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PE 422.555/BUR 

MEEDIAESINDAJATE SALVESTUSTEGEVUST EUROOPA 

PARLAMENDI HOONETES REGULEERIV EESKIRI 
 

JUHATUSE OTSUS 

 

7. SEPTEMBER 2015 
 

 
EUROOPA PARLAMENDI JUHATUS,  
 
 
− võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 25 lõiget 2,  
 
 
ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE: 
 

 

Artikkel 1 
Mõisted 

 

1. Käesoleva eeskirja kohaldamisel tähendab salvestustegevus igasugust heli ja/või pildi 
salvestamist Euroopa Parlamendi hoonetes, mida teostavad meediaesindajad. 
 
2. Käesoleva eeskirja kohaldamisel tähendab meediaesindaja isikut, kes töötab meediavaldkonnas 
töösuhte alusel või füüsilisest isikust ettevõtjana. 
 

 

Artikkel 2 
Üldpõhimõtted 

 

1. Akrediteering antakse meediaesindajatele selleks, et kajastada ja selgitada parlamentaarset ja 
poliitilist tegevust. 
 
2. Euroopa Parlamendi meediadirektoraadi (edaspidi „meediadirektoraat”) ja/või turvaametniku 
antud juhistest tuleb rangelt kinni pidada. Euroopa Parlament jätab endale õiguse igal hetkel muuta 
või tühistada oma hoonetes meediale tegutsemiseks antud võimalusi. 
 
3. Meediaesindajate salvestustegevus ei ole lubatud Euroopa Parlamendi töö vaheaegadel ning siis, 
kui Brüsseli/Strasbourgi hoonetes ei toimu parlamentaarset tegevust, v.a meediadirektoraadi eriloal. 
 
4. Varjatud kaamerate ja/või varjatud helisalvestusseadmete kasutamine on keelatud. 
 

 

Artikkel 3 
Tingimused 

 
1. Meediaesindajatel peab olema kehtiv akrediteering, mille on väljastanud kas Euroopa Parlament 
või institutsioonidevaheline akrediteerimiskomitee.  
 

2. Lisaks punktis 1 nõutule peab meediaesindajatel salvestustegevuseks Euroopa Parlamendis olema 
ka meediadirektoraadi väljastatud salvestusluba. 
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Artikkel 4 

Eeskirjaga nõustumine 
 
1. Meediadirektoraadist salvestusluba taotlevatele meediaesindajatele antakse koopia käesolevast 
eeskirjast ning nad peavad täitma I lisas toodud vormi, milles kohustuvad seda järgima. 
 
2. Ilma et see piiraks punkti 1 kohaldamist, eeldatakse, et juba akrediteeringut vastu võttes 
kohustuvad meediaesindajad implitsiitselt järgima Euroopa Parlamendis nimetatud eeskirja.  
 
 

Artikkel 5 
Salvestustegevuseks lubatud alad ja kohaldatavad tingimused 

 

1. Välja arvatud juhtudel, kui on kehtestatud eriturvameetmed, on salvestustegevus lubatud 
järgmistel aladel ja järgmistel tingimustel: 
 

a) Istungisaalis 
 

Osaistungjärkude ajal on filmi- ja helioperaatoritel ning fotograafidel juurdepääs pressirõdule 
vaatega istungisaali. 

 
Välklambi ja lisavalgustuse kasutamine pressirõdul on keelatud. 

 
b) Muudes kohtades  

 

– kõikidel pressikonverentsidel ja pressiüritustel; 
– koosolekuruumides koosoleku juhataja eelneval loal; 
– koosolekuruumide läheduses olevates avalikes ruumides; 
– parlamendiliikmete kabinettides asjaomase parlamendiliikme eelneval loal ja tema juuresolekul;

   
– koosolekuruumide sissepääsualal (vestibüülis), istungisaali ümbritseval alal, hoonetevahelistes 

ühenduskäikudes ja koridorides;  
– Parlamentariumis. 
 
2. Meediaesindajaid oma kabinettidesse kutsuvad parlamendiliikmed võivad võtterühmale 
erisalvestusloa taotlemiseks täita II lisas toodud vormi. 
 
3. Salvestustegevuseks punktis 1 mitteloetletud aladel (välja arvatud aladel, kus salvestustegevus on 
rangelt keelatud vastavalt artiklile 6) võib taotleda eriluba, esitades selleks taotluse 
meediadirektoraadile. 

 
 

Artikkel 6 
Salvestustegevuseks keelatud alad 

 
Salvestamine on rangelt keelatud: 

 
– kõigis restoranides ja baarides; 
– turvaseadmetega varustatud aladel, eelkõige Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsualal; 
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– kõigil parlamendi teenistustele ette nähtud aladel ja büroodes, sh parklates, 
administratiivruumides ja -büroodes ning kõigil piiratud juurdepääsuga aladel; 

– kommertspindadel, sh kauplustes ja pankades; 
– aladel, kuhu on paigaldatud salvestustegevust keelavad märgid. 
 
 

Artikkel 7 
Austus inimväärikuse, eraelu puutumatuse ja parlamendi omandi vastu 

 
Meediaesindajad peavad austama kõigi hoonetes viibivate isikute inimväärikust, eraelu puutumatust 
ning Euroopa Parlamendi omandi ja seadmete puutumatust. 
 
 

Artikkel 8 
Üksikisiku luba 

 
1. Parlamendiliikmetel on õigus keelduda intervjuust või see katkestada. Meediaesindajad peavad 
selliseid otsuseid austama. 
 
2. Keelatud on pöörduda parlamendi töötajate poole töötava salvestusseadmega ilma nende eelneva 
loata. 
 
  

Artikkel 9 
Eeskirja rikkumine 

 
 
1. Kui meediadirektoraat tuvastab käesoleva eeskirja rikkumise meediaesindaja poolt, kaotavad 
asjaomasele isikule meediadirektoraadi poolt väljastatud salvestusluba ja akrediteering automaatselt 
ja viivitamatult kehtivuse. 
 
2. Lisaks võidakse selle konkreetse isiku või selle isiku esindatava meediaorganisatsiooni 
edaspidised taotlused akrediteeringu ja/või salvestusloa saamiseks tagasi lükata kuni ühe aasta 
jooksul, sõltuvalt rikkumise tõsidusest. Asjakohased meetmed võtab meediadirektor, kes tegutseb 
vastutava kvestori volitusel. 
 
 

Artikkel 10 
Institutsioonidevahelise akrediteeringu tühistamine 

 
 
Institutsioonidevahelise akrediteeringu alalise tühistamise ettepaneku korral järgitakse menetlust, 
mis on ette nähtud institutsioonidevahelise akrediteerimise eeskirjas, milles on kokku leppinud 
Euroopa Parlament, nõukogu, komisjon ja Rahvusvaheline Ajakirjanike Liit. 
 
 

Artikkel 11 
Edasikaebamine 
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Meediaesindajatel on õigus meediadirektoraadi tuvastatud eeskirjade rikkumine vaidlustada, 
pöördudes ühe kuu jooksul alates rikkumise tuvastamisest teatamisest Euroopa Parlamendi 
kvestorite kogu poole. 
 
 

Artikkel 12 
Kehtetuks tunnistamine 

 
Käesoleva eeskirjaga asendatakse fotograafide ja televisiooni võtterühmade tegevust Euroopa 
Parlamendi hoonetes Brüsselis ja Strasbourgis reguleeriv eeskiri, mille juhatus võttis vastu 7. 
septembril 2005. aastal. 
 
 

Artikkel 13 
Jõustumine 

 
Käesolev otsus jõustub 15. oktoobril 2015. aastal. 
 
 
 
Lisad:  
 
I lisa – Meediaesindajate täidetav vorm selgesõnalise kohustuse kohta järgida käesolevat eeskirja  
II lisa – Parlamendiliikmete täidetav vorm meediaesindajate juurdepääsu taotlemiseks oma kabinetti  
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Audiovisuaalüksus 
Kommunikatsiooni peadirektoraat 

 
 

KOHUSTUS JÄRGIDA 

MEEDIAESINDAJATE SALVESTUSTEGEVUST  

EUROOPA PARLAMENDI HOONETES  

REGULEERIVAT EESKIRJA 

 
 
Mina, allakirjutanu: 
 
 
perekonnanimi: ............................................................................ 
 
eesnimi: ......................................................................................... 
 
meediaorganisatsioon (kui on mitu, loetleda kõik): ...................... 
 
...................................................................................................... 
 
 
kinnitan, et olen saanud koopia meediaesindajate salvestustegevust 
Euroopa Parlamendi hoonetes reguleerivast eeskirjast ja kohustun seda 
eeskirja järgima ajavahemikul, milleks mulle on antud salvestusluba. 
 
Koht:…………………………………………………………..  
 
Kuupäev: ...................................................................................... 
 
 
Allkiri: .......................................................................................... 
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Teema: Meediaesindajate erisalvestusloaga juurdepääs  
Euroopa Parlamendi liikme kabinetti 

 
 

Hr/Pr ..............................................................................................., 
Euroopa Parlamendi liige, kutsub 
 
a) raadio/televisiooni võtterühma: kanal: ............................................... 

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

 ......................................................................................... 
 
b)  fotograafi(d): kanal/väljaanne: 

nimed: ............................................................................................... 
 ............................................................................................... 

 
........... hoonesse oma kabinetti nr ..................., kuupäev: ..................... 
    eeldatav kellaaeg: ................ 
 
 
Brüsselis/Strasbourgis, ........................................ 
   (kuupäev) 
 
 ........................................ 
 (allkiri) 
 
 
 

Taotlus saata eelnevalt audiovisuaalüksuse e-posti aadressile:  
media-accreditation@ep.europa.eu 


