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TAISYKLĖS, KURIOMIS REGLAMENTUOJAMI ĮRAŠAI, NE 

ŽINIASKLAIDOS ATSTOVŲ DAROMI EUROPOS PARLAMENTO 

PATALPOSE 
 

BIURO SPRENDIMAS 

 

2016 M. GEGUŽĖS 9 D. 

 

 

EUROPOS PARLAMENTO BIURAS, 

 

 

 atsižvelgdamas į Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 25 straipsnio 2 dalį, 

 

 

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ: 

 

1 straipsnis 

Apibrėžtys 

 

1. Pagal šias taisykles įrašai – Europos Parlamento patalpose ne žiniasklaidos atstovų daromi 

bet kokio tipo garso arba vaizdo įrašai. 

 

2. Pagal šias taisykles ne žiniasklaidos atstovas – bet koks asmuo, kuris pageidauja vykdyti 

audiovizualinės komunikacijos veiklą Europos Parlamento patalpose ir kuris neatstovauja 

redakciniu požiūriu nepriklausomoms žiniasklaidos organizacijoms, aprašytoms Žiniasklaidos 

atstovų akreditavimo Europos Parlamente taisyklėse1. 

 

 

2 straipsnis 

Bendrieji principai ir reikalavimai 

 

1. Ne žiniasklaidos atstovai privalo turėti galiojantį leidimą patekti į Europos Parlamentą, 

kad galėtų gauti leidimą ne žiniasklaidos atstovams daryti įrašus. 

 

2. Kad ne žiniasklaidos atstovai galėtų Europos Parlamente daryti įrašus, jie privalo turėti 

Europos Parlamento Žiniasklaidos direktorato (toliau – Žiniasklaidos direktoratas) išduotą 

leidimą daryti įrašus. 

 

3. Privaloma griežtai laikytis Žiniasklaidos direktorato ir apsaugos darbuotojų nurodymų. 

 

                                                           
1 Žiniasklaidos atstovų akreditavimo Europos Parlamente taisyklėse nustatyta, kad žiniasklaidos organizacija turi būti 

nepriklausoma redakciniu požiūriu ir vykdyti komercinę veiklą be jokių platinimo apribojimų, būti skaidri finansavimo 

būdų ir šaltinių klausimu ir teikti informaciją apie ES institucijų veiklą. Taisyklėse įtvirtinti internetinei žiniasklaidai ir 

periodiniams leidiniams taikomi papildomi reikalavimai: 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/Accreditations/Accreditation_en_2016.pdf. 
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4. Jei Žiniasklaidos direktoratas nėra suteikęs specialaus leidimo, ne žiniasklaidos atstovai 

Briuselyje arba Strasbūre esančiuose pastatuose negali daryti jokių įrašų per Europos 

Parlamento atostogas arba tada, kai nevyksta Parlamento veikla. 

 

5. Draudžiama naudoti slaptas kameras arba slaptą garso įrašų įrangą. 

 

 

3 straipsnis 

Įsipareigojimas laikytis taisyklių 

 

Ne žiniasklaidos atstovams įteikiamas šių taisyklių egzempliorius ir jie, užpildydami priede 

esančią formą, įsipareigoja jų laikytis. 

 

 

4 straipsnis 

Vietos, kuriose leidžiama daryti įrašus 

 

Įrašus galima daryti tik tokiais tikslais, tokiose vietose, tokią dieną ir tokiu laiku, kokie 

nurodyti priede esančioje formoje. 

 

 

5 straipsnis 

Vietos, kuriose visada draudžiama daryti įrašus 

 

Įrašus griežtai draudžiama daryti: 

 

– visuose restoranuose ir baruose; 

– vietose, kuriose sumontuota apsaugos kontrolės įranga, ypač prie įėjimų į Parlamento 

pastatus; 

– visose vietose ir kabinetuose, skirtuose Parlamento tarnyboms, įskaitant automobilių 

stovėjimo aikšteles, administracinius kabinetus ir erdves, ir visose ribotos prieigos vietose; 

– prekybos vietose, įskaitant parduotuves ir bankus; 

– vietose, kuriose yra ženklai, aiškiai nurodantys, kad daryti įrašus yra draudžiama. 

 

 

6 straipsnis 

Pagarba orumui ir privatumui ir nuosavybės neliečiamumo paisymas 

 

Ne žiniasklaidos atstovai privalo gerbti visų pastatuose esančių asmenų orumą ir privatumą ir 

nepažeisti Parlamento nuosavybės ir įrangos neliečiamumo. 

 

 

7 straipsnis 

Individualūs leidimai 
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1. Parlamento nariai gali atsisakyti duoti interviu arba bet kokiu momentu užbaigti interviu. 

Ne žiniasklaidos atstovai privalo gerbti tokį sprendimą. 

 

2. Draudžiama užduoti klausimus darbuotojams ir juos filmuoti neturint jų išankstinio 

leidimo. 

 

 

8 straipsnis 

Šių taisyklių pažeidimai 

 

1. Jei Žiniasklaidos direktoratas nustato, kad ne žiniasklaidos atstovas pažeidė šias taisykles, 

tam asmeniui suteiktas leidimas ne žiniasklaidos atstovams daryti įrašus iš karto automatiškai 

netenka galios. 

 

2. Be to, ateityje šiam asmeniui arba organizacijai gali būti nesuteiktas leidimas daryti įrašus 

laikotarpiu iki vienų metų. 

 

 

9 straipsnis 

Sprendimų apskundimas 

 

Ne žiniasklaidos atstovai per vieną mėnesį nuo pranešimo apie nustatytą pažeidimą dienos gali 

Europos Parlamento kvestorių kolegijai apskųsti Žiniasklaidos direktorato sprendimą, kuriuo 

nustatomas šių taisyklių pažeidimas. 

 

 

10 straipsnis 

Įsigaliojimas 

 

Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. birželio 1 d. 

 

 

 

Priedas. Ne žiniasklaidos atstovų aiškaus įsipareigojimo laikytis šių taisyklių forma 
 



Priedas 
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ĮSIPAREIGOJIMAS LAIKYTIS TAISYKLIŲ, KURIOMIS 

REGLAMENTUOJAMI ĮRAŠAI, NE ŽINIASKLAIDOS 

ATSTOVŲ DAROMI EUROPOS PARLAMENTO PATALPOSE 
 
Aš, toliau pasirašęs (-iusi): 

 

Pavardė: Įrašykite pavardę Vardas: Įrašykite vardą 

Mob. tel.: Norėdami įrašyti numerį, spauskite čia. 

E. pašto adresas: Norėdami įrašyti e. pašto adresą, spauskite čia. 

Kūrybinė įmonė (jei atstovaujama kelioms įmonėms, nurodykite visas): 

Norėdami įrašyti įmonę (-es), spauskite čia. 

 
Subjektas, prašantis šių įrašų: Norėdami įrašyti subjektą, spauskite čia. 
 

 
patvirtinu, kad gavau Taisyklių, kuriomis reglamentuojami įrašai, ne žiniasklaidos atstovų 

daromi Europos Parlamento patalpose, egzempliorių, ir įsipareigoju jų laikytis tuo 

laikotarpiu, kuriuo galioja man išduotas leidimas daryti įrašus. 
 
 
Vieta: Pasirinkite vietą. 

Data: Norėdami įrašyti datą, spauskite čia. 

 

Parašas: 

 

 

Patvirtinu, kad žinau, jog ribotas leidimas daryti įrašus Europos Parlamente 

taikomas tik:  

 

 Tema arba renginys Norėdami įrašyti temą arba renginį, spauskite čia. 

 

 EP narys Norėdami įrašyti pavardę, spauskite čia. 

 

 Frakcija Norėdami įrašyti frakciją, spauskite čia. 

 

 Vieta Norėdami įrašyti vietą, spauskite čia. 

 

 Data Norėdami įrašyti datą, spauskite čia. 

 

 Laikas, kuriuo bus daromi įrašai Norėdami įrašyti laiko tarpą, spauskite čia. 

 

Draudžiama daryti įrašus, nesusijusius su renginiu ar tema, EP nariu, frakcija ir vieta, 

nurodytais pirmiau. 


