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PRZEPISY DOTYCZĄCE NAGRYWANIA PRZEZ PRZEDSTAWICIELI 
MEDIÓW NA TERENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 
DECYZJA PREZYDIUM 

 
Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2015 R. 

 
 
PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,  
 
 
˗ uwzględniając art. 25 ust. 2 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,  
 
 
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 
 
 

Artykuł 1 

Definicje 

 

1. Do celów niniejszych przepisów „nagrywanie” oznacza wszelkiego rodzaju nagrywanie dźwięku 
lub obrazu na terenie Parlamentu Europejskiego przez przedstawicieli mediów. 
 
2. Do celów niniejszych przepisów „przedstawiciel mediów” oznacza dowolną osobę zatrudnioną 
lub samozatrudnioną w branŜy mediów. 
 
 

Artykuł 2 

Zasady ogólne 

 
1. Akredytację medialną przyznaje się przedstawicielom mediów, aby umoŜliwić im przekazywanie 
informacji o działalności parlamentarnej i politycznej oraz jej objaśnianie. 
 
2. NaleŜy ściśle przestrzegać instrukcji otrzymywanych od Dyrekcji Parlamentu Europejskiego 
ds. Środków Przekazu (dalej zwanej „Dyrekcją ds. Środków Przekazu”) lub od urzędników do 
spraw bezpieczeństwa. Parlament Europejski zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnej 
chwili zmian w infrastrukturze udostępnionej mediom na jego terenie lub do cofnięcia w dowolnej 
chwili moŜliwości korzystania z niej. 
 
3. Nagrywanie przez przedstawicieli mediów nie jest dozwolone w okresie przerwy w pracy 
Parlamentu Europejskiego oraz gdy w budynkach w Brukseli/Strasburgu nie jest prowadzona 
działalność parlamentarna, chyba Ŝe za specjalną zgodą Dyrekcji ds. Środków Przekazu. 
 
4. Zabrania się korzystania z ukrytych kamer lub ukrytego sprzętu do nagrywania dźwięku. 
 
 

Artykuł 3 

Wymogi 

 
1. Przedstawiciele mediów muszą posiadać waŜną akredytację medialną wydaną albo przez 
Parlament Europejski, albo przez Międzyinstytucjonalne Centrum Akredytacyjne.  
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2. Oprócz spełnienia wymogów określonych w ust. 1 aby mieć prawo do prowadzenia 
jakiegokolwiek rodzaju nagrań w Parlamencie Europejskim, przedstawiciele mediów muszą teŜ 
posiadać zezwolenie na nagrywanie wydane przez Dyrekcję ds. Środków Przekazu. 
 
 

Artykuł 4 

Zobowiązanie do przestrzegania niniejszych przepisów 

 
1. Przedstawiciele mediów zwracający się do Dyrekcji ds. Środków Przekazu o zezwolenie na 
nagrywanie otrzymują egzemplarz niniejszych przepisów i wypełniają formularz znajdujący się 
w załączniku I, zobowiązując się do ich przestrzegania. 
 
2. Z zastrzeŜeniem ust. 1, przyjęcie przez przedstawicieli mediów akredytacji medialnej uznaje się 
za milczące zobowiązanie do przestrzegania niniejszych przepisów na terenie Parlamentu 
Europejskiego.  
 
 

Artykuł 5 

Miejsca, w których nagrywanie jest dozwolone, i obowiązujące warunki 

 
1. O ile nie zastosowano specjalnych środków bezpieczeństwa, nagrywanie jest dozwolone 
w następujących miejscach i pod następującymi warunkami: 
 

a) W sali obrad plenarnych 
 

Podczas sesji plenarnych operatorom kamer filmowych, operatorom dźwięku oraz fotoreporterom 
zezwala się na wstęp na trybuny przeznaczone dla prasy ponad salą obrad plenarnych. 

 
Na trybunach zabronione jest korzystanie z lamp błyskowych oraz dodatkowego oświetlenia. 

 
b) W innych miejscach  

 
- podczas wszelkich konferencji prasowych i spotkań informacyjnych dla prasy; 
- w salach posiedzeń, za uprzednią zgodą przewodniczącego posiedzenia; 
- w miejscach publicznych w pobliŜu sal posiedzeń; 
- w biurach posłów, za uprzednią zgodą danego posła i w jego obecności;   
- przy wejściach do sal posiedzeń (w korytarzach), w pobliŜu sali obrad plenarnych i w łącznikach 

między budynkami;  
- w Parlamentarium. 
 
2. Posłowie zapraszający przedstawicieli mediów do swoich biur mogą wypełnić formularz 
znajdujący się w załączniku II, aby zwrócić się o specjalne zezwolenie na nagrywanie dla danej 
ekipy. 
 
3. W celu nagrywania w miejscach niewymienionych w ust. 1 – z wyłączeniem tych miejsc, 
w których nagrywanie jest bezwzględnie zabronione na mocy art. 6 – naleŜy zwrócić się do 
Dyrekcji ds. Środków Przekazu z wnioskiem o wydanie specjalnej zgody. 
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Artykuł 6 

Miejsca, w których nagrywanie jest zawsze zabronione 

 

Nagrywanie jest bezwzględnie zabronione: 
 

- we wszystkich restauracjach i barach; 
- w miejscach, w których zainstalowany jest sprzęt bezpieczeństwa, w szczególności przy 

wejściach do budynków Parlamentu; 
- we wszystkich miejscach i biurach zarezerwowanych dla słuŜb parlamentarnych, w tym na 

parkingach, w biurach i innych pomieszczeniach administracyjnych oraz we wszystkich 
miejscach, do których wstęp jest ograniczony; 

- w strefach handlowych, w tym w sklepach i bankach; 
- w miejscach, w których znaki wyraźnie zakazują nagrywania. 
 
 

Artykuł 7 

Poszanowanie godności, prywatności i nienaruszalności własności 

 
Przedstawiciele mediów zobowiązani są szanować godność i prywatność wszystkich osób 
przebywających w budynkach, a takŜe nienaruszalność własności i wyposaŜenia Parlamentu. 
 
 

Artykuł 8 

Zezwolenia indywidualne 

 
1. Posłowie mogą odmówić udzielenia wywiadu lub zakończyć go w dowolnym momencie. 
Przedstawiciele mediów zobowiązani są uszanować wszelkie takie decyzje. 
 
2. Zabrania się prowadzenia rozmów z pracownikami przy włączonym sprzęcie audiowizualnym 
bez ich wcześniejszej zgody. 
 
  

Artykuł 9 

Naruszenia przepisów 

 
 
1. Gdy Dyrekcja ds. Środków Przekazu stwierdzi naruszenie niniejszych przepisów przez 
przedstawiciela mediów, zezwolenie na nagrywanie i akredytacja medialna wydane przez nią danej 
osobie podlegają automatycznemu i natychmiastowemu uniewaŜnieniu. 
 
2. Ponadto przyszłe wnioski o akredytację lub zezwolenie na nagrywanie składane przez tę osobę 
lub przez organizację medialną, której osoba ta jest przedstawicielem, mogą być rozpatrywane 
odmownie przez okres do jednego roku, w zaleŜności od wagi naruszenia. Odpowiednie środki 
przyjmuje dyrektor ds. środków przekazu, działający z upowaŜnienia kwestora właściwego dla 
danej sprawy. 
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Artykuł 10 

Cofnięcie akredytacji międzyinstytucjonalnej 

 

 
KaŜdy wniosek o trwałe cofnięcie akredytacji międzyinstytucjonalnej składany jest w drodze 
procedury określonej w obowiązujących przepisach dotyczących akredytacji 
międzyinstytucjonalnej ustalonych przez Parlament, Radę, Komisję oraz International Press 
Association. 
 
 

Artykuł 11 

Odwołanie 

 

Przedstawiciele mediów mogą odwołać się od decyzji Dyrekcji ds. Środków Przekazu 
stwierdzającej naruszenie przepisów do Kolegium Kwestorów Parlamentu Europejskiego w ciągu 
jednego miesiąca od daty powiadomienia o stwierdzeniu naruszenia. 
 
 

Artykuł 12 

Uchylenie 

 
Niniejsze przepisy zastępują Przepisy obowiązujące fotografów i ekipy telewizyjne w budynkach 
Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu przyjęte przez Prezydium w dniu 7 września 
2005 r. 
 
 

Artykuł 13 

Wejście w Ŝycie 

 
Niniejsza decyzja wchodzi w Ŝycie w dniu 15 października 2015 r. 
 
 
 
Załączniki:  
 
Załącznik I – Formularz dla przedstawicieli mediów: wyraźne zobowiązanie do przestrzegania 
niniejszych przepisów  
Załącznik II – Formularz dla posłów: wniosek o zgodę na wstęp przedstawicieli mediów do biur 
poselskich  
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Dział Audiowizualny 
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji 

 
 

ZOBOWIĄZANIE DO PRZESTRZEGANIA 
PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH NAGRYWANIA  

PRZEZ PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW NA TERENIE  
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 
 
Ja, niŜej podpisany/podpisana: 
 
 
Nazwisko: .................................................................................... 
 
Imię: .............................................................................................. 
 
Organizacja medialna (jeŜeli jest ich kilka, proszę wymienić wszystkie):  
 
...................................................................................................... 
 
 
potwierdzam otrzymanie egzemplarza przepisów dotyczących nagrywania 
przez przedstawicieli mediów na terenie Parlamentu Europejskiego 
i zobowiązuję się do ich przestrzegania w okresie waŜności otrzymanego 
przeze mnie zezwolenia na nagrywanie. 
 
Sporządzono w:…………………………………………………………..  
 
Data: ............................................................................................. 
 
 
Podpis: ......................................................................................... 
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Przedmiot: Wstęp przedstawicieli mediów do biur  
posłów do Parlamentu Europejskiego wraz ze specjalną zgodą na nagrywanie 

 
 

Pan/Pani ..............................................................................................., 
poseł/posłanka do Parlamentu Europejskiego, udziela zezwolenia 
 
a) następującej ekipie radiowej/telewizyjnej: Stacja 

............................................... 
Nazwiska: 1) .......................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 3) .......................................................................................... 
 4) .......................................................................................... 
 5) .......................................................................................... 

 ............................................................................................ 
 
b)  następującemu(-ym) fotografowi(-om): Stacja/gazeta: 

Nazwiska: ............................................................................................... 
 ............................................................................................... 

 
na wstęp do swojego biura, budynek ........ nr ........ w dniu........................ 
     w godz.: ............ 
 
 
Bruksela/Strasburg, ...................... 
  (data) 
 
 ........................................ 
 (podpis) 

 

 

 

Niniejszy formularz naleŜy przesłać z wyprzedzeniem pocztą elektroniczną na adres 
media-accreditation@ep.europa.eu. 


