
Elektroninės prašymo globoti renginį formos pavyzdys 
Šis elektroninės prašymo globoti renginį formos pavyzdys padės Jums parengti prašymą. Pavyzdyje yra visi 
elektroninėje formoje esantys laukeliai, kad galėtumėte matyti, kokią informaciją prašoma pateikti. Jei 
norėtumėte prašymą globoti renginį atsiųsti paštu, prašom atsispausdinti prašymo globoti renginį formą, ją 
užpildyti ir pridėti prie su renginio globojimu susijusios medžiagos arba užtikrinti, kad Jūsų prašymo laiške būtų 
pateikta visa formoje prašoma pateikti informacija. Ačiū, kad kreipėtės į mus! 

BENDRA INFORMACIJA APIE ORGANIZATORIŲ 

Kreipinys 

Pavardė  

Vardas  

El. paštas 

Organizacija (jei taikoma) Pašto adresas 

Pašto kodas 

Vietovė 

Šalis 

Telefonas 

Organizatoriaus ar organizacijos interneto svetainė (jei turi) 

INFORMACIJA APIE RENGINĮ 

Pavadinimas 

Pradžios data  

Pabaigos data  

 Patvirtinu, jog suprantu, kad jei renginys, kurį prašau globoti, prasideda anksčiau nei po 2 mėnesių nuo šios dienos (interneto 
formos pateikimo dienos), prašymas globoti gali būti atmestas dėl pavėluoto pateikimo, net jei jis atitinka visas kitas Europos 
Parlamento renginių globojimo taisykles.  
Ištrauka iš taisyklių 3 straipsnio 1 dalies: „Šiuos prašymus Parlamento pirmininkas turi gauti ne vėliau kaip prieš du mėnesius 
iki numatomos renginio pradžios.“ 

Vieta (-os) (nurodykite miestą (-us) ir šalį (-is)) 

Renginiui skirtas tinklalapis (jei yra): 

Renginys yra ne pelno siekiantis ir nekomercinis. Pateikite daugiau informacijos, jei Jūsų organizuojamas renginys yra komercinio 
pobūdžio, siekia reklamuoti prekių ženklus ir (arba) komercinę veiklą, pavyzdžiui, jei bus nustatytas itin didelis dalyvavimo  renginyje 
mokestis, rodomos kainos arba komerciniai logotipai (nepriklausomai nuo to, ar reklamos poveikis bus nedelsiamas ar tik tikėtinas, 
tiesioginis ar netiesioginis) 

 TAIP 

 NE 

Jei reikia, pateikite daugiau informacijos apie renginio ne pelno ar nekomercinį pobūdį.  

Geografinis dalyvių pasiskirstymas 

 Tarptautinio lygmens dalyviai 

 Europos lygmens dalyviai 

 Nacionalinio lygmens dalyviai 

 Regioninio lygmens dalyviai 

 Vietos lygmens dalyviai 

 



Projekto tikslai ir aprašymas. Prašom paaiškinti Jūsų renginio reikšmę Europos Parlamento ir (arba) Europos Sąjungos 
tikslams, politikai ir veiklai bei pagrįsti, kaip Jūsų renginys išryškins Europos Parlamento arba Europos Sąjungos vaidmenį, 
indėlį arba prioritetus atitinkamoje srityje (ne daugiau kaip 1 500 ženklų). 

Programa. Prašom nurodyti pagrindines temas ir, jei reikia, kalbėtojų sąrašą.  

Dalyviai ir tikslinė auditorija (pavyzdžiui, tyrėjai, mokslininkai, akademikai, mokytojai, pedagogai, instruktoriai, studenta i, 
jaunimas, politikai, sprendimus priimantys asmenys, valstybės tarnautojai, pilietinė visuomenė, NVO) 

MATOMUMAS 

Prašom nurodyti, kokioje informacinėje ir (arba) reklaminėje medžiagoje būtų naudojamas Europos Parlamento suteiktos 
globos logotipas (pavyzdžiui, lankstinukuose, kvietimuose, spausdintose programose, reklaminiuose skelbimuose, 
interneto svetainėje) 

Prašom smulkiau paaiškinti, kaip Jūsų renginys atsispindės žiniasklaidoje. 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

Išsamesnis paaiškinimas (čia galite pateikti papildomą informaciją apie savo renginį ir (arba), jei pageidaujate, parašyti 
žinutę Europos Parlamento pirmininkei paaiškindami, kodėl manote, kad Jūsų renginys turėtų būti globojamas; taip pat 
nurodykite čia, jei Jūsų renginį remia arba jame dalyvauja Europos Parlamento narys) 

Ar Europos Parlamentas jau kada nors globojo Jūsų renginį? 

 TAIP 

 NE 

Jei taip, prašom nurodyti, kokia proga tai buvo daroma: 

Ar kiti asmenys ar įstaigos sutiko globoti šį renginį ar buvo kreiptasi į kitus asmenis ar įstaigas dėl šio renginio globojimo? 

 TAIP 

 NE 

Jei taip, prašom nurodyti atitinkamų asmenų vardus ir pavardes ir/arba organizacijų pavadinimus bei pažymėti, ar renginio 
globojimas buvo patvirtintas: 

Ar Jūsų organizacija yra įtraukta į Skaidrumo registrą? 

 TAIP 

 NE 

SUTIKIMAS LAIKYTIS TAIKYTINŲ NUOSTATŲ, ĮTVIRTINTŲ RENGINIŲ GLOBOJIMO TAISYKLĖSE 
(https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/lt-rules-governing-patronage-by-ep-
19970609.pdf; ), atkreipkite dėmesį, kad, jei renginys neatitiks tinkamumo sąlygų, Europos Parlamento pirmininkė 
galės bet kuriuo metu atšaukti sprendimą dėl sutikimo globoti renginį 

 TAIP 

 NE 

TOLESNIS RYŠIO PALAIKYMAS 

 Pageidauju gauti informaciją apie Europos Parlamento organizuojamus renginius. 

Atsisakyti gauti šią informaciją galite bet kada, parašę į Jūsų šalyje veikiantį Europos Parlamento biurą. 

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

