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PE 422.555/BUR 

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN 
PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 

 
PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 

 
7. SYYSKUUTA 2015 

 
 
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 tiedotusvälineiden edustajien ääni- ja/tai 
kuvatallenteiden muotoja Euroopan parlamentin tiloissa. 
 
2. Näissä säännöissä 'tiedotusvälineen edustajalla' tarkoitetaan media-alalla palkattuna työntekijänä 
tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivaa henkilöä. 
 
 

2 artikla 

Yleiset periaatteet 

 
1. Toimittajien akkreditointi myönnetään tiedotusvälineiden edustajille parlamenttia koskevaan ja 
poliittiseen raportointiin sekä parlamentin toiminnasta ja poliittisista toimista kertomiseen. 
 
2. Euroopan parlamentin mediaosastolta (jäljempänä mediaosasto) ja/tai turvallisuusyksikön 
virkamiehiltä saatuja ohjeita on noudatettava ehdottomasti. Euroopan parlamentti pidättää itsellään 
oikeuden milloin tahansa muuttaa tiedotusvälineille tiloissaan tarjottavia mediapalveluja tai 
peruuttaa ne. 
 
3. Tiedotusvälineiden edustajien tallenteita ei sallita Euroopan parlamentin lomakausien aikana eikä 
silloin, kun parlamentilla ei ole toimintaa Brysselissä ja Strasbourgissa sijaitsevissa rakennuksissa, 
ellei mediaosasto myönnä siihen erityistä lupaa. 
 
4. Piilokameroiden ja/tai piilotettujen äänityslaitteiden käyttö on kiellettyä. 
 
 

3 artikla 

Vaatimukset 

 
1. Tiedotusvälineiden edustajilla on oltava Euroopan parlamentin tai toimielinten välisen 
akkreditointikomitean myöntämä voimassa oleva toimittajien akkreditointi.  
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2. Tiedotusvälineiden edustajilla on oltava 1 kohdan lisäksi Euroopan parlamentin mediaosaston 
myöntämä tallennuslupa kaikenlaisten tallenteiden tekemistä varten Euroopan parlamentissa. 
 
 

4 artikla 

Sääntöjen hyväksyminen 

 
1. Tallennuslupaa mediaosastolta anoville tiedotusvälineiden edustajille toimitetaan jäljennös näistä 
säännöistä, ja heidän on sitouduttava noudattamaan sääntöjä täyttämällä liitteessä I oleva asiaa 
koskeva lomake.  
 
2. Rajoittamatta 1 kohdan sääntöjen soveltamista hyväksyessään toimittajien akkreditoinnin 
tiedotusvälineiden edustajien oletetaan implisiittisesti sitoutuvan noudattamaan näitä sääntöjä 
Euroopan parlamentissa.  
 
 

5 artikla 

Alueet, joilla tallentaminen on sallittu, ja sovellettavat ehdot 

 
1. Lukuun ottamatta tilanteita, joissa sovelletaan erityisiä turvatoimia, tallentaminen on sallittua 
seuraavilla alueilla seuraavin edellytyksin: 
 

a) Istuntosalissa 
 

Istuntojaksojen aikana kuvaajilla, äänittäjillä ja valokuvaajilla on pääsy lehdistölehterille, josta on 
näkymä istuntosaliin. 

 
Lehterillä ei saa käyttää salamaa eikä lisävalaistusta. 

 
b) Muissa tiloissa  

 
– kaikissa lehdistötilaisuuksissa ja lehdistöinfoissa 
– kokoushuoneissa kokouksen puheenjohtajan etukäteen antamalla luvalla 
– julkisissa tiloissa kokoushuoneiden lähellä 
– jäsenten työhuoneissa asianomaisen jäsenen etukäteen antamalla luvalla ja jäsenen läsnä ollessa

   
– kokoushuoneiden sisääntuloalueilla, istuntosalin lähettyvillä ja rakennusten välisillä kulkuteillä  
– Parlamentariumissa. 
 
2. Tiedotusvälineiden edustajia työhuoneisiinsa kutsuvat jäsenet voivat täyttää liitteessä II olevan 
lomakkeen erityisen tallennusluvan anomiseksi ryhmälle. 
 
3. Muilla kuin 1 kohdassa luetelluilla alueilla tallentamista varten ja lukuun ottamatta alueita, joilla 
tallentaminen on näiden sääntöjen 6 artiklan mukaan ehdottomasti kielletty, voidaan anoa 
erityislupaa lähettämällä mediaosastolle pyyntö. 
 
 

6 artikla 

Alueet, joissa tallentaminen on kielletty kaikkina aikoina 

 

Tallentaminen on ehdottomasti kiellettyä 
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– kaikissa ravintoloissa ja baareissa 
– turvallisuuslaitteistojen läheisyydessä ja erityisesti parlamentin rakennusten sisäänkäyntien 

luona 
– kaikilla parlamentin yksiköille varatuilla alueilla ja toimistotiloissa, mukaan lukien 

paikoitushallit, hallinnolliset toimistot ja tilat sekä kaikki alueet, joihin pääsy on rajoitettu 
– kaupallisilla alueilla, kaupat ja pankit mukaan luettuina 
– alueilla, joilla on selvästi kyltein ilmoitettu, että tallentaminen on kielletty. 
 
 

7 artikla 

Ihmisarvon, yksityisyyden ja omaisuuden kunnioittaminen 

 
Tiedotusvälineiden edustajien on kunnioitettava kaikkien rakennuksessa olevien ihmisarvoa ja 
yksityisyyttä sekä parlamentin omaisuutta ja laitteita kokonaisuudessaan. 
 
 

8 artikla 

Yksittäiset luvat 

 
1. Jäsenet voivat kieltäytyä haastattelupyynnöstä tai keskeyttää haastattelun milloin tahansa. 
Tiedotusvälineiden edustajien on kunnioitettava kaikkia tällaisia päätöksiä. 
 
2. Henkilöstön jäsenten luokse meneminen käynnissä olevan tallennuslaitteen kanssa ilman heidän 
etukäteen antamaansa lupaa on kielletty. 
 
 

9 artikla 

Näiden sääntöjen rikkominen 

 
 
1. Jos mediaosasto toteaa, että tiedotusvälineiden edustaja on rikkonut näitä sääntöjä, mediaosaston 
kyseiselle henkilölle myöntämä tallennuslupa ja toimittajien akkreditointi mitätöidään 
automaattisesti ja välittömästi. 
 
2. Lisäksi kyseiseltä henkilöltä tai hänen edustamaltaan mediaorganisaatiolta voidaan kieltää 
akkreditoinnin ja/tai tallennusluvan anominen enintään yhden vuoden pituiseksi, rikkomisen 
vakavuuden perusteella määritetyksi ajaksi. Asiasta vastaavan kvestorin valtuuttama mediaosaston 
johtaja ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin. 
 
 

10 artikla 

Toimielinten välisen akkreditoinnin peruuttaminen 

 

 
Kaikissa ehdotuksissa, jotka koskevat toimielinten välisen akkreditoinnin peruuttamista pysyvästi, 
noudatetaan parlamentin, neuvoston, komission ja kansainvälisen lehdistöyhdistyksen laatimia 
sääntöjä toimielinten välisestä akkreditoinnista. 
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11 artikla 

Muutoksenhaku 

 

Kun mediaosasto on todennut näiden sääntöjen rikkomisen, tiedotusvälineiden edustajat voivat 
hakea muutosta tähän toteamukseen Euroopan parlamentin kvestorikollegiolta kuukauden kuluessa 
rikkomisen toteamista koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. 
 
 

12 artikla 

Kumoaminen 

 
Nämä säännöt korvaavat valokuvaajiin ja kuvausryhmiin Euroopan parlamentin tiloissa Brysselissä 
ja Strasbourgissa sovellettavat säännöt, jotka puhemiehistö hyväksyi 7. syyskuuta 2005. 
 
 

13 artikla 

Voimaantulo 

 
Tämä päätös tulee voimaan 15. lokakuuta 2015. 
 
 
 
Liitteet:  
 
Liite I - Lomake, jolla tiedotusvälineiden edustajat nimenomaisesti sitoutuvat noudattamaan näitä 
sääntöjä  
Liite II - Lomake, jolla jäsenet anovat tiedotusvälineiden edustajille pääsyä työhuoneeseensa  
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Audiovisuaaliyksikkö 
Viestinnän pääosasto 

 
 

SITOUMUS  
TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN  

EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVIEN  
SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISESTA 

 
 
Minä allekirjoittanut, 
 
 
Sukunimi: ..................................................................................... 
 
Etunimi: ........................................................................................ 
 
Mediaorganisaatio (jos useita, luettele kaikki): ............................ 
 
...................................................................................................... 
 
 
vahvistan saaneeni jäljennöksen tiedotusvälineiden edustajien tallenteisiin 
Euroopan parlamentin tiloissa sovellettavista säännöistä ja sitoudun 
noudattamaan näitä sääntöjä tallennusluvan voimassaolon ajan. 
 
Paikka: ........................................................................................... 
 
Päiväys: .......................................................................................... 
 
 
Allekirjoitus: ................................. ............................................... 
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Asia: Tiedotusvälineiden edustajien pääsy Euroopan parlamentin jäsenten  
työhuoneisiin ja erityinen tallennuslupa 

 
 

Euroopan parlamentin jäsen ........................................................................., 
on kutsunut 
 
a) radio/televisioryhmän yhtiöstä: .............................................................. 

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

............................................................................................. 
 
b)  valokuvaajan/valokuvaajat yhtiöstä/lehdestä: 

Nimet: .................................................................................................... 
.................................................................................................... 

 
työhuoneeseensa rakennukseen ........... nro ........ vierailupäivä:................... 
    arvioitu vierailuaika: ............ 
 
Brysselissä/Strasbourgissa ...................... 
  (päiväys) 
 
 ........................................ 
 (allekirjoitus) 

 

 

 

Lähetettävä etukäteen sähköpostilla seuraavaan osoitteeseen: 
media-accreditation@ep.europa.eu 


