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PE 422.555/BUR 

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I 

EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER 

 

PRÆSIDIETS AFGØRELSE 

 

AF 7. SEPTEMBER 2015 

 

 

EUROPA-PARLAMENTETS PRÆSIDIUM HAR  

 

 

� under henvisning til artikel 25, stk. 2, i Europa-Parlamentets forretningsorden,  

 

 

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 

 

Artikel 1 

Definitioner 

 

1. I disse bestemmelser forstås ved "optagelser" alle former for lyd- og/eller billedoptagelser i 

Europa-Parlamentets bygninger, der foretages af medierepræsentanter. 

 

2. I disse bestemmelser forstås ved "medierepræsentant" enhver ansat eller selvstændig person 

inden for medier. 

 

 

Artikel 2 

Generelle principper 

 

1. Medieakkreditering gives til medierepræsentanter med henblik på parlamentarisk og politisk 

rapportering og redegørelse for parlamentariske og politiske aktiviteter. 

 

2. Instrukser, som er modtaget fra Europa-Parlamentets Direktorat for Medier (i det følgende 

benævnt "Direktoratet for Medier") og/eller en sikkerhedsansat, skal nøje overholdes. Europa-

Parlamentet forbeholder sig ret til at ændre eller fjerne faciliteter, der er stillet til rådighed for 

medier, i sine bygninger på ethvert tidspunkt. 

 

3. Medierepræsentanters optagelser er ikke tilladt i Europa-Parlamentets ferieperioder, og når der 

ikke er nogen parlamentariske aktiviteter i bygningerne i Bruxelles og Strasbourg undtagen med en 

særlig tilladelse fra Direktoratet for Medier. 

 

4. Brug af skjult kamera og/eller skjult lydoptagelsesudstyr er forbudt. 

 

 

Artikel 3 

Betingelser 

 

1. Medierepræsentanter skal være i besiddelse af gyldig medieakkreditering enten udstedt af 

Europa-Parlamentet eller Det Interinstitutionelle Akkrediteringsudvalg.  
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2. Ud over stk. 1, skal medierepræsentanter også være i besiddelse af en optagelsestilladelse til 

deres aktiviteter, der er udstedt af Direktoratet for Medier for at være berettiget til at foretage 

enhver form optagelser i Europa-Parlamentet. 

 

 

Artikel 4 

Accept af disse bestemmelser 

 

1. Medierepræsentanter, der sender en anmodning om en optagelsestilladelse til Direktoratet for 

Medier, skal gives en kopi af disse bestemmelser og skal udfylde formularen i bilag I, hvori de 

forpligter sig til at overholde dem. 

 

2. Uden at det berører stk. 1, antages det, når medierepræsentanter accepterer medieakkrediteringen, 

at de implicit forpligter sig til at overholde disse bestemmelser i Europa-Parlamentet.  

 

 

Artikel 5 

Områder hvor optagelse er tilladt og gældende betingelser 

 

1. Undtagen hvis særlige sikkerhedsforanstaltninger er indført, er optagelse tilladt i de følgende 

områder og på følgende betingelser: 

 

a) I mødesalen 

 

I mødeperioder har filmkamera-, lydoptagelsesoperatører og fotografer adgang til mødesalens 

presseloge. 

 

Det er ikke tilladt at anvende ekstra belysning eller blitz på tribunen. 

 

b) Andre områder  

 

- ved alle pressekonferencer og pressemøder 

- i mødelokaler, såfremt mødeformanden på forhånd har givet tilladelse hertil 

- i offentlige rum omkring mødelokaler 

- i medlemmernes kontorer med tilladelse på forhånd fra og i nærværelse af det pågældende 

medlem   

- i mødelokalers adgangsområder (lobbyer), området omkring mødesalen og passager mellem 

bygninger  

- i Parlamentarium. 

 

2. Medlemmer, som inviterer medierepræsentanter til deres kontorer, kan udfylde formularen i bilag 

II for at anmode om en særlig optagelsestilladelse til holdet. 

 

3. For optagelse i områder, der ikke er nævnt stk. 1, og undtagen de områder, hvor optagelse er 

strenget forbudt i henhold til artikel 6, kan der ansøges om en særlig tilladelse ved at sende en 

anmodning til Direktoratet for Medier 
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Artikel 6 

Områder hvor optagelser er forbudt på alle tidspunkter 

 

Optagelser er strengt forbudt: 

 

- i alle restauranter og barer; 

- i områder, hvor der er installeret sikkerhedsudstyr, navnlig ved indgangene til Parlamentets 

bygninger 

- i områder og kontorer, der er forbeholdt parlamentstjenesterne, herunder parkeringspladser, 

administrative kontorer og områder samt alle områder, hvortil der er begrænset adgang 

- i kommercielle områder, herunder forretninger og banker 

- i områder, hvor det tydeligt med skilte er angivet, at optagelser er forbudt. 

 

 

Artikel 7 

Respekt for personers værdighed, privatliv og Parlamentets ejendom 

 

Medierepræsentanter skal under deres ophold i bygningen udvise det nødvendige hensyn til alle 

tilstedeværendes værdighed og privatliv samt til Parlamentets ejendom og udstyr som helhed. 

 

 

Artikel 8 

Individuelle tilladelser 

 

1. Medlemmer kan afslå en anmodning om interview eller standse et interview på ethvert tidspunkt. 

Medierepræsentanter skal respektere enhver sådan beslutning. 

 

2. Det er forbudt at henvende sig til ansatte, når optagelsesudstyret er i gang uden deres 

forudgående samtykke. 

 

  

Artikel 9 

Overtrædelse af disse bestemmelser 

 

1. Hvis Direktoratet for Medier konstaterer en overtrædelse af disse bestemmelser, bliver den 

pågældende persons optagelsestilladelse og medieakkreditering, som Direktoratet for Medier har 

udstedt, automatisk og straks ugyldig. 

 

2. Herudover kan fremtidige ansøgninger om akkreditering og/eller en optagelsestilladelse fra denne 

person eller den medieorganisation, som denne person repræsenterer, blive afvist i en periode op til 

et år under hensyntagen til overtrædelsens alvor. Direktøren for medier, der handler under den 

ansvarlige kvæstors myndighed, skal træffe de passende foranstaltninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PE 422.555/BUR 

Artikel 10 

Inddragelse af interinstitutionel akkreditering 

 

 

Ethvert forslag om permanent at inddrage en interinstitutionel akkreditering træffes efter den 

procedure, der er fastsat i bestemmelserne om interinstitutionel akkreditering, som der er indgået 

aftale om mellem Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Den Internationale Pressesammenslutning. 

 

 

Artikel 11 

Klage 

 

Medierepræsentanter kan klage over konstateringen af en overtrædelse af disse bestemmelser af 

Direktorat for Medier til Europa-Parlamentets Kvæstorkollegium inden en måned efter datoen for 

meddelelsen om konstateringen af overtrædelsen. 

 

 

Artikel 12 

Ophævelse 

 

Disse bestemmelser erstatter bestemmelserne for fotografer og tv-hold i Europa-Parlamentets 

bygninger i Bruxelles og Strasbourg, som Præsidiet vedtog den 7. september 2005. 

 

 

Artikel 13 

Ikrafttræden 

 

Denne afgørelse træder i kraft den 15. oktober 2015. 

 

 

 

Bilag:  

 

Bilag I – Formular til medierepræsentanter til udtrykkeligt at forpligte sig til at overholde disse 

bestemmelser  

Bilag II – Formular til medlemmer til at anmode om adgang for medierepræsentanter til deres 

kontor  
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Enheden for Audiovisuelle Medier 

Generaldirektoratet for Kommunikation 

 

 

FORPLIGTELSE TIL AT OVERHOLDE 

BESTEMMELSERNE OM  

MEDIEREPRÆSENTATERS OPTAGELSER I  

EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER 

 

 

Undertegnede: 

 

 

Efternavn: ..................................................................................... 

 

Fornavn: ........................................................................................ 

 

Medieorganisation (hvis flere, angiv venligst alle)....................... 

 

...................................................................................................... 

 

 

bekræfter, at jeg har modtaget en kopi af disse bestemmelser om 

medierepræsentanters optagelser i Europa-Parlamentets bygninger og 

forpligter mig til at overholde disse bestemmelser i den periode, hvori jeg 

har fået en optagelsestilladelse. 

 

Udfærdiget i:…………………………………………………………..  

 

Dato: ............................................................................................. 

 

 

Underskrift: .................................................................................. 
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Om: Adgang med særlig optagelsestilladelse til kontorerne for  

Europa-Parlamentets medlemmer for medierepræsentanter 

 

 

..............................................................................................., 

medlem af Europa-Parlamentet har inviteret 

 

a) følgende radio/TV-hold: station: ............................................... 

Navne:  (1) ......................................................................................... 

 (2) ......................................................................................... 

 (3) ......................................................................................... 

 (4) ......................................................................................... 

 (5) ......................................................................................... 

 ......................................................................................... 

 

b)  følgende fotograf(er): station/publikation: 

Navne: ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

 

til sit kontor, bygning ... nr. ........ den .................................... 

    forventet ankomst: kl. ............ 

 

 

Bruxelles/Strasbourg, den ...................... 
  (dato) 
 

 ........................................ 
 (underskrift) 

 

 

 

Sendes på forhånd pr. e-mail til media-accreditation@ep.europa.eu 


