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ПРАВИЛНИК ОТНОСНО ЗАПИСИТЕ ОТ ЛИЦА, РАЗЛИЧНИ ОТ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ, В ПОМЕЩЕНИЯТА НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
 

РЕШЕНИЕ НА БЮРОТО 

 

ОТ 9 МАЙ 2016 г. 

 

 

БЮРОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,  

 

 

˗ като взе предвид член 25, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския 

парламент,  

 

 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

 

Член 1 

Определения 

 

1.  По смисъла на настоящия правилник „запис“ означава всички форми на аудио или 

визуално записване, осъществявани от лица, различни от представители на медиите, 

в помещенията на Европейския парламент. 

 

2.  По смисъла на настоящия правилник „лице, различно от представители на медиите“ 

означава всяко физическо лице, което желае да извършва дейност във връзка с 

аудио-визуална комуникация в помещенията на Европейския парламент, различна 

от тази за редакционно независими медийни организации, както е описана в 

правилата относно медийната акредитация в ЕП.1 

 

 

Член 2 

Общи принципи и изисквания 

 

1.  Лицата, различни от представители на медиите, притежават валидна карта за достъп 

до Европейския парламент преди да получат разрешение за запис от лица, различни 

от представители на медиите.  

 

2.  Лицата, различни от представители на медиите, притежават разрешение за запис от 

лица, различни от представители на медиите, издадено от Дирекцията за средствата 

                                                           
1 Съгласно правилата относно медийната акредитация в ЕП медийната организация трябва да бъде редакционно 

независима и да представлява търговска организация без ограничения за разпространение; да бъде отворена 

относно това как и от кого е финансирана; и да предоставя информация относно дейностите на европейските 

институции. Правилата включват допълнителни изисквания за онлайн медии и периодични издания: 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/Accreditations/Accreditation_en_2016.pdf 
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за информация на Европейския парламент (наричана по-долу „Дирекция за 

средствата за информация“), с цел извършване на записи в Европейския парламент. 

 

3.  Инструкциите, получени от Дирекцията за средствата за информация или от 

служител по сигурността, трябва да се спазват строго.  

 

4.  Записите от лица, различни от представители на медиите, не са позволени по време 

на периода на ваканцията на Европейския парламент, както и когато не протича 

никаква парламентарна дейност в сградите в Брюксел или Страсбург, освен със 

специално разрешение от Дирекцията за средствата за информация. 

 

5.  Използването на скрити камери или скрито оборудване за аудиозаписи е забранено. 

 

 

Член 3 

Приемане на настоящия правилник 

 

Лицата, различни от представители на медиите, получават екземпляр от настоящия 

правилник и попълват формуляра в приложението, с който се ангажират да го спазват. 

 

 

Член 4 

Зони, в които записите са разрешени 

 

Записите са разрешени само за целта и на местата, на датата и през периода, както е 

посочено във формуляра в приложението. 

 

 

Член 5 

Зони, в които записите са забранени по всяко време 

 

Записите са строго забранени: 

 

-  във всички ресторанти и барове;  

-  в зоните, в които е инсталирано оборудване за контрол на сигурността, по-

конкретно на входовете на сградите на Парламента; 

-  във всички зони и кабинети, запазени за парламентарните служби, включително 

паркинги, административни кабинети и пространства, и във всички зони, 

достъпът до които е ограничен; 

-  в търговските зони, включително магазините и банките; 

-  в зоните, в които е ясно обозначено със знаци, че записите са забранени. 
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Член 6 

Зачитане на достойнството, неприкосновеността на личния живот и целостта на 

имуществото 

 

Лицата, различни от представители на медиите, се съобразяват с достойнството и 

неприкосновеността на личния живот на всички лица, присъстващи в сградите, както и с 

целостта на имуществото и оборудването на Парламента. 

 

 

Член 7 

Индивидуални разрешения 

 

1.  Членовете на ЕП могат да отклоняват искане за интервю или да прекратяват 

интервю по всяко време.  Лицата, различни от представители на медиите, зачитат 

всяко такова решение. 

 

2. Обръщането към служители с включено оборудване за запис без тяхно предварително 

разрешение е забранено. 

 

 

Член 8 

Нарушения на настоящия правилник 

 

1. Когато Дирекцията за средствата за информация установи нарушение на настоящия 

правилник от лица, различни от представители на медиите, разрешението за запис, 

издадено за тази цел на съответните лица, се анулира автоматично и незабавно. 

 

2. Освен това бъдещи заявления за разрешение за запис от лицето или организацията, 

различни от представители на медиите, могат да бъдат отказвани за срок до една 

година. 

 

 

Член 9 

Обжалване 

 

Лицата, различни от представители на медиите, могат да обжалват нарушение на 

настоящия правилник, установено от Дирекцията за средствата за информация, пред 

квесторската колегия на Европейския парламент в срок от един месец от датата на 

уведомяването за установяване на нарушението. 

 

 

Член 10 

Влизане в сила 
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Настоящото решение влиза в сила на 1 юни 2016 г. 

 

 

 

Приложение – Формуляр за изричен ангажимент на лицата, различни от представители на 

медиите, за спазване на настоящия правилник 

 



Приложение 
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АНГАЖИМЕНТ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА 

ОТНОСНО ЗАПИСИТЕ ОТ ЛИЦА, РАЗЛИЧНИ ОТ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ, В ПОМЕЩЕНИЯТА НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
 

Долуподписаният (ата): 

 

Фамилно име: Въведете име Собствено име: Въведете собствено име 

Мобилен телефон: Натиснете тук, за да въведете Вашия номер 

Електронна поща: Натиснете тук, за да въведете Вашата електронна поща 

Издателско дружество (ако е повече от едно, моля, посочете всички): 

Натиснете тук, за да въведете 

Орган, който изисква тези записи:  Натиснете тук, за да въведете орган 
 

 
Потвърждавам, че получих екземпляр от Правилника относно записите от лица, 

различни от представители на медиите, в помещенията на Европейския парламент, и се 

ангажирам да спазвам този правилник за срока, за който получих разрешение за запис. 
 
 
Съставено в: Изберете текст 

Дата: Натиснете тук, за да въведете дата 

Подпис:  

 

 

Потвърждавам, че ми е известно, че ограниченото разрешение за записи 

в Европейския парламент обхваща единствено:  

 

 Тема/проява Натиснете тук, за да въведете 

 

 Член на ЕП Натиснете тук, за да въведете 

 

 Политическа група Натиснете тук, за да въведете 

 

 Място Натиснете тук, за да въведете 

 

 Дата Натиснете тук, за да въведете дата 

 

 Период на записа Натиснете тук, за да въведете време 

 

Записите на други прояви/теми, членове на ЕП, политически групи и места, различни 

от горепосочените, не са разрешени. 


