
Eżempju ta' formola ta' applikazzjoni għall-patroċinju online 
Dan l-eżempju ta' formola ta' applikazzjoni għall-patroċinju għandu l-għan li jgħinek tħejji t-talba tiegħek. It-
taqsimiet kollha tal-formola qed jintwerew f'dan l-eżempju biex ikollok stampa sħiħa tal-informazzjoni mitluba. 
Jekk tippreferi tibgħat it-talba tiegħek bil-posta tradizzjonali, nitolbuk tipprintja l-formola, timliha u tehmiżha mal-
fajl tal-applikazzjoni tiegħek, jew tara li fl-ittra tiegħek tinkludi l-informazzjoni kollha mitluba fil-formola. Grazzi 
talli kkuntattjajtna. 

INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR L-ORGANIZZATUR 

Titlu 

Kunjom  

Isem  

Email 

Organizzazzjoni (jekk applikabbli) Indirizz 

Kodiċi postali 

Lokalità 

Pajjiż tar-residenza 

Numru tat-telefon 

Sit web tal-organizzatur/organizzazzjoni (jekk disponibbli) 

INFORMAZZJONI DWAR L-AVVENIMENT 

Titlu 

Data tal-bidu  

Data tat-tmiem  

 Bil-preżenti naf li, jekk l-avveniment li għalih qed nitlob il-patroċinju jibda inqas minn xahrejn mil-lum (preżentazzjoni tal-formola 
online), il-patroċinju jista' jiġi miċħud għax il-preżentazzjoni tkun saret tard, anki jekk it-talba tkun konformi mar-regoli kollha l-
oħra dwar il-patroċinju tal-Parlament Ewropew.  
Silta mir-regoli, Artikolu 3.1: "It-talbiet għandhom jaslu għand il-President mill-anqas xahrejn qabel il-bidu tal-avveniment." 

Post(ijiet) (indika l-belt/bliet u l-pajjiż(i)) 

Paġna tal-avveniment fuq l-internet (jekk disponibbli): 

Avveniment bla skop ta' qligħ/mhux kummerċjali: nitolbuk tispeċifika jekk l-avveniment huwiex ta' natura jew skop kummerċjali u 
għandux l-għan li jirriklama jew jippromwovi ditti u/jew attivitajiet kummerċjali, sija immedjati u sija previsti, diretti jew indirett i, 
pereżempju billi jintalbu ħlasijiet eċċessivi għall-parteċipazzjoni fl-avveniment jew jintwerew prezzijiet jew logos kummerċjali. 

 IVA 

 LE 

Aktar dettalji, jekk ikun hemm bżonn, biex tintwera d-dimensjoni bla skop ta' qligħ/mhux kummerċjali tal-avveniment  

Kopertura ġeografika tal-parteċipanti 

 Internazzjonali 

 Ewropea 

 Nazzjonali 

 Reġjonali 

 Lokali 

 



Objettivi u deskrizzjoni tal-proġett: spjega r-rilevanza tal-avveniment tiegħek għall-objettivi u l-attivitajiet tal-Parlament 
Ewropew u/jew tal-Unjoni Ewropea u ġġustifika b'liema mod l-avveniment tiegħek jenfasizza r-rwol u l-kontribut tal-
Parlament Ewropew jew tal-Unjoni Ewropea, jew il-prijoritajiet tagħhom, fil-qasam ikkonċernat) (massimu ta' 1,500 
karattru) 

Programm: ippreżenta s-suġġetti ewlenin u, jekk rilevanti, il-lista tal-kelliema;  

Parteċipanti u udjenza fil-mira (eż.: riċerkaturi/xjenzjati/akkademiċi, għalliema/edukaturi/ħarrieġa, studenti/żgħażagħ, 
politiċi/min jieħu d-deċiżjonijiet/uffiċjali pubbliċi, soċjetà ċivili/NGOs) 

VIŻIBILITÀ 

Indika fuq liema materjal ta' komunikazzjoni/promozzjonali jkun se jintuża l-logo tal-Parlament previst apposta għall-
patroċinju (eż.: fuljetti, inviti, programmi stampati, banners, siti web) 

Iddeskrivi fid-dettall il-viżibilità medjatika li se jkollu l-avveniment tiegħek 

INFORMAZZJONI OĦRA 

Aktar dettalji (tista' tuża dan l-ispazju biex iżżid kwalunkwe informazzjoni oħra dwar l-avveniment u/jew jekk tixtieq tikteb 
messaġġ lill-President tal-Parlament Ewropew li fih tgħid għaliex taħseb li l-avveniment tiegħek għandu jingħata patroċinju; 
jekk l-avveniment igawdi l-appoġġ ta' Membru tal-Parlament Ewropew jew jibbenefika mill-parteċipazzjoni tiegħu, indikah 
hawnhekk) 

Diġà ngħatajt il-patroċinju tal-Parlament Ewropew fl-imgħoddi? 

 IVA 

 LE 

Jekk iva, għid meta u għal liema avveniment(i): 

Ingħata jew intalab xi patroċinju ieħor minn persuni jew entitajiet oħra għal dan l-avveniment? 

 IVA 

 LE 

Jekk iva, indika l-isem/ismijiet ta' dawk involuti u jekk il-patroċinju hux ikkonfermat jew le: 

L-organizzazzjoni tiegħek hija mniżżla fir-Reġistru tat-Trasparenza? 

 IVA 

 LE 

NAQBEL LI NOSSERVA D-DISPOŻIZZJONIJIET APPLIKABBLI STABBILITI FIR-REGOLI DWAR IL-PATROĊINJU 
(https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/mt-rules-governing-patronage-by-ep-
19970609.pdf); kun af li, jekk il-kundizzjonijiet ta' eliġibilità ma jiġux rispettati, il-President tista', fi kwalunkwe 
mument, tirtira d-deċiżjoni li biha jkun ingħata l-patroċinjus 

 IVA 

 LE 

IBQA' F'KUNTATT 

 Nixtieq nirċievi informazzjoni dwar l-attivitajiet organizzati mill-Parlament Ewropew. 

Tista' tagħżel li tieqaf tirċievi din l-informazzjoni fi kwalunkwe mument billi tikteb lill-Uffiċċju ta' Kollegament tal-PE f'pajjiżek. 

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

