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PE 422.555/BUR 

PRAVILNIK O POSNETKIH, KI JIH PREDSTAVNIKI MEDIJEV 
NAREDIJO V PROSTORIH EVROPSKEGA PARLAMENTA 

 
SKLEP PREDSEDSTVA 

 
Z DNE 7. SEPTEMBRA 2015 

 
 
PREDSEDSTVO EVROPSKEGA PARLAMENTA JE,  
 
 
˗ ob upoštevanju člena 25(2) Poslovnika Evropskega parlamenta,  
 
 
SPREJELO NASLEDNJI SKLEP: 
 
 

Člen 1 
Opredelitev pojmov 

 

1. Za namen tega pravilnika „posnetki“ pomenijo vse oblike zvočnih in/ali slikovnih posnetkov, ki 
jih v prostorih Evropskega parlamenta naredijo predstavniki medijev. 
 
2. Za namen tega pravilnika „predstavniki medijev“ pomenijo vse osebe, ki so zaposlene oziroma 
samozaposlene na področju medijev. 
 
 

Člen 2 
Splošna načela 

 
1. Akreditacija za medije se podeli predstavnikom medijev za namen parlamentarnega in 
političnega poročanja in razlaganja parlamentarnih in političnih dejavnosti. 
 
2. Navodila, ki jih predstavnikom medijev sporoči direktorat Evropskega parlamenta za medije (v 
nadaljevanju Direktorat za medije) in/ali kateri koli predstavnik varnostne službe, je treba obvezno 
natančno spoštovati. Evropski parlament si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali odvzeme 
pripomočke, ki jih medijem zagotavlja v svojih prostorih. 
 
3. Posnetki, ki jih naredijo predstavniki medijev, niso dovoljeni v času, ko je Evropski parlament na 
počitnicah in ko v stavbah v Bruslju/Strasbourgu ne poteka nobena parlamentarna dejavnost, razen 
če je Direktorat za medije izdal posebno dovoljenje. 
 
4. Uporaba skritih kamer in/ali skrite zvočne snemalne opreme je prepovedana. 
 
 

Člen 3 
Pogoji 

 
1. Predstavniki medijev morajo imeti pri sebi veljavno akreditacijo za medije, ki jo je izdal 
Evropski parlament ali Medinstitucionalni akreditacijski odbor.  
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2. Poleg določbe iz odstavka 1 morajo imeti predstavniki medijev pri sebi tudi snemalno dovoljenje, 
ki ga izda Direktorat za medije; brez tega dovoljenja v Evropskem parlamentu ne smejo snemati. 
 
 

Člen 4 
Sprejemanje določb tega pravilnika 

 
1. Predstavniki medijev, ki Direktorat za medije zaprosijo za snemalno dovoljenje, prejmejo izvod 
tega pravilnika in izpolnijo obrazec iz Priloge I o tem, da se obvezujejo k spoštovanju določb 
pravilnika. 
 
2. Brez poseganja v odstavek 1 velja, da se predstavniki medijev s tem, ko sprejmejo akreditacijo, 
brezpogojno obvežejo k spoštovanju določb tega pravilnika Evropskega parlamenta.  
 
 

Člen 5 
Prostori, kjer je snemanje dovoljeno, in pogoji, ki pri tem veljajo 

 
1. Razen v primeru posebnih varnostnih ukrepov je snemanje pod navedenimi pogoji dovoljeno v 
naslednjih prostorih: 
 

a) V sejni dvorani 
 

V času zasedanja imajo snemalci, snemalci zvoka in fotografi dostop do balkona nad polkrožno 
dvorano. 

 
Uporaba bliskavic ali dodatne osvetlitve je na balkonu prepovedana. 

 
b) V drugih prostorih  

 
- na vseh točkah, namenjenih tiskovnim konferencam in medijem 
- v sejnih sobah, ob predhodnem dovoljenju predsedujočega seji 
- na javnih mestih v bližini sejnih sob 
- v pisarnah poslancev, ob predhodnem dovoljenju poslanca in v njegovi navzočnosti   
- v preddverju sejnih sob, predelu okoli sejne dvorane in na prehodih med zgradbami  
- v Parlamentariumu 
 
2. Poslanci, ki povabijo predstavnike medijev v svoje pisarne, lahko izpolnijo obrazec iz Priloge II, 
s katerim za ekipo zaprosijo posebno snemalno dovoljenje. 
 
3. Za snemanje v prostorih, ki niso našteti v odstavku 1, in ne upoštevaje prostorov, kjer je 
snemanje strogo prepovedano po členu 6, je s prošnjo, naslovljeno na Direktorat za medije, možno 
zaprositi za posebno dovoljenje. 
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Člen 6 

Prostori, kjer je snemanje vedno prepovedano 
 

Snemanje je strogo prepovedano: 
 

- v vseh restavracijah in barih 
- v predelih, kjer je inštalirana varnostna oprema, zlasti na vhodih v stavbe Parlamenta 
- v prostorih in pisarnah, ki so rezervirani za parlamentarne storitve, vključno s parkirišči in 

upravnimi pisarnami/prostori, ter v predelih z omejenim dostopom 
- v prostorih, namenjenih poslovni dejavnosti, vključno s trgovinami in bankami 
- v prostorih, kjer je z oznakami jasno nakazano, da je snemanje prepovedano 
 
 

Člen 7 
Spoštovanje dostojanstva, zasebnosti in celovitosti lastnine 

 
Predstavniki medijev spoštujejo dostojanstvo in zasebnost oseb, navzočih v zgradbah, in celovitost 
lastnine in opreme Parlamenta.  
 
 

Člen 8 
Posamezna dovoljenja 

 
1. Poslanci lahko zavrnejo prošnjo za pogovor ali tega končajo kadar koli. Predstavniki medijev 
takšno odločitev spoštujejo. 
 
2. Nagovarjanje zaposlenih s prižgano snemalno opremo brez njihovega vnaprejšnjega dovoljenja je 
prepovedano. 
 
  

Člen 9 
Kršitve določb tega pravilnika 

 
1. Če Direktorat za medije ugotovi, da je predstavnik medijev kršil določbe tega pravilnika, 
postaneta njegovo snemalno dovoljenje in akreditacija za medije, ki ju je izdal ta direktorat, 
samodejno nična. 
 
2. Če ta predstavnik medijev ali medijska hiša, ki jo ta oseba zastopa, vloži prošnjo za akreditacijo 
in/ali snemalno dovoljenje, se njegove prošnje lahko zavrnejo v času do enega leta, odvisno od tega, 
kako resna je bila kršitev. Ustrezne ukrepe sprejme direktor za medije, ki deluje v pristojnosti 
odgovornega kvestorja. 
 
 

Člen 10 
Odvzem medinstitucionalne akreditacije 

 
 
Vsak predlog za trajen odvzem medinstitucionalne akreditacije se obravnava po postopku, 
določenem s pravilnikom o medinstitucionalnih akreditacijah, ki so ga sprejeli Parlament, Svet, 
Komisija in Mednarodno združenje novinarjev. 



 

PE 422.555/BUR 

Člen 11 
Pritožbe 

 
Predstavniki medijev se lahko v primeru, da Direktorat za medije ugotovi kršitev tega pravilnika, 
zoper njihovo ugotovitev v roku enega meseca od datuma obvestila o ugotovljeni kršitvi pritožijo 
kolegiju kvestorjev Evropskega parlamenta. 
 
 

Člen 12 
Razveljavitev 

 
Ta pravilnik nadomesti Pravilnik za fotografe in televizijske ekipe v stavbah Evropskega 
parlamenta v Bruslju in Strasbourgu, ki ga je predsedstvo sprejelo 7. septembra 2005. 
 
 

Člen 13 
Začetek veljavnosti 

 
Ta sklep začne veljati 15. oktobra 2015 
 
 
 
Prilogi:  
 
Priloga I – Obrazec za predstavnike medijev o njihovi izrecni zavezi spoštovanju določb tega 
pravilnika  
Priloga II – Obrazec za poslance o prošnji, da se predstavnikom medijev dovoli dostop do njihove 
pisarne  
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Avdiovizualni oddelek 
Generalni direktorat za komuniciranje 

 
 

OBVEZA O SPOŠTOVANJU 
DOLOČB PRAVILNIKA O POSNETKIH,   

KI JIH PREDSTAVNIKI MEDIJEV NAREDIJO V PROSTORIH  
EVROPSKEGA PARLAMENTA 

 
 
Podpisani/a: 
 
 
Priimek: .....................................................................................................................  
 
Ime: ...............................................................................................................................  
 
Medijska hiša (če jih je več, navedite vse):..............................................  
 
.........................................................................................................................................  
 
 
potrjujem, da sem prejel/a izvod Pravilnika o posnetkih, ki jih predstavniki 
medijev naredijo v prostorih Evropskega parlamenta, in se obvezujem, da 
bom v času, za katerega sem prejel/a snemalno dovoljenje ravnal/a v 
skladu z njegovimi določbami. 
 
V/Na: …………………………………………………………..  
 
Datum: .......................................................................................................................  
 
 
Podpis: .......................................................................................................................  



 

PE 422.555/BUR 

 
 

Zadeva: Dostop s posebnim snemalnim dovoljenjem do pisarne  
poslancev Evropskega parlamenta za predstavnike medijev 

 
 

Gospod/Gospa 
..............................................................................................., 

poslanec/poslanka Evropskega parlamenta, vabi 
 
(a) radijsko/televizijsko ekipo: Postaja: ............................................... 

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

 ......................................................................................... 
 
(b)  fotografe: Postaja/časopis: 

Imena: ............................................................................................... 
 ............................................................................................... 

 
v svojo pisarno, stavba ......... št. .......... dne ................................ 
    predvidena ura: ........... 
 
 
Bruselj/Strasbourg  ...................... 
  (datum) 
 
 ........................................ 
 (podpis) 
 
 
 

Poslati vnaprej po elektronski pošti na naslov media-accreditation@ep.europa.eu 


