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  PE422.555/BUR 

NOTEIKUMI, AR KO REGLAMENTĒ PLAŠSAZIĥAS PĀRSTĀVJU 
IERAKSTU VEIKŠANU EIROPAS PARLAMENTA TELPĀS 

 
PREZIDIJA LĒMUMS 

 
(2015. gada 7. septembris) 

 
 
EIROPAS PARLAMENTA PREZIDIJS,  
 
 
˗ Ħemot vērā Eiropas Parlamenta Reglamenta 25. panta 2. punktu,  
 
 
IR PIEĥĒMIS ŠO LĒMUMU. 
 
 

1. pants 
Definīcijas 

 

1. Šajos noteikumos „ieraksti” ir visu veidu skaĦas un/vai attēla ierakstīšana Eiropas Parlamenta 
telpās, ko veic plašsaziĦas līdzekĜu pārstāvji. 
 
2. Šajos noteikumos „plašsaziĦas līdzekĜu pārstāvis” ir jebkura persona, kas nodarbināta plašsaziĦas 
līdzekĜu jomā, vai jebkura pašnodarbināta persona šajā jomā. 
 
 

2. pants 
Vispārīgie principi 

 
1. PlašsaziĦas līdzekĜu pārstāvju akreditācija tiek piešėirta plašsaziĦas līdzekĜu pārstāvjiem 
parlamentārās un politiskās informācijas sniegšanai, ka arī Parlamenta un tā politiskās darbības 
izskaidrošanai. 
 
2. Ir stingri jāievēro norādījumi, kas saĦemti no Eiropas Parlamenta PlašsaziĦas līdzekĜu direktorāta 
(turpmāk tekstā „PlašsaziĦas līdzekĜu direktorāts”) un/vai jebkura drošības dienesta ierēdĦa.  
Eiropas Parlaments patur tiesības jebkurā laikā grozīt vai atsaukt plašsaziĦas līdzekĜiem piešėirtās 
ierakstu iespējas savās telpās. 
 
3. PlašsaziĦas līdzekĜu pārstāvjiem nav atĜauta ierakstu veikšana Eiropas Parlamenta darba 
pārtraukuma laikā un laikā, kad nenotiek parlamentārā darbība Briselē/Strasbūrā, ja vien nav 
saĦemta īpaša atĜauja no PlašsaziĦas līdzekĜu direktorāta. 
 
4. Slēpto kameru un/vai slēpto skaĦu ierakstu iekārtu izmantošana ir aizliegta. 
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3. pants 
Prasības 

 
1. PlašsaziĦas līdzekĜu pārstāvju rīcībā ir jābūt derīgai akreditācijai, ko izsniedzis Eiropas 
Parlaments vai Iestāžu akreditācijas komiteja.  
 

2. Papildus 1. punktā noteiktajam, plašsaziĦas līdzekĜu pārstāvjiem viĦu darbību īstenošanai ir arī 
jābūt ierakstu veikšanas atĜaujai, ko izdevis PlašsaziĦas līdzekĜu direktorāts un ar kuru piešėir 
tiesības veikt jebkāda veida ierakstus Eiropas Parlamentā. 
 
 

4. pants 
Šo noteikumu akceptēšana 

 
1. PlašsaziĦas līdzekĜu pārstāvjiem, kas PlašsaziĦas līdzekĜu direktorātam pieprasa ierakstu 
veikšanas atĜauju, izsniedz šo noteikumu kopiju, un viĦi aizpilda I pielikumā iekĜauto veidlapu, 
apĦemoties ievērot šos noteikumus. 
 
2. Neskarot 1. punktu, gadījumos, kad plašsaziĦas līdzekĜu pārstāvji akceptē plašsaziĦas līdzekĜu 
akreditāciju, tiek uzskatīts, ka viĦi bez ierunām Eiropas Parlamentā apĦemas ievērot šos 
noteikumus.  
 
 

5. pants 
Vietas, kurās ir atĜauta ierakstu veikšana, un piemērojamie nosacījumi 

 
1. Ja vien nav  ieviesti īpaši drošības pasākumi, ierakstu veikšana ir atĜauta šādās vietās un ievērojot 
šādus nosacījumus: 
 

a) Sēžu zālē 
 

Plenārsēžu laikā filmēšanas operatoriem, skaĦu ierakstu operatoriem un fotogrāfiem ir atĜauta 
piekĜuve preses galerijai, no kuras var redzēt sēžu telpu. 

 
Zibspuldžu vai papildu apgaismojuma izmantošana galerijā ir aizliegta. 

 
b) Citās vietās  

 
- visās preses konferencēs un tikšanās pasākumos ar preses pārstāvjiem, 
- sanāksmju telpās ar sanāksmes priekšsēdētāja iepriekšēju atĜauju, 
- publiskajā telpā ap sanāksmju telpām, 
- deputātu birojos ar attiecīgā deputāta iepriekšēju atĜauju un viĦa/viĦas klātbūtnē,   
- piekĜuves vietās sanāksmju telpām (vestibilos), vietās apkārt sēžu zālei un pārejās starp ēkām,  
- Apmeklētāju centrā. 
 
2. Deputāti, kas uzaicina plašsaziĦas līdzekĜu pārstāvjus apmeklēt to birojus, var aizpildīt II 
pielikuma  veidlapu, lai pieprasītu īpašu ierakstu veikšanas atĜauju attiecīgajai grupai. 
 
3. Ierakstu veikšanai vietās, kuras nav minētas 1. punktā, un izĦemot tās vietas, kur saskaĦā ar 6. 
pantu ierakstu veikšana ir stingri aizliegta, var lūgt īpašu atĜauju, nosūtot pieprasījumu PlašsaziĦas 
līdzekĜu direktorātam. 



 

 3/6 PE422.555/BUR 

 
6. pants 

Vietas, kurās vienmēr ir aizliegta ierakstu veikšana 
 

Ierakstu veikšana ir stingri aizliegta: 
 

- visos restorānos un bāros, 
- vietās, kurās uzstādīts drošības aprīkojums, jo īpaši pie ieejām Parlamenta ēkās; 
- visās vietās un birojos, kuras rezervētas parlamentārajiem dienestiem, tostarp autostāvvietās, 

administratīvajos birojos un telpās, kā arī visās vietās, piekĜuve kurām ir ierobežota; 
- komercplatībās, tostarp veikalos un bankās; 
- vietās, kurās ir skaidras norādes par to, ka ierakstu veikšana ir aizliegta. 
 
 

7. pants 
CieĦas, privātuma un īpašuma neaizskaramības respektēšana 

 
PlašsaziĦas līdzekĜu pārstāvji pienācīgi Ħem vērā visu to personu cieĦu un privātumu, kuri atrodas 
ēku iekšienē, kā arī Parlamenta īpašuma un aprīkojuma neaizskaramību. 
 
 

8. pants 
Individuālas atĜaujas 

 
1. Deputāti var noraidīt pieprasījumu sniegt interviju vai pārtraukt to jebkurā laikā. PlašsaziĦas 
līdzekĜu pārstāvji respektē ikvienu šādu lēmumu. 
 
2. Darbinieku uzrunāšana ar ieslēgtu ierakstu veikšanas aprīkojumu bez iepriekšējas atĜaujas 
saĦemšanas ir aizliegta. 
 
  

9. pants 
Šo noteikumu pārkāpumi 

 
1. Ja PlašsaziĦas līdzekĜu direktorāts konstatē, ka kāds plašsaziĦas līdzekĜu pārstāvis ir pārkāpis šos 
noteikumus, ierakstu veikšanas atĜauja un plašsaziĦas līdzekĜu akreditācija, ko attiecīgajai personai 
piešėīris PlašsaziĦas līdzekĜu direktorāts, automātiski un nekavējoties zaudē spēku. 
2. Turklāt nākotnē akreditācijas un/vai ierakstu veikšanas atĜaujas pieprasījumu šai personai vai 
plašsaziĦas līdzekĜu organizācijai, kuru šī persona pārstāv, var noraidīt uz laikposmu līdz vienam 
gadam atkarībā no pārkāpuma smaguma. PlašsaziĦas līdzekĜu direktorāta direktors, darbojoties 
atbildīgā kvestora pakĜautībā, veic attiecīgus pasākumus. 
 

 
10. pants 

Iestāžu akreditācijasatcelšana 
 

Ikvienu priekšlikumu par iestāžu akreditācijas pastāvīgu atcelšanu izskata saskaĦā ar procedūru, kas 
noteikta Iestāžu akreditācijas noteikumos, par ko vienojušies Parlaments, Padome, Komisija un 
Starptautiskā preses asociācija. 
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11. pants 
Pārsūdzēšana 

 
PlašsaziĦas līdzekĜu pārstāvji var pārsūdzēt Eiropas Parlamenta kvestoru kolēăijai šo noteikumu 
pārkāpuma konstatēšanu, ko veicis PlašsaziĦas līdzekĜu direktorāts, viena mēneša laikā no dienas, 
kad izplatīts paziĦojums par šāda pārkāpuma konstatēšanu. 
 
 

12. pants 
Atcelšana 

 
Šie noteikumi aizstāj Noteikumus, kas reglamentē fotogrāfu un televīzijas darbinieku darbu Eiropas 
Parlamenta ēkās Briselē un Strasbūrā, kurus 2005. gada 7. septembrī pieĦēma Prezidijs. 
 
 

13. pants 
Stāšanās spēkā 

 
Šis lēmums stājas spēkā 2015. gada 15. oktobrī. 
 
 
 
Pielikumi:  
 
I pielikums — PlašsaziĦas līdzekĜiem paredzēta veidlapa, ar kuru viĦi skaidri apĦemas ievērot šos 
noteikumus  
II pielikums — Deputātiem paredzēta veidlapa, lai pieprasītu piekĜuvi viĦu birojiem PlašsaziĦas 
līdzekĜu pārstāvjiem  
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Audiovizuālā nodaĜa 
Komunikācijas ăenerāldirektorāts 

 
 

APĥEMŠANĀS IEVĒROT NOTEIKUMUS, AR KO 
REGLAMENTĒ PLAŠSAZIĥAS PĀRSTĀVJU IERAKSTU 

VEIKŠANU EIROPAS PARLAMENTA TELPĀS 
 

 
Es, apakšā parakstījies/usies: 
 
 
Uzvārds: ....................................................................................................................  
 
Vārds: ..........................................................................................................................  
 
PlašsaziĦas līdzekĜu organizācija (vairāku organizāciju pārstāvēšanas 
gadījumā lūgums norādīt visas): ....................................................................  
 
.........................................................................................................................................  
 
 
apstiprinu, ka esmu saĦēmis (-usi) Noteikumu, ar ko reglamentē 
plašsaziĦas līdzekĜu pārstāvju ierakstu veikšanu Eiropas Parlamenta telpās, 
kopiju, un apliecinu, ka tos ievērošu laika periodā, par kuru saĦemta 
ierakstu veikšanas atĜauja. 
 
………………………………………………………….. (vieta)  
 
Datums: .....................................................................................................................  
 
 
Paraksts: ....................................................................................................................  
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Temats: PlašsaziĦas līdzekĜu pārstāvju piekĜuve Eiropas Parlamenta birojiem ar īpašu ierakstu 
veikšanas atĜauju 

 

(Deputāta/es vārds, uzvārds) 
..............................................................................................., 

Eiropas Parlamenta deputāts(-e) ir ielūdzis(-gusi) 
 
(a) šādu radio/TV ierakstu veikšanas grupu: Raidstacija: 

............................................... 
Darbinieku vārdi:  (1) 

......................................................................................... 
 (2) ......................................................................................... 
 (3) ......................................................................................... 
 (4) ......................................................................................... 
 (5) ......................................................................................... 

 ......................................................................................... 
 
(b)  šādu/-us fotogrāfu (-us): Raidstacija/laikraksts: 

Darbinieku vārdi: 
............................................................................................... 

 ............................................................................................... 
 
apmeklēt deputāta (-es) biroju, ēkā ....... Nr. ........ datums......................... 
    paredzētais laiks: ............ 
 
 
Briselē/Strasbūrā...................... 
  (datums) 
 ........................................ 
 (paraksts) 
 
 

Pieprasījums iepriekš jānosūta uz e-pastu: media-accreditation@ep.europa.eu 


