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PE 422.622/BUR 

MUUL EESMÄRGIL KUI MEEDIAKANALITE JAOKS SALVESTISTE 

TEGEMIST EUROOPA PARLAMENDI HOONETES REGULEERIV EESKIRI 
 

JUHATUSE OTSUS 

 

9. MAI 2016 

 

 

EUROOPA PARLAMENDI JUHATUS,  

 

 

˗ võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 25 lõiget 2,  

 

 

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE: 

 

Artikkel 1 

Mõisted 

 

1.  Käesoleva eeskirja kohaldamisel tähendab salvestiste tegemine igasugust heli või pildi 

salvestamist Euroopa Parlamendi hoonetes, mida teostavad muud isikud kui meediaesindajad. 

 

2.  Käesoleva eeskirja kohaldamisel tähendab muu isik kui meediaesindaja iga isikut, kes 

soovib teostada audiovisuaalset kommunikatsioonitegevust Euroopa Parlamendi hoonetes 

muul eesmärgil kui sõltumatu meediaorganisatsiooni heaks, nagu on kirjeldatud eeskirjas 

ajakirjanike akrediteerimise kohta Euroopa Parlamendis.1 

 

 

Artikkel 2 

Üldpõhimõtted ja -nõuded 

 

1.  Muul isikul kui meediaesindajal peab olema kehtiv sissepääsukaart Euroopa Parlamenti, 

enne kui talle väljastatakse luba teha salvestisi muul eesmärgil kui meediakanalite jaoks.  

 

2.  Euroopa Parlamendis salvestiste tegemiseks peab muul isikul kui meediaesindajal olema 

luba teha salvestisi muul eesmärgil kui meediakanalite jaoks, mille on väljastanud Euroopa 

Parlamendi meediadirektoraat (edaspidi „meediadirektoraat“). 

 

3.  Meediadirektoraadi või turvaametniku antud juhistest tuleb rangelt kinni pidada.  

 

                                                           
1 Vastavalt eeskirjale ajakirjanike akrediteerimise kohta Euroopa Parlamendis peab meediaorganisatsioon olema sõltumatu 

ja levitamispiiranguteta äriline organisatsioon, mille rahastamise viis ja allikas on avalikustatud ja mis pakub teavet Euroopa 

Liidu institutsioonide tegevuse kohta. Eeskirjas on esitatud lisanõuded internetimeedia ja -väljaannete kohta: 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/Accreditations/Accreditation_en_2016.pdf 
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4.  Muude isikute kui meediaesindajate salvestustegevus ei ole lubatud Euroopa Parlamendi 

töö vaheaegadel ning siis, kui Brüsseli või Strasbourgi hoonetes ei toimu parlamentaarset 

tegevust, v.a meediadirektoraadi eriloal. 

 

5.  Varjatud kaamerate või varjatud helisalvestusseadmete kasutamine on keelatud. 

 

 

Artikkel 3 

Eeskirjaga nõustumine 

 

Muudele isikutele kui meediaesindajatele antakse koopia käesolevast eeskirjast ning nad 

peavad täitma lisas toodud vormi, milles kohustuvad seda järgima. 

 

 

Artikkel 4 

Salvestustegevuseks lubatud alad 

 

Salvestiste tegemine on lubatud ainult lisas toodud taotlusvormis osutatud eesmärgil, kohas, 

kuupäeval ja ajavahemikul. 

 

 

Artikkel 5 

Salvestustegevuseks keelatud alad 

 

Salvestamine on rangelt keelatud: 

 

–  kõigis restoranides ja baarides;  

– turvakontrolliseadmetega varustatud aladel, eelkõige Euroopa Parlamendi hoonete 

sissepääsualal; 

– kõigil parlamendi teenistustele ette nähtud aladel ja büroodes, sh parklates, 

administratiivruumides ja -büroodes ning kõigil piiratud juurdepääsuga aladel; 

–  kommertspindadel, sh kauplustes ja pankades; 

–  aladel, kuhu on paigaldatud salvestustegevust keelavad märgid. 

 

 

Artikkel 6 

Austus inimväärikuse, eraelu puutumatuse ja parlamendi omandi vastu 

 

Muud isikud kui meediaesindajad peavad austama kõigi hoonetes viibivate isikute 

inimväärikust, eraelu puutumatust ning Euroopa Parlamendi omandi ja seadmete puutumatust. 

 

 

Artikkel 7 

Üksikisiku luba 
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1.  Parlamendiliikmetel on õigus keelduda intervjuust või see katkestada. Muud isikud kui 

meediaesindajad peavad selliseid otsuseid austama. 

 

2. Keelatud on pöörduda parlamendi töötajate poole töötava salvestusseadmega ilma nende 

eelneva loata. 

 

 

Artikkel 8 

Eeskirja rikkumine 

 

1. Kui meediadirektoraat tuvastab käesoleva eeskirja rikkumise muu isiku kui 

meediaesindaja poolt, kaotab asjaomasele isikule meediadirektoraadi poolt väljastatud luba 

teha salvestisi muul eesmärgil kui meediakanalite jaoks automaatselt ja viivitamatult 

kehtivuse. 

 

2. Lisaks võidakse selle konkreetse isiku või organisatsiooni edaspidised taotlused 

salvestusloa saamiseks tagasi lükata kuni ühe aasta jooksul. 

 

 

Artikkel 9 

Edasikaebamine 

 

Muudel isikutel kui meediaesindajatel on õigus meediadirektoraadi tuvastatud eeskirjade 

rikkumine vaidlustada, pöördudes ühe kuu jooksul alates rikkumise tuvastamisest teatamisest 

Euroopa Parlamendi kvestorite kogu poole. 

 

 

Artikkel 10 

Jõustumine 

 

Käesolev otsus jõustub 1. juunil 2016. aastal. 

 

 

 

Lisa – Muude isikute kui meediaesindajate täidetav vorm selgesõnalise kohustuse kohta järgida 

käesolevat eeskirja 
 



Lisa 
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KOHUSTUS JÄRGIDA MUUL EESMÄRGIL KUI 

MEEDIAKANALITE JAOKS SALVESTISTE TEGEMIST 

EUROOPA PARLAMENDI HOONETES REGULEERIVAT 

EESKIRJA 
 
Mina, allakirjutanu: 

 

perekonnanimi: Sisestage nimi eesnimi: Sisestage eesnimi 

mobiiltelefon: Klõpsake siin, et sisestada number 

e-post: Klõpsake siin, et sisestada e-posti aadress 

organisatsioon (kui on mitu, loetleda kõik): Klõpsake siin, et sisestada andmed 

 
salvestisi taotlev asutus: Klõpsake siin, et sisestada asutus 
 

 
kinnitan, et olen saanud koopia muul eesmärgil kui meediakanalite jaoks salvestiste tegemist 

Euroopa Parlamendi hoonetes reguleerivast eeskirjast ja kohustun seda eeskirja järgima 

ajavahemikul, milleks mulle on antud salvestusluba. 
 
 
Koht: Valige 

Kuupäev: Klõpsake siin, et sisestada kuupäev 

 

Allkiri:  

 

 

Kinnitan, et olen teadlik, et piirangutega salvestusluba Euroopa Parlamendi 

hoonetes hõlmab ainult järgmist:  

 

 Teema/sündmus Klõpsake siin, et sisestada andmed 

 

 Euroopa Parlamendi liige Klõpsake siin, et sisestada andmed 

 

 Fraktsioon Klõpsake siin, et sisestada andmed 

 

 Koht Klõpsake siin, et sisestada andmed 

 

 Kuupäev Klõpsake siin, et sisestada kuupäev 

 

 Salvestamise ajavahemik Klõpsake siin, et sisestada ajavahemik 

 

Eespool osutamata teemade/sündmuste, parlamendiliikmete, fraktsioonide ja kohtade 

salvestamine ei ole lubatud. 

 


