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PRAVIDLÁ PREVZATIA PATRONÁTU
EURÓPSKYM PARLAMENTOM

ROZHODNUTIE PREDSEDNÍCTVA

Z 9. JÚNA 19971

Článok 1
Všeobecné zásady

1. Patronát dáva Parlamentu možnosť byť spojený s vybraným počtom podujatí, ktoré
spĺňajú podmienky oprávnenosti, a tým zvýšiť verejný záujem o jeho aktivity a aktivity
Európskej únie a zlepšiť ich viditeľnosť medzi občanmi, médiami a občianskou
spoločnosťou.

2. Patronát je formou morálnej podpory. S prevzatím patronátu nie sú spojené žiadne
finančné ani materiálne záväzky.

3. Patronát sa udeľuje na podujatia, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v týchto
pravidlách, a to rozhodnutím predsedu Parlamentu. Pri prijímaní rozhodnutia má
predseda priestor na vlastné rozhodovanie, najmä aby sa zaručilo zachovanie a podpora
dôstojnosti a dobrého mena Parlamentu. Rozhodnutie predsedu je konečné.

4. V prípade žiadostí o reprezentáciu predsedu alebo Parlamentu v čestnom výbore sa
postupuje analogicky s týmito pravidlami.

Článok 2
Vecné podmienky oprávnenosti

1. Parlament môže prevziať patronát iba nad konkrétnymi a potvrdenými podujatiami.

2. Podujatia, na ktoré sa žiada patronát, musia:
– mať jasný európsky rozmer, najmä vyzdvihovať úlohu a príspevok alebo

priority Parlamentu alebo Únie v danej oblasti,
– byť dostatočne kvalitné a
– mať významný dosah, t. j. musia mať dostatočnú publicitu a pozitívny prínos

značne presahujúci záujmy organizátora.

3. Osobitná pozornosť sa venuje podujatiam, ktoré majú aspoň jednu z týchto vlastností:
– zvyšujú povedomie o európskej parlamentnej demokracii a podporujú aktívne

európske občianstvo;
– podporujú základné práva, rodovú rovnosť a nediskrimináciu;
– podporujú sociálne začlenenie;
– organizuje ich mládež alebo sú určené pre mládežnícku komunitu;
– zabezpečujú vyvážené zastúpenie žien a mužov v paneloch a medzi rečníkmi;
– podporujú ich poslanci Parlamentu.

1 Konsolidované Predsedníctvom 3. mája 2004 a 17. apríla 2012 a zmenené 15. apríla 2013 a 26. apríla 2021.
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4. Patronát sa udeľuje konkrétnemu podujatiu a len na čas jeho trvania. V prípade
opakujúcich sa podujatí (napr. každoročne) musia organizátori predložiť samostatnú
žiadosť o patronát pre každé podujatie.

Bez toho, aby bol dotknutý predchádzajúci odsek, sa môže predložiť jedna žiadosť
o patronát v prípade série podobných podujatí, ktoré organizuje rovnaký organizátor
v rámci jednej iniciatívy na rovnakom mieste alebo na rôznych miestach a ktoré sa
konajú súčasne alebo s krátkym časovým odstupom. Všetky podujatia musia mať
rovnaký formát a ciele a k žiadosti treba pripojiť podkladové informácie uvedené v
článku 3 ods. 2 pre každé z podujatí. Každé podujatie musí spĺňať všetky podmienky
oprávnenosti ustanovené v týchto pravidlách.

5. Nad podujatím sa nemôže prevziať patronát, ak:
– jeho organizátori alebo samotné podujatie popierajú základné demokratické

hodnoty, princípy a práva stanovené v zmluvách alebo v Charte základných
práv Európskej únie, alebo poškodzujú dôstojnosť Európskeho parlamentu;

– má komerčný charakter alebo účel a jeho cieľom je reklama alebo propagácia
značiek a/alebo komerčných činností, či už okamžitých, alebo očakávaných,
priamych alebo nepriamych, napríklad účtovaním príliš vysokého poplatku za
účasť na podujatí alebo zobrazovaním cien alebo obchodných log;

– má charakter straníckej politiky (vrátane finančných zbierok na politické účely)
alebo zahŕňa bežné či vnútorné odborové alebo stranícke činnosti, alebo

– má náboženský charakter alebo účel súvisiaci s vyznávaním konkrétneho
náboženstva alebo viery2.

6. Ak podujatie, nad ktorým Parlament prevzal patronát podľa týchto pravidiel, už nespĺňa
podmienky oprávnenosti, predseda môže rozhodnutie o prevzatí patronátu kedykoľvek
zrušiť.

V takom prípade organizátori nebudú môcť použiť osobitné logo Parlamentu pre
patronát ani uvádzať Parlament ako patróna tohto podujatia a budú požiadaní, aby logo
aj odkaz na Parlament bezodkladne odstránili zo svojich propagačných materiálov.

V prípade nesplnenia požiadaviek uvedených v rozhodnutí o zrušení patronátu môže
predseda vylúčiť organizátorov z udeľovania patronátov v budúcnosti.

Článok 3
Procedurálne podmienky oprávnenosti

1. Žiadosť o prevzatie patronátu sa predsedovi predkladá podľa možnosti vyplnením online
formulára, emailom alebo poštou. Žiadosť musí byť predsedovi doručená minimálne dva
mesiace pred začiatkom podujatia.

2. Žiadosť musí obsahovať tieto informácie:
– základné informácie o organizátorovi3, t. j.: titul, priezvisko, meno, emailovú

adresu, prípadne adresu organizácie, poštové smerovacie číslo, mesto/obec,
krajinu pobytu, telefónne číslo, webové sídlo (ak existuje);

2 Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
3 Všetky osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725
z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi
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– informácie o podujatí/-iach, t. j.: názov, začiatok, koniec, miesto/-a konania,
cieľové publikum a geografický rozsah účastníkov, cieľ a opis projektu,
podrobný program vrátane mien rečníkov, ktorí potvrdili účasť, webové sídlo
podujatia/-í (ak existuje);

– komunikačné činnosti týkajúce sa podujatia a viditeľnosti patronátu
Európskeho parlamentu;

– podrobné informácie o možných a potvrdených partneroch a/alebo patrónoch
(ak sú),

– všetky ďalšie podstatné informácie na podporu žiadosti o patronát a
– výslovný súhlas s dodržiavaním platných ustanovení stanovených v pravidlách

o prevzatí patronátu.

Článok 4
Povinnosti týkajúce sa podujatí, ktoré dostali patronát

1. Podujatia, ktorým bol udelený patronát, adekvátne zdôraznia túto skutočnosť a zviditeľnia
Parlament tým, že použijú jeho logo osobitne navrhnuté pre patronát v súlade s grafickou
príručkou Parlamentu, a vo svojich informačných materiáloch uvedú, že podujatie sa koná
pod patronátom Parlamentu.

Povinnosť zobraziť logo inštitúcie nedáva organizátorovi právo na jeho používanie mimo
rámca podujatia, ktoré získalo patronát.

2. Podujatia, ktorým bol udelený patronát v období 12 mesiacov pred európskymi voľbami,
uvedú vo svojich informačných materiáloch odkaz na európske voľby a dátum ich konania.
Uvedú aj príslušné vizuálne prvky v súlade s grafickou príručkou Parlamentu.

a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie
č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39 – 98).


