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PE 422.622/BUR 

BESTEMMELSER OM IKKE-MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I 

EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER 
 

PRÆSIDIETS AFGØRELSE 

 

AF 9. MAJ 10§6 

 

 

EUROPA-PARLAMENTTS PRÆSIDIUM HAR  

 

 

˗ under henvisning til artikel 25, stk. 2, i Europa-Parlamentets forretningsorden  

 

 

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 

 

Artikel 1 

Definitioner 

 

1.  I disse bestemmelser forstås ved "optagelser" alle former for lyd- og/eller billedoptagelser 

i Europa-Parlamentets bygninger, der foretages af ikke-medierepræsentanter. 

 

2.  I disse bestemmelser forstås ved "ikke-medierepræsentanter" enhver person, som ønsker at 

udføre audiovisuelt kommunikationsarbejde i Europa-Parlamentets bygninger, som ikke sker 

på vegne af redaktionelt uafhængige medieorganisationer som beskrevet i bestemmelserne om 

medieakkreditering i Europa-Parlamentet1. 

 

 

Artikel 2 

Generelle principper og krav 

 

1.  Ikke-medierepræsentanter skal være i besiddelse af et gyldigt adgangskort til Europa-

Parlamentet, inden vedkommende kan få udstedt en optagelsestilladelse for ikke-

medierepræsentanter.  

 

2.  Ikke-medierepræsentanter skal være i besiddelse af en optagelsestilladelse for ikke-

medierepræsentanter, som er udstedt af Europa-Parlamentets Direktorat for Medier (i det 

følgende benævnt "Direktoratet for Medier") for at kunne foretage optagelser i Europa-

Parlamentet. 

 

3.  Instrukser, som er modtaget fra Direktoratet for Medier, skal nøje overholdes.  

 

                                                           
1 I henhold til bestemmelserne om medieakkreditering i Europa-Parlamentet skal en medieorganisation være redaktionelt 

uafhængig og uden distributionsbegrænsninger, give indsigt i, hvordan og af hvem den finansieres, og orientere om EU-

institutionernes virksomhed. Bestemmelserne omfatter yderligere krav til online-medier og tidsskrifter. 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/Accreditations/Accreditation_en_2016.pdf 
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4.  Ikke-medierepræsentanters optagelser er ikke tilladt i Europa-Parlamentets ferieperioder, 

og når der ikke er nogen parlamentariske aktiviteter i bygningerne i Bruxelles og Strasbourg 

undtagen med en særlig tilladelse fra Direktoratet for Medier. 

 

5.  Brug af skjult kamera og/eller skjult lydoptagelsesudstyr er forbudt. 

 

 

Artikel 3 

Accept af disse bestemmelser 

 

Ikke-medierepræsentanter får udleveret en kopi af disse bestemmelser og skal udfylde 

formularen i bilaget, hvori de forpligter sig til at overholde dem. 

 

 

Artikel 4 

Områder, hvor optagelser er tilladt 

 

Optagelser er kun tilladt til det formål, på det sted, på den dato og i den tidsperiode, som er 

angivet i ansøgningsformularen i bilaget. 

 

 

Artikel 5 

Områder. hvor optagelser er forbudt på alle tidspunkter 

 

Optagelser er strengt forbudt: 

 

-  i alle restauranter og barer;  

-  i områder, hvor der er installeret sikkerhedsudstyr, navnlig ved indgangene til 

parlamentets bygninger; 

-  i alle områder og kontorer, der er forbeholdt parlamentstjenestegrene, herunder 

parkeringspladser, administrative kontorer og områder samt alle områder, hvortil der er 

begrænset adgang 

-  i kommercielle områder, herunder forretninger og banker; 

-  i områder, der det tydeligt med skilte er angivet, at optagelser er forbudt. 

 

 

Artikel 6 

Respekt for personers værdighed, privatliv og Parlamentets ejendom 

 

Ikke-medierepræsentanter skal udvise det nødvendige hensyn til alle tilstedeværendes 

værdighed og privatliv i bygningerne samt til Parlamentets ejendom og udstyr. 

 

 

Artikel 7 
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Individuelle tilladelser 

 

1.  Medlemmer kan afslå en anmodning om interview eller standse et interview på ethvert 

tidspunkt. Ikke-medierepræsentanter skal respektere enhver sådan beslutning. 

 

2. Det er forbudt at henvende sig til ansatte, når optagelsesudstyret er i gang uden deres  

forudgående samtykke. 

 

 

Artikel 8 

Overtrædelse af disse bestemmelser 

 

1. Hvis Direktoratet for Medier konstaterer en overtrædelse af disse bestemmelser, bliver den 

pågældende ikke-medierepræsentants optagelsestilladelse automatisk og straks ugyldig. 

 

2. Herudover kan fremtidige ansøgninger om en optagelsestilladelse for ikke-

medierepræsentanter blive afvist i en periode op til et år. 

 

 

Artikel 9 

Klage 

 

Medierepræsentanter kan klage over konstateringen af en overtrædelse af disse bestemmelser 

fra Direktorat for Mediers side til Europa-Parlamentets Kvæstorkollegium inden en måned 

efter datoen for meddelelsen om konstateringen af overtrædelsen. 

 

 

Artikel 10 

Ikrafttræden 

 

Denne afgørelse træder i kraft den 15. oktober 2015. 

 

 

 

Bilag – Formular til ikke-medierepræsentanter til udtrykkeligt at forpligte sig til at overholde 

disse bestemmelser 
 



 

Bilag 
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FORPLIGTELSE TIL AT OVERHOLDE BESTEMMELSERNE 

OM IKKE-MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I 

EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER 
 
Undertegnede: 

 

Efternavn: Angiv efternavn Fornavn: Angiv fornavn 

Mobiltelefonnummer Klik her og angiv dit nummer 

E-mail: Klik her og angiv din e-mail-adresse 

Produktionsfirma (hvis flere, angiv venligst alle): Klik her og angiv 

produktionsfirma(er) 

 
Myndighed, som har bestilt disse optagelser: Klik her og angiv myndighed 
 

 
bekræfter, at jeg har modtaget en kopi af bestemmelserne om  

ikke-medierepræsentanters optagelser i Europa-Parlamentets bygninger og  

forpligter mig til at overholde disse bestemmelser i den periode, hvori jeg  

har fået en optagelsestilladelse. 
 
 
Udfærdiget i:  

Dato:  

 

Underskrift:  

 

 

Jeg bekræfter, at jet har forstået at den begrænsede tilladelse til at foretage 

optagelser i Europa-Parlamentet kun omfatter følgende:  

 

 Emne/begivenhed/arrangement: 

 

 Medlem af Europa-Parlamentet: 

 

 Politisk Gruppe: 

 

 Sted: 

 

 Dato: 

 

 Tidsperiode for optagelserne: 

 



 

Bilag 
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Optagelse af andre begivenheder/arrangementer/emner, medlemmer, politiske grupper og på 

andre steder end ovennævnte er ikke tilladt. 

 


