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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. Nicio întreprindere financiară și nicio obligație
materială nu sunt legate de acordarea patronajului.

(3) Patronajul este acordat prin decizia Președintelui Parlamentului manifestărilor care
îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentele norme. 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. Decizia
Președintelui este finală.

(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:
- au o dimensiune europeană clară, în special prin scoaterea în evidență a rolului

instituției sau al Uniunii, precum și contribuția lor la domeniul în cauză sau
prioritățile lor în acest domeniu;

- au un nivel de calitate suficient de ridicat și
- au o audiență semnificativă, și anume beneficiază de o publicitate adecvată și

au implicații pozitive care depășesc nivelul organizatorilor.

(3) Se acordă o atenție deosebită manifestărilor care includ una sau mai multe dintre
următoarele caracteristici:

- sensibilizarea cu privire la democrația parlamentară europeană și promovarea
cetățeniei europene active;

- promovarea drepturilor fundamentale, a egalității de gen și a nediscriminării;
- promovarea incluziunii sociale:

1 Consolidată de Birou la 3 mai 2004 și la 17 aprilie 2012 și modificată la 15 aprilie 2013, la 11 iunie 2018 și la 26
aprilie 2021.
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- manifestările organizate de către comunitățile de tineret sau care se adresează
acestora;

- luarea în considerare a unei diversități de gen echitabile în cadrul grupurilor și
al vorbitorilor;

- sprijinită de deputații din Parlamentul European.

(4) Patronajul este acordat unei manifestări individuale și numai pe durata manifestării. În
cazul unor manifestări repetitive (de exemplu, în fiecare an), organizatorul
(organizatorii) prezintă o cerere separată de patronaj pentru fiecare manifestare.

Fără a aduce atingere alineatului anterior, poate fi prezentată o singură cerere de patronaj
în cazul unei serii de manifestări similare organizate în cadrul unei singure inițiative de
către același (aceiași) organizator(i) în aceleași locații sau în locații diferite și care au
loc simultan sau într-un interval scurt. Toate manifestările trebuie să aibă același format
și aceleași obiective, iar informațiile justificative enumerate la articolul 3.2 pentru
fiecare dintre manifestări sunt incluse în cerere. Fiecare manifestare îndeplinește toate
condițiile de eligibilitate prevăzute în prezentele norme.

(5) O manifestare nu este eligibilă pentru patronaj în cazul în care:
- 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, sau subminează demnitatea Parlamentului
European;

- are caracter sau scop comercial și vizează promovarea de mărci și/sau activități
comerciale sau publicitatea pentru acestea, fie imediată, fie preconizată, directă
sau indirectă, de exemplu prin perceperea unor taxe excesive pentru
participarea la manifestare sau prin afișarea prețurilor sau a logourilor
comerciale;

- are caracter politic partizan, inclusiv strângere de fonduri în scopuri politice,
sau include activități ordinare sau interne ale unor sindicate sau partide, sau

- are un caracter religios sau un scop legat de practicarea unei anumite religii sau
convingeri2.

(6) În cazul în care condițiile de eligibilitate nu mai sunt îndeplinite de o manifestare pentru
care Parlamentul a acordat patronajul în temeiul prezentelor norme, Președintele poate
retrage, în orice moment, decizia de a acorda patronaj unei manifestări.

În acest caz, organizatorilor nu li se va permite să utilizeze logoul specific al instituției
pentru patronaj sau orice mențiune a Parlamentului ca patron pentru această manifestare
și li se va solicita să elimine imediat logoul și mențiunea din materialele existente.

În cazul nerespectării deciziei de retragere, Președintele poate interzice organizatorilor
patronajul în viitor.

2 Fără a aduce atingere articolului 17 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
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Articolul 3
Condiții procedurale de eligibilitate

(1) Cererile de patronaj sunt prezentate Președintelui, preferabil printr-un formular online, prin
e-mail sau prin poștă. Cererile sunt primite de Președinte cu cel puțin două luni înainte de
data la care urmează să înceapă manifestarea.

(2) Cererile conțin următoarele informații suplimentare:
- informații generale privind organizatorul3, și anume: titlul, numele, prenumele,

adresa de e-mail, adresa organizației (dacă este cazul), codul poștal, localitatea,
țara de reședință, telefonul, site-ul internet (dacă este cazul);

- informații privind manifestarea (manifestările), și anume: titlul, data de
începere, data de încheiere, locul (locurile), publicul-țintă și gama geografică a
participanților, obiectivul și descrierea proiectului, un program detaliat,
inclusiv numele confirmate ale vorbitorilor, pagina web a manifestării
(manifestărilor) (dacă există);

- activități de comunicare privind manifestarea și vizibilitatea patronajului
Parlamentului European;

- detalii privind orice parteneri și/sau patroni confirmați sau presupuși (dacă este
cazul);

- orice alte informații utile în sprijinul cererii de patronaj și
- acordul expres de a respecta dispozițiile aplicabile prevăzute de normele care

reglementează patronajul.

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 conceput
special pentru patronaj, în conformitate cu Ghidul grafic al Parlamentului, și menționând
în activitățile lor de comunicare faptul că manifestarea se desfășoară sub patronajul
Parlamentului.

Obligația de a afișa logoul instituției nu conferă organizatorului un drept de utilizare în
afara cadrului manifestării care a primit patronajul.

(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.

3 Toate datele cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului
European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a
acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018,
p. 39-98).


