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PE 422.555/BUR 

BESTÄMMELSER OM MEDIEREPRESENTANTERS UPPTAGNINGAR I 

EUROPAPARLAMENTETS LOKALER 
 

PRESIDIETS BESLUT 

 

AV DEN 7 SEPTEMBER 2015 
 

 
EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM HAR BESLUTAT FÖLJANDE,  
 
 
� med beaktande av artikel 25.2 i Europaparlamentets arbetsordning.  
 
 
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE: 
 

 

Artikel 1 
Definitioner 

 

1. I dessa bestämmelser avses med upptagningar alla former av ljud- och/eller bildupptagningar 
som medierepresentanter gör i Europaparlamentets lokaler. 
 
2. I dessa bestämmelser avses med medierepresentant en person som är anställd eller 
egenföretagare på medieområdet. 
 

 

Artikel 2 
Allmänna principer 

 

1. Medierepresentanter beviljas medieackreditering för att bedriva parlamentarisk och politisk 
rapportering och förklara den parlamentariska och politiska verksamheten. 
 
2. Instruktioner från Europaparlamentets direktorat för medier (nedan kallat direktoratet för medier) 
och/eller säkerhetstjänstemän måste följas strikt. Europaparlamentet förbehåller sig rätten att när 
som helst ändra eller dra in resurser som ställts till mediernas förfogande i parlamentets lokaler. 
 
3. Medierepresentanter får inte göra några upptagningar under Europaparlamentets lediga perioder 
och när det inte pågår någon parlamentarisk verksamhet i byggnaderna i Bryssel och Strasbourg, 
utom om de har särskilt tillstånd från direktoratet för medier. 
 
4. Det är förbjudet att använda dolda kameror och/eller dold ljudupptagningsutrustning. 
 

 

Artikel 3 
Krav 

 
1. Medierepresentanter ska ha en giltig medieackreditering som utfärdats antingen av 
Europaparlamentet eller av den interinstitutionella ackrediteringskommittén.  
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2. Utöver vad som sägs i punkt 1 ska medierepresentanter även ha ett upptagningstillstånd för sin 
verksamhet, utfärdat av direktoratet för medier, för att få göra någon form av upptagning i 
Europaparlamentet. 
 
 

Artikel 4 
Godtagande av dessa bestämmelser 

 
1. Medierepresentanter som ansöker om ett upptagningstillstånd hos direktoratet för medier ska få 
ett exemplar av dessa bestämmelser och fylla i formuläret i bilaga I, där de åtar sig att följa 
bestämmelserna. 
 
2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 anses medierepresentanter, när de accepterar 
medieackrediteringen, implicit åta sig att följa dessa bestämmelser i Europaparlamentet.  
 
 

Artikel 5 
Platser där upptagning är tillåten och tillämpliga villkor 

 

1. Utom när särskilda säkerhetsåtgärder har införts är upptagning tillåten på följande platser och 
under följande villkor: 
 

a) I plenisalen 
 

Under sammanträdesperioder får kamera- och ljudupptagningsoperatörer och fotografer uppehålla 
sig på pressläktaren med utsikt över plenisalen. 

 
Det är förbjudet att använda blixt och extra ljussättning på läktaren. 

 
b) På andra platser  

 

- Vid alla presskonferenser och pressträffar. 
- I sammanträdeslokaler, om sammanträdets ordförande gett sitt förhandsgodkännande. 
- I allmänna utrymmen runt sammanträdeslokaler. 
- I ledamöternas kontor, om den berörde ledamoten gett sitt förhandsgodkännande och själv är 

närvarande.   
- I förhallar till sammanträdeslokaler, i området runt plenisalen och i passager mellan byggnader.  
- I Parlamentarium. 
 
2. Ledamöter som bjuder in medierepresentanter till sina kontor får fylla i formuläret i bilaga II för 
att begära ett särskilt upptagningstillstånd för teamet. 
 
3. För upptagningar på platser som inte räknas upp i punkt 1 är det möjligt att ansöka om särskilt 
tillstånd genom att lämna in en begäran till direktoratet för medier, utom om det gäller platser där 
upptagning är strängt förbjuden enligt artikel 6. 
 
 

Artikel 6 
Platser där upptagningar alltid är förbjudna 

 
Upptagningar är strängt förbjudna 
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– i alla restauranger och barer, 
– på platser där säkerhetsutrustning finns installerad, särskilt vid ingångarna till parlamentets 

byggnader, 
– på de platser och i de kontor som är förbehållna parlamentets enheter, bland annat 

bilparkeringar och administrativa kontor och utrymmen, samt alla platser med 
tillträdesbegränsning, 

– i affärsområden, bland annat butiker och banker, 
– på platser där skyltar tydligt anger att upptagningar är förbjudna. 
 
 

Artikel 7 
Respekt för värdigheten och privatlivet och för egendomens okränkbarhet 

 
Medierepresentanterna ska ta vederbörlig hänsyn till värdigheten och privatlivet för alla personer 
som befinner sig i byggnaderna och till okränkbarheten hos parlamentets egendom och utrustning. 
 
 

Artikel 8 
Individuella tillstånd 

 
1. Ledamöterna får avböja en förfrågan om intervju eller avsluta en intervju när som helst. 
Medierepresentanterna ska respektera alla sådana beslut. 
 
2. Det är förbjudet att ta kontakt med de anställda medan upptagningsutrustningen är igång utan 
deras förhandstillstånd. 
 
 

Artikel 9 
Överträdelser av dessa bestämmelser 

 
1. Om direktoratet för medier konstaterar att en medierepresentant har överträtt dessa bestämmelser, 
förlorar det upptagningstillstånd och den medieackreditering som direktoratet för medier utfärdat 
för den berörda personen automatiskt och omedelbart sin giltighet. 
 
2. Dessutom kan framtida ansökningar om ackreditering och/eller upptagningstillstånd som lämnas 
in av den berörda personen eller av den medieorganisation som personen företräder komma att få 
avslag under upp till ett år, beroende på hur allvarlig överträdelsen var. Direktören för medier ska, 
under ledning av den ansvarige kvestorn, vidta lämpliga åtgärder. 
 
 

Artikel 10 
Indragning av en interinstitutionell ackreditering 

 
 
Varje förslag om permanent indragning av en interinstitutionell ackreditering ska följa det 
förfarande som fastställs i bestämmelserna om interinstitutionell ackreditering, som parlamentet, 
rådet, kommissionen och Internationella pressföreningen (API) ingått en överenskommelse om. 
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Artikel 11 
Överklagande 

 
Medierepresentanter kan överklaga ett beslut från direktoratet för medier om att en överträdelse av 
dessa bestämmelser har begåtts till Europaparlamentets kvestorskollegium inom en månad från den 
dag då den konstaterade överträdelsen meddelades. 
 
 

Artikel 12 
Upphävande 

 
Dessa bestämmelser ersätter bestämmelserna för fotografer och tv-team i Europaparlamentets 
byggnader i Bryssel och Strasbourg, som antogs av presidiet den 7 september 2005. 
 
 

Artikel 13 
Ikraftträdande 

 
Detta beslut ska träda i kraft den 15 oktober 2015. 
 
 
 
Bilagor:  
 
Bilaga I – Formulär för medierepresentanter med uttryckligt åtagande om att följa dessa 
bestämmelser  
Bilaga II – Formulär för ledamöter med begäran om medierepresentanters tillträde till deras kontor  
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Enheten för audiovisuella medier 
Generaldirektoratet för kommunikation 

 
 

ÅTAGANDE OM ATT FÖLJA 

BESTÄMMELSERNA OM  

MEDIEREPRESENTANTERS UPPTAGNINGAR I  

EUROPAPARLAMENTETS LOKALER 

 
 
Undertecknad, 
 
 
Efternamn: .................................................................................... 
 
Förnamn: ....................................................................................... 
 
Medieorganisation (om flera, ange alla): ...................................... 
 
...................................................................................................... 
 
 
bekräftar att jag har fått ett exemplar av bestämmelserna om 
medierepresentanters upptagningar i Europaparlamentets lokaler och åtar 
mig att följa dessa bestämmelser under den period som jag har fått 
upptagningstillstånd för. 
 
Utfärdat i:…………………………………………………………..  
 
Datum: ......................................................................................... 
 
 
Underskrift: .................................................................................. 
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Angående: Medierepresentanters tillträde till parlamentsledamöters kontor  
med särskilt upptagningstillstånd 

 
 

Ledamoten av Europaparlamentet 
............................................................................................... 

bjuder härmed in 
 
a) Radio-/tv-teamet från (mediebolag el. dyl.) 

............................................... 
Namn:  1) ......................................................................................... 
 2) ......................................................................................... 
 3) ......................................................................................... 
 4) ......................................................................................... 
 5) ......................................................................................... 

 ......................................................................................... 
 
b)  Fotografen från (mediebolag el. dyl.) 

Namn: ............................................................................................... 
 ............................................................................................... 

 
till sitt kontor nr .....…. i ...........….-byggnaden den .................................... 
    Beräknad ankomsttid: ............ 
 
 
Bryssel/Strasbourg den ...................... 
  (datum) 
 
 ........................................ 
 (underskrift) 
 
 
 

Denna blankett skickas in i förväg per e-post till media-accreditation@ep.europa.eu 


