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PE 422.555/BUR 

TAISYKLöS, KURIOMIS REGLAMENTUOJAMI ĮRAŠAI, 
ŽINIASKLAIDOS ATSTOVŲ DAROMI EUROPOS PARLAMENTO 

PATALPOSE 
 

2015 M. RUGSöJO 7 D. 
 

BIURO SPRENDIMAS 
 
 
EUROPOS PARLAMENTO BIURAS,  
 
 
– atsižvelgdamas į Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 25 straipsnio 2 dalį,  
 
 
PRIöMö ŠĮ SPRENDIMĄ: 
 
 

1 straipsnis 
Apibr÷žtys 

 

1. Pagal šias taisykles įrašai – Europos Parlamento patalpose žiniasklaidos atstovų daromi bet kokio 
tipo garso ir (arba) vaizdo įrašai. 
 
2. Pagal šias taisykles žiniasklaidos atstovas – samdomas asmuo arba savarankiškai dirbantis asmuo 
žiniasklaidos srityje. 
 
 

2 straipsnis 
Bendrieji principai 

 
1. Žiniasklaidos atstovams suteikiama akreditacija, kad jie gal÷tų rengti reportažus Parlamento ir 
politikos temomis ir nušviesti Parlamento ir politinę veiklą. 
 
2. Privaloma griežtai laikytis Europos Parlamento Žiniasklaidos direktorato (toliau – Žiniasklaidos 
direktoratas) ir (arba) apsaugos darbuotojų nurodymų. Europos Parlamentas pasilieka teisę bet 
kokiu metu pakeisti jo patalpose žiniasklaidos atstovams suteiktą infrastruktūrą arba nebeleisti jos 
naudoti. 
 
3. Jei Žiniasklaidos direktoratas n÷ra suteikęs specialaus leidimo, žiniasklaidos atstovai Briuselyje ir 
Strasbūre esančiuose pastatuose negali daryti jokių įrašų per Europos Parlamento atostogas arba 
tada, kai nevyksta Parlamento veikla. 
 
4. Draudžiama naudoti slaptas kameras ir (arba) slaptą garso įrašų įrangą. 
 
 

3 straipsnis 
Reikalavimai 

 
1. Žiniasklaidos atstovai privalo tur÷ti Europos Parlamento arba Tarpinstitucinio akreditavimo 
komiteto išduotą galiojančią žiniasklaidos atstovų akreditavimo kortelę.  
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2. Kad žiniasklaidos atstovai gal÷tų Europos Parlamente atlikti bet kokius įrašus, jie, be 1 dalyje 
nurodytos kortel÷s, privalo dar tur÷ti Žiniasklaidos direktorato išduotą leidimą daryti įrašus. 
 
 

4 straipsnis 
Įsipareigojimas laikytis taisyklių 

 
1. Žiniasklaidos atstovams, teikiantiems Žiniasklaidos direktoratui prašymą išduoti leidimą daryti 
įrašus, įteikiamas šių taisyklių egzempliorius ir jie, užpildydami I priede esančią formą, įsipareigoja 
jų laikytis. 
 
2. Kai žiniasklaidos atstovai gauna akreditaciją, laikoma, kad jie netiesiogiai įsipareigoja Europos 
Parlamente laikytis šių taisyklių; tai neturi poveikio 1 dalies taikymui.  
 
 

5 straipsnis 
Vietos, kuriose leidžiama daryti įrašus, ir taikomos sąlygos 

 
1. Jei n÷ra nustatyta specialiųjų saugumo priemonių, įrašus daryti leidžiama toliau nurodytose 
vietose laikantis toliau nurodytų sąlygų. 
 
a) Plenarinių pos÷džių sal÷je 

 
M÷nesinių sesijų metu filmavimo ir garso operatoriai ir fotografai įleidžiami į žiniasklaidai skirtas 
vietas, iš kurių matyti plenarinių pos÷džių sal÷. 

 
Šiose vietose draudžiama naudoti blykstes ir papildomas apšvietimo lempas. 

 
b) Kitose vietose  

 
– visose spaudos konferencijose ir trumposiose spaudos konferencijose; 
– pos÷džių sal÷se (iš anksto gavus pos÷džio pirmininko leidimą); 
– viešosiose vietose šalia pos÷džių salių; 
– Parlamento narių biuruose (iš anksto gavus atitinkamo Parlamento nario leidimą ir jam pačiam 
dalyvaujant);   

– pos÷džių salių vestibuliuose (foj÷), vietose prie plenarinių pos÷džių sal÷s ir pastatus jungiančiose 
erdv÷se;  

– Parlamentariume. 
 
2. Parlamento nariai, kviečiantys žiniasklaidos atstovus į savo biurus, gali užpildyti II priede 
esančią formą ir paprašyti išduoti grupei specialų leidimą daryti įrašus. 
 
3. Norint daryti įrašus 1 dalyje neišvardytose vietose (išskyrus 6 straipsnyje nustatytas vietas, 
kuriose griežtai draudžiama daryti įrašus) galima Žiniasklaidos direktoratui pateikti prašymą išduoti 
specialų leidimą. 
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6 straipsnis 

Vietos, kuriose visada draudžiama daryti įrašus 
 

Įrašus griežtai draudžiama daryti: 
 

– visuose restoranuose ir baruose; 
– vietose, kuriose sumontuota apsaugos įranga, ypač prie į÷jimų į Parlamento pastatus; 
– visose vietose ir kabinetuose, skirtuose Parlamento tarnyboms, įskaitant automobilių 
stov÷jimo aikšteles, administracinius kabinetus ir erdves, ir visose ribotos prieigos vietose; 

– prekybos vietose, įskaitant parduotuves ir bankus; 
– vietose, kuriose yra ženklai, aiškiai nurodantys, kad daryti įrašus yra draudžiama. 
 
 

7 straipsnis 
Pagarba orumui ir privatumui ir nuosavyb÷s neliečiamumo paisymas 

 
Žiniasklaidos atstovai privalo gerbti visų pastatuose esančių asmenų orumą ir privatumą ir 
nepažeisti Parlamento nuosavyb÷s ir įrangos neliečiamumo. 
 
 

8 straipsnis 
Individualūs leidimai 

 
1. Parlamento nariai gali atsisakyti duoti interviu arba bet kokiu momentu užbaigti interviu. 
Žiniasklaidos atstovai privalo gerbti tokį sprendimą. 
 
2. Draudžiama užduoti klausimus darbuotojams ir juos filmuoti neturint jų išankstinio leidimo. 
 
  

9 straipsnis 
Šių taisyklių pažeidimai 

 
1. Jei Žiniasklaidos direktoratas nustato, kad žiniasklaidos atstovas pažeid÷ šias taisykles, tam 
asmeniui Žiniasklaidos direktorato suteiktas leidimas daryti įrašus ir akreditacija iš karto 
automatiškai netenka galios. 
 
2. Be to, priklausomai nuo pažeidimo sunkumo, ateityje šiam asmeniui arba žiniasklaidos 
organizacijai, kuriai jis atstovauja, gali būti nesuteiktas leidimas daryti įrašus ir (arba) akreditacija 
laikotarpiu iki vienų metų. Žiniasklaidos direktorato direktorius, vadovaujamas atsakingo 
kvestoriaus, imasi reikiamų priemonių. 
 
 

10 straipsnis 
Tarpinstitucin÷s akreditacijos panaikinimas 

 
 
Kiekvienas pasiūlymas panaikinti tarpinstitucinę akreditaciją nagrin÷jamas pagal tarpinstitucinio 
akreditavimo taisykl÷se, d÷l kurių susitar÷ Parlamentas, Taryba, Komisija ir Tarptautin÷ spaudos 
asociacija, numatytą procedūrą. 
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11 straipsnis 
Sprendimų apskundimas 

 
Žiniasklaidos atstovai per vieną m÷nesį nuo pranešimo apie nustatytą pažeidimą dienos gali 
Europos Parlamento kvestorių kolegijai apskųsti Žiniasklaidos direktorato sprendimą, kuriuo 
nustatomas šių taisyklių pažeidimas. 
 
 

12 straipsnis 
Panaikinimas 

 
Šios taisykl÷s keičia Fotografų ir televizijos filmavimo grupių darbą Europos Parlamento patalpose 
Briuselyje ir Strasbūre reglamentuojančias taisykles, kurias Biuras pri÷m÷ 2005 m. rugs÷jo 7 d. 
 
 

13 straipsnis 
Įsigaliojimas 

 
Šis sprendimas įsigalioja 2015 m. spalio 15 d. 
 
 
 
Priedai  
 
I priedas. Žiniasklaidos atstovų aiškaus įsipareigojimo laikytis šių taisyklių forma  
II priedas. Parlamento narių prašymo leisti žiniasklaidos atstovams patekti į jų biurus forma  
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Garso ir vaizdo skyrius 
Komunikacijos generalinis direktoratas 

 
 

ĮSIPAREIGOJIMAS LAIKYTIS 
TAISYKLIŲ, KURIOMIS REGLAMENTUOJAMI ĮRAŠAI,  

ŽINIASKLAIDOS ATSTOVŲ DAROMI  
EUROPOS PARLAMENTO PATALPOSE 

 
 
Aš, toliau pasirašęs (-iusi): 
 
 
Pavard÷: .....................................................................................................................  
 
Vardas: ........................................................................................................................  
 
Žiniasklaidos organizacija (jei atstovaujama kelioms organizacijoms, 
nurodykite visas): ..................................................................................................  
 
.........................................................................................................................................  
 
 
patvirtinu, kad gavau Taisyklių, kuriomis reglamentuojami įrašai, 
žiniasklaidos atstovų daromi Europos Parlamento patalpose, egzempliorių, 
ir įsipareigoju jų laikytis tuo laikotarpiu, kuriuo galioja man išduotas 
leidimas daryti įrašus. 
 
Vieta: .............................................................................................  
 
Data: ............................................................................................................................  
 
 
Parašas: ......................................................................................................................  
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Tema: Žiniasklaidos atstovų į÷jimas į Europos Parlamento narių biurus  
su specialiaisiais leidimais daryti įrašus 

 
 

Ponas / Ponia .................................................................................., 
Europos Parlamento narys (-÷), kviečia: 
 
a) šią radijo / televizijos filmavimo grupę: stoties / kanalo pavadinimas: 

............................................... 
pavard÷s:  1) ......................................................................................... 
 2) ......................................................................................... 
 3) ......................................................................................... 
 4) ......................................................................................... 
 5) ......................................................................................... 

    ......................................................................................... 
 
b)  šį (šią, šiuos, šias) fotografą (-ę, -us, -es): kanalo / leidinio 

pavadinimas: 
pavard÷s: .............................................................................................. 

    .............................................................................................. 
 
apsilankyti jo (jos) biure; pastatas: ............., Nr. .................., apsilankymo 

data: ........…, 
    planuojamas atvykimo laikas: ............ 
 
 
Briuselis / Strasbūras, ..................... 
  (data) 
 
 ........................................ 
 (parašas) 
 
 

Iš anksto nusiųsti šiuo e. pašto adresu: media-accreditation@ep.europa.eu. 


