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NORME APLICABILE ÎNREGISTRĂRILOR REALIZATE DE 
REPREZENTANȚII MASS-MEDIA ÎN CLĂDIRILE PARLAMENTULUI 

EUROPEAN 
 

DECIZIA BIROULUI 
 

DIN 7 SEPTEMBRIE 2015 
 
 
BIROUL PARLAMENTULUI EUROPEAN,  
 
 
˗ având în vedere articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului 

European,  
 
 
A ADOPTAT PREZENTA DECIZIE: 
 
 

Articolul 1 
Definiții 

 

1. În sensul prezentelor norme, "înregistrări" înseamnă toate formele de înregistrări audio și/sau 
video realizate în clădirile Parlamentului European de reprezentanții mass-media. 
 
2. În sensul prezentelor norme, "reprezentanți mass-media" înseamnă orice persoane, angajate sau 
desfășurând activități independente în domeniul mass-media. 
 
 

Articolul 2 
Principii generale 

 
1. Acreditarea de presă se acordă reprezentanților mass-media în scopul realizării de reportaje 
privind activitatea parlamentară și politică, precum și al explicării acestor activități. 
 
2. Instrucțiunile primite din partea Direcției pentru mass-media a Parlamentului European 
(denumită, în continuare, Direcția pentru mass-media) și/sau de la oricare dintre reprezentanții 
serviciilor de securitate trebuie să fie respectate cu strictețe. Parlamentul European își rezervă 
dreptul de a modifica sau de a anula în orice moment facilitățile oferite mass-media în clădirile sale. 
 
3. Reprezentanților mass-media nu li se permite să realizeze înregistrări în cursul vacanțelor 
parlamentare și atunci când în clădirile din Bruxelles/Strasbourg nu se desfășoară activități 
parlamentare, cu excepția cazurilor în care dispun de o autorizare specifică din partea Direcției 
pentru mass-media. 
 
4. Utilizarea camerelor de filmat și a echipamentelor de înregistrare audio ascunse este interzisă. 
 
 

Articolul 3 
Cerințe 
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1. Reprezentanții mass-media trebuie să dețină o acreditare de presă valabilă, emisă fie de 
Parlamentul European, fie de Comitetul interinstituțional de acreditare.  
 

2. În completarea cerințelor de la alineatul (1), pentru a avea dreptul să realizeze o înregistrare 
oarecare la Parlamentul European, reprezentanții mass-media vor deține, de asemenea, pentru 
activitățile lor, o autorizație de înregistrare emisă de Direcția pentru mass-media. 
 
 

Articolul 4 
Acceptarea acestor norme 

 
1. Reprezentanților mass-media care solicită o autorizație de înregistrare din partea Direcției pentru 
mass-media li se va înmâna un exemplar al prezentelor norme și li se va cere să completeze 
formularul din anexa I, angajându-se să le respecte. 
 
2. Fără a se aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1), se prezumă că reprezentanții mass- media 
se angajează implicit să respecte prezentele norme la Parlamentul European atunci când acceptă 
acreditarea de presă.  
 
 

Articolul 5 
Spațiile în care sunt permise înregistrările și condițiile aplicabile 

 
1. Cu excepția cazurilor în care sunt instituite măsuri de securitate specifice, înregistrările sunt 
permise în următoarele spații și fac obiectul următoarelor condiții: 
 

a) În hemiciclu 
 

În cursul perioadelor de sesiune, operatorilor camerelor de filmare și ai echipamentelor de 
înregistrare audio și fotografilor li se permite accesul în galeria cu vedere spre hemiciclu. 

 
În galerie este interzisă utilizarea blitzului și a luminilor suplimentare. 

 
b) În alte spații  

 
- în toate spațiile în care se desfășoară conferințe de presă și la toate „colțurile presei”;  
- în sălile de ședință, cu autorizația prealabilă a persoanei care prezidează reuniunea; 
- în spațiile publice din jurul sălilor de ședință; 
- în birourile deputaților, cu autorizația prealabilă a deputatului respectiv și în prezența acestuia;   
- în spațiile de acces în sălile de ședință (coridoare, foaiere), în spațiul din jurul hemiciclului și în 

pasajele dintre clădiri;  
- în Parlamentarium. 
 
2. Deputații care invită reprezentanți ai mass-media în birourile lor pot completa formularul din 
anexa II, pentru a solicita o autorizație de înregistrare specială pentru echipă. 
 
3. Pentru înregistrări în spațiile care nu sunt indicate la alineatul (1) și cu excluderea acelor spații în 
care înregistrările sunt strict interzise în temeiul articolului 6, pot fi solicitate autorizații speciale de 
la Direcția pentru mass-media. 
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Articolul 6 

Spații în care înregistrările sunt interzise în permanență 
 

Înregistrările sunt strict interzise: 
 

- în toate restaurantele și barurile; 
- în spațiile în care sunt instalate echipamente de securitate, în special la intrările clădirilor 

Parlamentului; 
- în toate spațiile și birourile rezervate serviciilor parlamentare, inclusiv parcările, spațiile și 

birourile administrative, precum și toate spațiile în care accesul este restricționat; 
- în spațiile comerciale, inclusiv magazinele și băncile; 
- în spațiile unde există indicatoare ce interzic clar înregistrările. 
 
 

Articolul 7 
Respectarea demnității, vieții private și a integrității proprietății 

 
Reprezentanții mass-media vor respecta după cum se cuvine demnitatea și intimitatea tuturor 
persoanelor prezente în interiorul clădirilor, precum și integritatea echipamentelor și a proprietății 
Parlamentului. 
 
 

Articolul 8 
Autorizații individuale 

 
1. Deputații pot refuza cererile prin care li se solicită interviuri sau pot întrerupe un interviu în orice 
moment. Reprezentanții mass-media respectă orice astfel de hotărâre. 
 
2. Abordarea personalului cu echipamentul de înregistrare în funcțiune fără permisiunea prealabilă a 
acestuia este interzisă. 
 
  

Articolul 9 
Încălcarea acestor norme 

 
 
1. Atunci când Direcția pentru mass-media constată că un reprezentant al mass-media a încălcat 
prezentele norme, autorizația de înregistrare și acreditarea de presă ale persoanei în cauză acordate 
de Direcția pentru mass-media devin, imediat și în mod automat, nule și neavenite. 
2. De asemenea, cererile viitoare de acreditare și/sau autorizație de înregistrare ale persoanei 
respective sau ale organului de presă pe care aceasta îl reprezintă pot fi respinse pe o perioadă de 
până la un an, în funcție de gravitatea încălcării. Directorul pentru mass-media, acționând sub 
autoritatea chestorului competent, ia măsurile ce se impun. 
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Articolul 10 
Retragerea acreditării interinstituționale 

 
 
Orice propunere de retragere permanentă a unei acreditări interinstituționale urmează procedura 
prevăzută de normele privind acreditarea interinstituțională convenite de Parlament, Consiliu, 
Comisie și Asociația Internațională a Presei (International Press Association). 
 
 

Articolul 11 
Contestații 

 
Reprezentanții mass-media pot contesta constatarea unei încălcări a prezentelor norme de către 
Direcția pentru mass-media în fața Colegiul chestorilor Parlamentului European în termen de o lună 
de la data comunicării prin care se notifică constatarea încălcării. 
 
 

Articolul 12 
Abrogare 

 
Prezentele norme înlocuiesc normele aplicabile fotografilor și echipelor de televiziune în clădirile 
Parlamentului European de la Bruxelles și Strasbourg, adoptate de Birou la 7 septembrie 2005. 
 
 

Articolul 13 
Intrarea în vigoare 

 
Prezenta decizie intră în vigoare la 15 octombrie 2015. 
 
 
 
Anexe:  
 
Anexa I - Formular destinat reprezentanților mass-media pentru a se angaja în mod explicit să 
respecte normele de față  
Anexa II - Formular destinat deputaților pentru a solicita accesul reprezentanților mass-media la 
biroul lor  
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Unitatea pentru audiovizual 
Direcția Generală Comunicare 

 
 

ANGAJAMENT DE RESPECTARE A 
NORMELOR APLICABILE ÎNREGISTRĂRILOR  

REALIZATE DE REPREZENTANȚII MASS-MEDIA ÎN 
CLĂDIRILE  

PARLAMENTULUI EUROPEAN 
 

 
Subsemnatul, 
 
 
Nume: ........................................................................................... 
 
Prenume: ....................................................................................... 
 
Organismul de presă (dacă sunt mai multe, vă rugăm să le menționați pe 
toate): ............................................................................................ 
 
...................................................................................................... 
 
 
confirm că am primit un exemplar al Normelor aplicabile înregistrărilor 
realizate de reprezentanții mass-media în clădirile Parlamentului European 
și mă angajez să le respect în decursul perioadei pentru care am primit o 
autorizație de înregistrare. 
 
Asumat la: ..........................................................  
 
Data: ............................................................................................. 
 
 
Semnătura: ................................................................................... 
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Obiect: accesul cu o autorizație de înregistrare specială la biroul  
deputaților în Parlamentul European al reprezentanților mass-media 

 
 

Dl/Dna/Dra......................................................................................, 
Deputat(ă) în Parlamentul European, invită 
 
(a) următoarea echipă de radio/televiziune: Post: 

............................................... 
Nume:  (1) ......................................................................................... 
 (2) ......................................................................................... 
 (3) ......................................................................................... 
 (4) ......................................................................................... 
 (5) ......................................................................................... 

 ......................................................................................... 
 
(b)  următorii fotograf(i): Post/ziar: 

Nume: ............................................................................................... 
 ............................................................................................... 

 
să se prezinte în biroul său, Clădirea .................. nr. ...................... la data 

................... 
     ora preconizată: ............ 
 
 
Bruxelles/Strasbourg, ....................... 
  (data) 
 
 ........................................ 
 (semnătura) 
 

A se transmite în prealabil prin poșta electronică la adresa media-
accreditation@ep.europa.eu 


