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PRAVIDLA PRO POŘIZOVÁNÍ ZÁZNAMŮ ZÁSTUPCI SDĚLOVACÍCH 

PROSTŘEDKŮ V PROSTORÁCH EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
 

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDNICTVA 

 
ze dne 7. září 2015 

 
 
PŘEDSEDNICTVO EVROPSKÉHO PARLAMENTU,  
 
 
˗ s ohledem na čl. 25 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu,  
 
 
PŘIJALO TOTO ROZHODNUTÍ: 
 

Článek 1 
Definice 

 

1. Pro účely těchto pravidel se „pořizováním záznamů“ rozumí veškeré formy zvukových a 
obrazových záznamů, jež v prostorách Evropského parlamentu pořizují zástupci sdělovacích 
prostředků. 
 
2. Pro účely těchto pravidel se „zástupcem sdělovacích prostředků“ rozumí každá osoba, která 
vykonává zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost v oblasti sdělovacích prostředků. 
 

 
Článek 2 

Obecné zásady 
 

1. Akreditace sdělovacích prostředků se udílí zástupcům sdělovacích prostředků pro účely 
parlamentního a politického zpravodajství a objasňování parlamentních a politických činností. 
 
2. Je nutno přísně dodržovat pokyny vydané ředitelstvím Evropského parlamentu pro sdělovací 
prostředky (dále jen „ředitelství pro sdělovací prostředky“) či kterýmkoli bezpečnostním 
úředníkem. Evropský parlament si vyhrazuje právo kdykoli upravit či odstranit zařízení, která 
sdělovacím prostředkům poskytuje ve svých prostorách. 
 
3. Pořizování záznamů zástupci sdělovacích prostředků není dovoleno během přestávky a v době, 
kdy v budovách v Bruselu/Štrasburku neprobíhá žádná parlamentní činnost, s výjimkou obdržení 
zvláštního povolení vydaného ředitelstvím pro sdělovací prostředky. 
 
4. Používání skrytých kamer a skrytých zvukových nahrávacích zařízení je zakázáno. 
 

 
Článek 3 
Podmínky 

 
1. Zástupci sdělovacích prostředků musí mít platnou akreditaci, kterou uděluje Evropský parlament 
nebo interinstitucionální akreditační komise.  
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2. Kromě splnění podmínky uvedené v odstavci 1, k získání oprávnění pořizovat jakékoli záznamy 
v Evropském parlamentu musí mít zástupci sdělovacích prostředků také povolení k pořizování 
záznamů vydané ředitelstvím pro sdělovací prostředky. 
 
 

Článek 4 
Přijetí pravidel 

 
1. Zástupci sdělovacích prostředků žádající ředitelství pro sdělovací prostředky o povolení 
k pořizování záznamů obdrží jeden výtisk těchto pravidel a vyplní formulář uvedený v příloze I, 
v němž se zavážou k jejich dodržování. 
 
2. Aniž je dotčen odstavec 1, přijmou-li zástupci sdělovacích prostředků akreditaci, má se za to, že 
se tímto v Evropském parlamentu implicitně zavazují dodržovat tato pravidla.  
 
 

Článek 5 
Prostory, v nichž je povoleno pořizovat záznamy, a příslušné podmínky 

 
1. S výjimkou případů, kdy jsou uplatňována zvláštní bezpečnostní opatření, lze po splnění níže 
uvedených podmínek pořizovat záznamy v následujících prostorách: 
 

a) V jednacím sále 
 

Během dílčích zasedání mají kameramani, zvukoví technici a fotografové přístup na galerii nad 
jednacím sálem. 

 
Používání blesků nebo přídavných světel je na galerii zakázáno. 

 
b) V jiných prostorách  

 
– na všech tiskových konferencích a v místech pro setkávání s tiskem; 
– v zasedacích místnostech na základě předchozího povolení předsedy/předsedkyně schůze; 
– ve veřejných prostorách u zasedacích místností; 
– v kancelářích poslanců na základě předchozího povolení dotyčného poslance / dotyčné 

poslankyně a v jeho/její přítomnosti;   
– ve vstupních prostorách zasedacích místností, v okolí jednacího sálu a na chodbách propojujících 

jednotlivé budovy;  
– v Parlamentariu. 
 
2. Poslanci, kteří pozvou zástupce sdělovacích prostředků do svých kanceláří, mohou vyplnit 
formulář uvedený v příloze II, v němž požádají o zvláštní povolení opravňující příslušné zástupce 
sdělovacích prostředků k pořizování záznamů. 
 
3. K získání oprávnění pro pořizování záznamů v prostorách, které nejsou uvedeny v odstavci 1, 
vyjma prostor, v nichž je pořizování záznamů v souladu podle článku 6 přísně zakázáno, lze 
požádat o zvláštní povolení zasláním žádosti adresované ředitelství pro sdělovací prostředky. 
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Článek 6 
Prostory, v nichž je pořizování záznamů vždy zakázáno 

 
Pořizování záznamů je přísně zakázáno: 

 
– ve všech restauracích a barech; 
– v prostorách, v nichž se nachází bezpečnostní zařízení, zejména ve vstupních prostorách 

budov Parlamentu; 
– ve všech prostorách a kancelářích vyhrazených parlamentním službám, včetně parkovišť, 

administrativních kanceláří a prostor, a ve všech prostorách s omezeným přístupem; 
– v komerčních prostorách, včetně obchodů a bank; 
– v prostorách označených symboly pro zákaz pořizování záznamů. 
 
 

Článek 7 
Respektování důstojnosti, soukromí a nedotknutelnosti majetku 

 
Zástupci sdělovacích prostředků musí řádně zohledňovat důstojnost a soukromí všech osob 
nacházejících se v budovách Parlamentu a nedotknutelnost majetku a zařízení Parlamentu. 
 
 

Článek 8 
Individuální povolení 

 
1. Poslanci mohou odmítnout žádost o rozhovor nebo jej kdykoli ukončit. Zástupci sdělovacích 
prostředků musí takovéto rozhodnutí respektovat. 
 
2. Obracet se na zaměstnance se zapnutým nahrávacím zařízením bez jejich předchozího souhlasu 
je zakázáno. 
 
  

Článek 9 
Porušení těchto pravidel 

 
 
1. Pokud ředitelství pro sdělovací prostředky zjistí prokazatelné porušení těchto pravidel ze strany 
zástupce sdělovacích prostředků, povolení k pořizování záznamů a akreditace, které byly dané 
osobě ředitelstvím pro sdělovací prostředky uděleny, se stávají automaticky a okamžitě neplatnými. 
 
2. Kromě toho mohou být žádosti o akreditaci nebo povolení k pořizování záznamů, které 
v budoucnosti předloží tato osoba či mediální subjekt, jež tato osoba zastupuje, zamítnuty, a to až 
na období jednoho roku, v závislosti na závažnosti porušení pravidel. Příslušná opatření přijímá 
ředitel pro sdělovací prostředky jednající z pověření příslušného kvestora. 
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Článek 10 
Odebrání interinstitucionální akreditace 

 
 
Každý podnět k trvalému odebrání interinstitucionální akreditace se řídí postupem stanoveným 
v pravidlech pro interinstitucionální akreditaci schválených Parlamentem, Radou, Komisí a 
Mezinárodní novinářskou asociací. 
 
 

Článek 11 
Odvolání 

 
Zástupci sdělovacích prostředků se proti rozhodnutí ředitelství pro sdělovací prostředky o tom, že 
došlo k porušení těchto pravidel, mohou odvolat ke kolegiu kvestorům Evropského parlamentu, a to 
do jednoho měsíce od data oznámení rozhodnutí o porušení těchto pravidel. 
 
 

Článek 12 
Zrušení 

 
Tato pravidla nahrazují pravidla upravující přítomnost fotografů a televizních štábů v budovách 
Evropského parlamentu v Bruselu a ve Štrasburku, která přijalo předsednictvo dne 7. září 2005. 
 
 

Článek 13 
Vstup v platnost 

 
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 15. října 2015. 
 
 
 
Přílohy:  
 
Příloha I - Formulář pro zástupce sdělovacích prostředků, kterým se výslovně zavazují k dodržování 
těchto pravidel  
Příloha II - Formulář žádosti poslanců o povolení přístupu zástupců sdělovacích prostředků do 
jejich kanceláře  
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Audiovizuální oddělení 
Generální ředitelství pro komunikaci 

 
 

ZÁVAZEK K DODRŽOVÁNÍ 
PRAVIDEL PRO POŘIZOVÁNÍ ZÁZNAMŮ  

ZÁSTUPCI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ V PROSTORÁCH  
EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

 
 
Já, níže podepsaný(á) 
 
 
příjmení: ....................................................................................................................  
 
jméno:..........................................................................................................................  
 
název sdělovacího prostředku (v případě několika subjektů prosím uveďte 
všechny): ....................................................................................................................  
 
.........................................................................................................................................  
 
 
potvrzuji, že jsem obdržel/obdržela jeden výtisk pravidel pro pořizování 
záznamů zástupci sdělovacích prostředků v prostorách Evropského 
parlamentu, a zavazuji se, že budu tato pravidla dodržovat po celou dobu 
platnosti povolení k pořizování záznamů. 
 
V …………………………………………………………..  
 
dne: ..............................................................................................................................  
 
 
podpis: ........................................................................................................................  
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Věc: Přístup zástupců sdělovacích prostředků do kanceláří 
poslanců Evropského parlamentu na základě zvláštního povolení k pořizování záznamů 

 
 

Paní/pan ................................................................................................., 
poslankyně/poslanec Evropského parlamentu, zve 
 
a) rozhlasový/televizní štáb: stanice: ............................................... 

jména:  1) ......................................................................................... 
 2) ......................................................................................... 
 3) ......................................................................................... 
 4) ......................................................................................... 
 5) ......................................................................................... 

 ......................................................................................... 
 
b)  fotografa (fotografy): stanice/noviny: 

jména: ............................................................................................... 
 ............................................................................................... 

 
k návštěvě své kanceláře v budově ........ č. ........ dne ............................... 
    předpokládaný čas příchodu: ............ 
 
 
V Bruselu/Štrasburku, ...................... 
     (datum) 
 
 ........................................ 
 (podpis) 
 
 
 

Formulář zašlete předem e-mailem na adresu media-accreditation@ep.europa.eu 


