de patronaj și care se desfășoară în cursul celor 12 luni
care precedă alegerile europene includ în materialele lor de comunicare o trimitere la alegerile
europene și la data desfășurării lor. Sunt incluse elemente vizuale relevante, în conformitate cu
Ghidul grafic al Parlamentului.
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