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1. Principis
La unió MOROP assegura la informació continuada a les associacions afiliades a mesura de
l’entrada en vigor de les noves normes NEM, enviant després de cada canvi les normes posades
al dia.
Les associacions afiliades vetllen per la publicació i distribució de les normes en el domini de les
seves competències i país.
Pel seu enllaç amb el MOROP en el marc del present reglament, cada associació afiliada designa
un “responsable de la difusió de les normes NEM”. Preferentment, aquest paper es confia al
delegat de l'associació a la “Comissió Tècnica” del MOROP (CT). En endavant, l'anomenarem
“responsable”.

2. Difusió pel MOROP a les associacions afiliades
Desprès de l'entrada en vigor per part de l'assemblea general, el president rep del secretari de la
CT les normes noves i corregides en les dues llegues oficials. A més assegura la posada en net i
la distribució de les còpies finals impreses.
El més aviat possible desprès de l'entrada en vigor d'una norma, el president envia als
responsables de les associacions afiliades la versió final posada en net acompanyada del repertori
de les normes actualitzades. Aquests documents en la versió alemanya o francesa s'envien
electrònicament.
Suplementàriament a la versió electrònica, qualsevol associació que el desitgi pot rebre la versió
impresa. A més és possible rebre la versió francesa i alemanya a la vegada.
Les despeses que comporti seran suportades per la caixa del MOROP.

3. Difusió a nivell d'associació afiliada
El responsable de l'associació fa el que calgui per la publicació del repertori i les noves normes,
les fa reprografiar i les difon (en col·leccions completes o en fulls separats) als interessats de la
seva associació.
Una difusió electrònica només es pot rebre en format pdf (veure la NEM 002, annex 2i).
Les despeses seran a càrrec de l'associació.
Si les associacions volen fer la traducció en la seva pròpia llengua, poden rebre els fitxers en
format Word com a proposició. S'apliquen en aquest cas les condicions de la NEM 002, annex 2i.
Les associacions que tradueixin les normes a una altra llengua posaran una còpia d'aquestes
traduccions a disposició del secretari general del MOROP. Per efectuar aquestes traduccions, és
imperatiu utilitzar com a font, ja sigui la versió alemanya o la francesa de les normes.
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