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PE 422.622/BUR 

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN 

TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA 

SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 
 

PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 

 

9. TOUKOKUUTA 2016 

 

 

EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka  

 

 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin työjärjestyksen 25 artiklan 2 kohdan,  

 

 

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 

 

1 artikla 

Määritelmät 

 

1.  Näissä säännöissä 'tallenteilla' tarkoitetaan kaikkia muiden henkilöiden kuin 

tiedotusvälineiden edustajien ääni- tai kuvatallenteiden muotoja Euroopan parlamentin tiloissa. 

 

2.  Näissä säännöissä 'muilla henkilöillä kuin tiedotusvälineiden edustajilla' tarkoitetaan kaikkia 

henkilöitä, jotka haluavat suorittaa audiovisuaalista viestintätyötä Euroopan parlamentin tiloissa 

muutoin kuin toimituksellisesti riippumattomille tiedotusvälineille sellaisina kuin ne on kuvattu 

media-akkreditointia Euroopan parlamentissa koskevissa säännöissä.1 

 

 

2 artikla 

Yleiset periaatteet ja vaatimukset 

 

1.  Muulla henkilöllä kuin tiedotusvälineiden edustajalla on oltava voimassa oleva kulkulupa 

Euroopan parlamenttiin ennen kuin hän saa muille henkilöille kuin tiedotusvälineiden 

edustajille tarkoitetun tallennusluvan.  

 

2.  Voidakseen tehdä tallenteita Euroopan parlamentissa muilla henkilöillä kuin 

tiedotusvälineiden edustajilla on oltava Euroopan parlamentin mediaosaston (jäljempänä 

'mediaosasto') myöntämä muille henkilöille kuin tiedotusvälineiden edustajille tarkoitettu 

tallennuslupa. 

 

                                                           
1 Media-akkreditointia Euroopan parlamentissa koskevien sääntöjen mukaan tiedotusvälineen on oltava toimituksellisesti 

riippumaton kaupallinen organisaatio, jolla ei ole jakelua koskevia rajoitteita. Sen on ilmoitettava, kuka sitä rahoittaa ja 

miten. Sen on myös tarjottava tietoa Euroopan unionin toimielinten toiminnasta. Sääntöihin sisältyy myös sähköisiä 

tiedotusvälineitä ja kausijulkaisuja koskevia lisävaatimuksia: 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/Accreditations/Accreditation_en_2016.pdf 
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3.  Mediaosastolta tai turvallisuusyksikön virkamiehiltä saatuja ohjeita on noudatettava 

ehdottomasti.  

 

4.  Muiden henkilöiden kuin tiedotusvälineiden edustajien tallenteita ei sallita Euroopan 

parlamentin lomakausien aikana eikä silloin, kun parlamentilla ei ole toimintaa Brysselissä tai 

Strasbourgissa sijaitsevissa rakennuksissa, ellei mediaosasto myönnä siihen erityistä lupaa. 

 

5.  Piilokameroiden tai piilotettujen äänityslaitteiden käyttö on kiellettyä. 

 

 

3 artikla 

Sääntöjen hyväksyminen 

 

Muille henkilöille kuin tiedotusvälineiden edustajille on toimitettava kopio näistä säännöistä, 

ja heidän on täytettävä liitteenä oleva lomake, jolla he sitoutuvat noudattamaan niitä. 

 

 

4 artikla 

Alueet, joilla tallentaminen on sallittu 

 

Tallentaminen on sallittu vain siihen tarkoitukseen ja niissä paikoissa, sinä päivänä ja 

ajankohtana, jotka on ilmoitettu liitteenä olevassa lomakkeessa. 

 

 

5 artikla 

Alueet, joilla tallentaminen on kielletty kaikkina aikoina 

 

Tallentaminen on ehdottomasti kiellettyä 

 

–   kaikissa ravintoloissa ja baareissa  

–    turvavalvontalaitteistojen läheisyydessä ja erityisesti parlamentin rakennusten 

sisäänkäyntien luona 

–    kaikilla parlamentin yksiköille varatuilla alueilla ja toimistotiloissa, mukaan lukien 

paikoitushallit, hallinnon toimistot ja tilat sekä kaikki alueet, joihin pääsyä on rajoitettu 

–   kaupallisilla alueilla, kaupat ja pankit mukaan luettuina 

–    alueilla, joilla on selvästi kyltein ilmoitettu, että tallentaminen on kielletty. 

 

 

6 artikla 

Ihmisarvon, yksityisyyden ja omaisuuden kunnioittaminen 

 

Muiden henkilöiden kuin tiedotusvälineiden edustajien on kunnioitettava kaikkien 

rakennuksessa olevien ihmisarvoa ja yksityisyyttä sekä parlamentin omaisuutta ja laitteita 

kokonaisuudessaan. 
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7 artikla 

Yksittäiset luvat 

 

1.  Jäsenet voivat kieltäytyä haastattelupyynnöstä tai keskeyttää haastattelun milloin tahansa.  

Muiden henkilöiden kuin tiedotusvälineiden edustajien on kunnioitettava kaikkia tällaisia 

päätöksiä. 

 

2. Henkilöstön jäsenten luokse meneminen käynnissä olevan tallennuslaitteen kanssa ilman 

heidän etukäteen antamaansa lupaa on kielletty. 

 

 

8 artikla 

Sääntöjen rikkominen 

 

1. Jos mediaosasto toteaa muun henkilön kuin tiedotusvälineiden edustajan rikkoneen näitä 

sääntöjä, asianomaisten henkilöiden muille henkilöille kuin tiedotusvälineiden edustajille 

tarkoitettu tallennuslupa mitätöityy automaattisesti ja välittömästi. 

 

2. Lisäksi asianomaisen henkilön tai organisaation myöhemmät pyynnöt muille henkilöille 

kuin tiedotusvälineiden edustajille tarkoitetun tallennusluvan saamiseksi voidaan evätä 

enintään yhden vuoden ajan. 

 

 

9 artikla 

Muutoksenhaku 

 

Kun mediaosasto on todennut näiden sääntöjen rikkomisen, muut henkilöt kuin 

tiedotusvälineiden edustajat voivat hakea muutosta tähän toteamukseen Euroopan parlamentin 

kvestorikollegiolta kuukauden kuluessa rikkomisen toteamista koskevan ilmoituksen 

vastaanottamisesta. 

 

 

10 artikla 

Voimaantulo 

 

Tämä päätös tulee voimaan 1. kesäkuuta 2016. 

 

 

Liite – Lomake, jolla muut henkilöt kuin tiedotusvälineiden edustajat nimenomaisesti sitoutuvat 

noudattamaan näitä sääntöjä 
 



Liite 
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SITOUMUS MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN 

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN 

EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVIEN 

SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISESTA 
 
Minä allekirjoittanut, 

 

Sukunimi: Syötä sukunimi Etunimi: Syötä etunimi: 

Matkapuhelin: Syötä numerosi klikkaamalla tästä. 

Sähköposti: Syötä sähköpostiosoitteesi klikkaamalla tästä. 

Tuotantoyhtiö (jos useita, niin ilmoita kaikki): Syötä tuotantoyhtiön nimi / 

tuotantoyhtiöiden nimet klikkaamalla tästä. 

 
Tallenteita pyytävä viranomainen:  Syötä viranomaisen nimi klikkaamalla tästä. 
 

 
vahvistan saaneeni jäljennöksen muiden henkilöiden kuin tiedotusvälineiden edustajien 

tallenteisiin Euroopan parlamentin tiloissa sovellettavista säännöistä ja sitoudun 

noudattamaan näitä sääntöjä tallennusluvan voimassaolon ajan. 
 
 
Tehty: Valitse oikea vaihtoehto. 

Päiväys: Syötä päivämäärä klikkaamalla tästä. 

 

Allekirjoitus:  

 

 

Vahvistan ymmärtäväni, että Euroopan parlamentin myöntämä rajoitettu 

tallennuslupa kattaa vain seuraavat:  

 

 Aihe/tapahtuma Syötä tieto klikkaamalla tästä. 

 

 MEP Syötä tieto klikkaamalla tästä. 

 

 Poliittinen ryhmä Syötä tieto klikkaamalla tästä. 

 

 Paikka Syötä tieto klikkaamalla tästä. 

 

 Päivämäärä Syötä tieto klikkaamalla tästä. 

 

 Tallennuksen ajankohta Syötä tieto klikkaamalla tästä. 

 



Liite 
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Muiden kuin edellä mainittujen tapahtumien/aiheiden, jäsenten, poliittisten ryhmien ja 

paikkojen tallentaminen ei ole sallittua. 

 


