1.2.1.

REGOLI DWAR IL-PATROĊINJU
TAL-PARLAMENT EWROPEW
DEĊIŻJONI TAL-BUREAU
TAD-9 TA' ĠUNJU 19971
Artikolu 1
Prinċipji ġenerali
1.

Il-patroċinju huwa mod kif il-Parlament jasoċċja ruħu ma' numru magħżul ta'
avvenimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' eliġibilità sabiex iżid l-interess pubbliku
fl-attivitajiet tiegħu u tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll il-viżabilità tagħhom, fost iċċittadini, il-midja u s-soċjetà ċivili.

2.

Il-patroċinju huwa tip ta' appoġġ morali u m'għandux ipoġġi lill-Parlament taħt xi
obbligu finanzjarju jew materjali.

3.

Il-President għandu jiddeċiedi jekk avveniment huwiex eliġibbli għall-patroċinju talParlament. Meta jieħu din id-deċiżjoni, il-President għandu jkollu marġni ta'
diskrezzjoni, partikolarment sabiex jiżgura li d-dinjità u l-immaġni tal-Parlament ikunu
salvagwardjati u promossi kif xieraq.

4.

Talbiet għal rappreżentazzjoni tal-President jew tal-Parlament f'kumitat ta' unur
għandhom jiġu trattati b'analoġija ma' dawn ir-regoli.

Artikolu 2
Kundizzjonijiet sostantivi ta' eliġibilità
1.

Il-patroċinju tal-Parlament għandu jingħata biss lill-avvenimenti speċifiċi u
kkonfermati.

2.

Avvenimenti li għalihom jintalab il-patroċinju:
-

3.

għandu jkollhom dimensjoni Ewropea ċara;
għandhom ikunu ta' kwalità suffiċjentement għolja, u
għandu jkollhom impatt rilevanti fuq l-opinjoni pubblika, jiġifieri, jiġu
rriklamati sew u jkollhom effetti pożittivi li jestendu ferm lil hinn millorganizzaturi.

Avveniment m'għandux ikun eliġibbli għal patroċinju jekk:
-

-

l-organizzaturi tiegħu jew l-avveniment innifsu jdgħajfu l-valuri demokratiċi
bażiċi, il-prinċipji u d-drittijiet stabbiliti fit-Trattati jew fil-Karta tad-Drittijiet
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;
ikollu skop kummerċjali, jew

1

Ikkonsolidata mill-Bureau fit-3 ta' Mejju 2004 u fis-17 ta' April 2012 u emendata fil-15 ta' April 2013 u fil11 ta' Ġunju 2018.

PE 422.553/BUR

-

4.

ikun ta' natura politika partiġjana jew jinkludi attivitajiet ta' rutina jew
attivitajiet interni ta' trade unions jew ta' partiti politiċi.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari:
-

lill-punt safejn l-avveniment jenfasizza r-rwol u l-kontribuzzjoni talIstituzzjoni jew tal-Unjoni, jew il-prijoritajiet, fil-qasam ikkonċernat;
lir-rikorrenza tat-talbiet għal patroċinju dwar avveniment, peress li tali
arranġamenti m'għandhomx ikunu permanenti;
lill-avvenimenti organizzati miż-żgħażagħ, jew immirati għalihom;
lill-avvenimenti direttament relatati ma' gruppi soċjali żvantaġġati;
lil-livell u l-pożizzjoni ta' patruni putattivi jew ikkonfermati oħra, u
lil kull appoġġ mogħti mill-Membri tal-Parlament.

Artikolu 3
Kundizzjonijiet proċedurali ta' eliġibilità
1.

It-talbiet għal patroċinju għandhom jintbagħtu lill-President bil-posta, elettronikament jew
bil-faks mill-anqas xahrejn qabel il-bidu tal-avveniment.

2.

It-talbiet għandu jkollhom l-informazzjoni ġustifikattiva li ġejja:
deskrizzjoni sħiħa tal-avveniment;
programm dettaljat inklużi d-dati kkonfermati;
id-dettalji ta' kull sieħeb putattiv jew ikkonfermat u/jew patrun, u
kull informazzjoni rilevanti oħra.

Artikolu 4
Obbligi relatati ma' avvenimenti li rċevew patroċinju
1.

Avvenimenti li jibbenefikaw minn patroċinju għandhom jenfasizzaw sew dan il-fatt u
jagħtu viżibilità lill-Parlament billi jużaw il-logo tal-istituzzjoni, skont il-Gwida talGrafika tal-Parlament, u billi jindikaw fil-komunikazzjoni tagħhom li dak l-avveniment qed
isir taħt il-patroċinju tal-Parlament.

2.

Avvenimenti li jibbenefikaw minn patroċinju u li jsiru matul it-12-il xahar qabel l-elezzjoni
Ewropea għandhom jinkludu fil-komunikazzjoni materjal ta' referenza għall-elezzjoni
Ewropea, u d-data tagħha. Għandhom jiġu inklużi elementi viżwali rilevanti skont il-linji
gwida tal-grafika tal-Parlament.
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