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PRAVILNIK O POKROVITELJSTVU
EVROPSKEGA PARLAMENTA

SKLEP PREDSEDSTVA

Z DNE 9. JUNIJA 19971

Člen 1
Splošna načela

1. Pokroviteljstvo Parlamentu omogoča, da se poveže z določenim številom prireditev, ki
izpolnjujejo pogoje za upravičenost, da bi povečal zanimanje javnosti za svoje delo in
dejavnosti Evropske unije ter prepoznavnost pri državljanih, medijih in civilni družbi.

2. S pokroviteljstvom Parlament izraža moralno podporo. Prevzem pokroviteljstva ni
povezan z nobenimi finančnimi ali materialnimi obveznostmi.

3. Pokroviteljstvo se s sklepom predsednika Parlamenta podeli prireditvam, ki izpolnjujejo
pogoje iz tega pravilnika. Pri tem ima predsednik določeno diskrecijsko pravico, zlasti
da bi ustrezno zavaroval in spodbujal dostojanstvo in javno podobo Parlamenta. Sklep
predsednika je končen.

4. Ta pravilnik se uporablja tudi za prošnje za sodelovanje predsednika Parlamenta v
častnih odborih.

Člen 2
Vsebinski pogoji za upravičenost

1. Parlament prevzame pokroviteljstvo samo za določene in potrjene prireditve.

2. Prireditve, za katere se prevzame pokroviteljstvo:
- imajo jasno evropsko razsežnost, zlasti ker izpostavijo vlogo institucije ali

Unije ter prispevek ali prednostne naloge na zadevnem področju;
- so dovolj kakovostne in
- imajo velik doseg, torej jih spremlja zadovoljivo obveščanje javnosti in ne

prinašajo koristi le organizatorju.

3. Posebne pozornosti so deležne prireditve, ki imajo eno ali več naslednjih značilnosti:
- ozaveščajo o evropski parlamentarni demokraciji in spodbujajo aktivno

evropsko državljanstvo;
- spodbujajo temeljne pravice, enakost spolov in nediskriminacijo;
- spodbujajo socialno vključevanje;
- jih organizira mladinska skupnost oz. so ji namenjene;
- prispevajo k pravični raznolikosti spolov v odborih in med govorniki;
- imajo podporo poslancev Parlamenta.

1 Prečiščeno besedilo predsedstva z dne 3. maja 2004 in z dne 17. aprila 2012, spremenjeno dne 15. aprila 2013,
11. junija 2018 in 26. aprila 2021.
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4. Pokroviteljstvo se prevzame za posamezno prireditev in samo za čas njenega trajanja.
Pri prireditvah, ki se ponavljajo (npr. vsako leto), organizator(-ji) predložijo ločeno
prošnjo za pokroviteljstvo za vsako prireditev.

Brez poseganja v prejšnji odstavek se lahko v primeru, da je v okviru ene pobude istih
organizatorjev na isti ali na različnih lokacijah ob istem času ali v kratkih časovnih
razmikih organiziran niz podobnih prireditev, vloži ena sama prošnja za pokroviteljstvo.
Vse prireditve morajo imeti enako obliko in cilje, v prošnji pa so za vsako od prireditev
navedene dodatne informacije iz člena 3.2. Vsaka prireditev izpolnjuje vse pogoje za
upravičenost iz tega pravilnika.

5. Za prireditev se ne prevzame pokroviteljstva, če:
- prireditev ali njeni prireditelji spodkopavajo osnovne demokratične vrednote,

načela in pravice iz Pogodb ali Listine o temeljnih pravicah Evropske unije ali
spodkopavajo dostojanstvo Evropskega parlamenta;

- je komercialne narave in je njen cilj oglaševanje ali promocija znamk in/ali
komercialnih dejavnosti, najsi bo takojšnja ali predvidena, neposredna ali
posredna – npr. z zaračunavanjem pretiranih pristojbin za udeležbo na
prireditvi ali s prikazom cen ali komercialnih logotipov;

- gre za strankarsko-politični dogodek, vključno z zbiranjem sredstev za
politične namene, ali vključuje običajne ali interne sindikalne ali strankarske
dejavnosti ali

- je verske narave ali je njen namen povezan s prakticiranjem določene vere ali
prepričanja2.

6. Če prireditev, za katero je bilo prevzeto pokroviteljstvo Parlamenta, ne izpolnjuje več
pogojev za upravičenost v skladu s tem pravilnikom, lahko predsednik kadarkoli
prekliče sklep o prevzemu pokroviteljstva za prireditev.

V tem primeru se organizatorjem ne bi dovolila uporaba posebnega logotipa institucije
za pokroviteljstvo niti se Parlamenta ne bi smelo omeniti kot pokrovitelja prireditve in
bi se jih prosilo, naj nemudoma umaknejo logotip in omembo Parlamenta iz obstoječega
materiala.

V primeru neupoštevanja odločitve o preklicu lahko predsednik organizatorje izključi
iz nadaljnjega pokroviteljstva.

Člen 3
Postopkovni pogoji za upravičenost

1. Prošnje za pokroviteljstvo se predložijo predsedniku po možnosti prek spletnega obrazca
ali po elektronski pošti ali po pošti. Predsednik mora prošnje prejeti najpozneje dva meseca
pred začetkom prireditve.

2. Prošnje vsebujejo naslednje dodatne informacije:
- splošne informacije o organizatorju3, tj.: naziv, priimek, ime, elektronski

naslov, naslov organizacije (če je ustrezno), poštna številka, kraj/mesto, država
prebivanja, telefon, spletno mesto (če je ustrezno);

2 Brez poseganja v člen 17 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
3 Vsi osebni podatki bodo obdelani v skladu s Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23.
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- informacije o prireditvi/prireditvah, tj.: naziv, začetni datum, končni datum,
lokacij/lokacije, ciljno občinstvo in geografski obseg udeležencev, cilj in opis
projekta, podroben program, vključno s potrjenimi imeni govorcev, spletnim
mestom prireditve/prireditev (če obstaja);

- dejavnosti obveščanja v zvezi s prireditvijo in vidnostjo pokroviteljstva
Evropskega parlamenta;

- podrobnosti o vseh domnevnih ali potrjenih partnerjih in/ali pokroviteljih (če
je ustrezno),

- vse druge pomembne podatke, ki so dodani prošnji za pokroviteljstvo, in
- izrecno soglasje glede spoštovanja veljavnih določb iz pravilnika o

pokroviteljstvu.

Člen 4
Obveznosti v zvezi s prireditvami, za katere se prevzame pokroviteljstvo

1. Pri prireditvah, ki potekajo pod pokroviteljstvom Parlamenta, je treba to ustrezno
izpostaviti ter zagotoviti vidnost institucije, tako da se uporabi logotip, oblikovan posebej
za pokroviteljstvo, v skladu s priročnikom grafične podobe Parlamenta in v sporočilih
navede, da je dogodek pod pokroviteljstvom Parlamenta.

Obveznost prikaza logotipa institucije organizatorju ne daje pravice, da ga uporabi izven
okvira prireditve, ki ji je bilo dodeljeno pokroviteljstvo.

2. Pri prireditvah pod pokroviteljstvom Parlamenta, ki se odvijajo v zadnjih 12-ih mesecih
pred evropskimi volitvami, je treba v komunikacijskem gradivu navesti evropske volitve
in datum volitev. Uporabijo se ustrezni vizualni elementi v skladu s priročnikom grafične
podobe Parlamenta.

oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije
in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295,
21.11.2018, str. 39).


