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NOTEIKUMI, AR KO REGLAMENTĒ PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻUS 

NEPĀRSTĀVOŠU PERSONU IERAKSTU VEIKŠANU EIROPAS 

PARLAMENTA TELPĀS 
 

PREZIDIJA LĒMUMS 

 

2016. GADA 9. MAIJĀ 

 

 

EIROPAS PARLAMENTA PREZIDIJS,  

 

 

˗ ņemot vērā Eiropas Parlamenta Reglamenta 25. panta 2. punktu,  

 

 

PIEŅĒMA ŠO LĒMUMU. 

 

1. pants 

Definīcijas 

 

1.  Šajos noteikumos „ieraksti” ir visu veidu skaņas vai attēla ierakstīšana Eiropas Parlamenta 

telpās, ko veic plašsaziņas līdzekļus nepārstāvošas personas. 

 

2.  Šajos noteikumos “plašsaziņas līdzekļus nepārstāvoša persona” ir jebkura persona, kura 

vēlas Eiropas Parlamenta telpās veikt audiovizuālas komunikācijas darbu, kas nav paredzēts 

redakcionāli neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu organizācijām, kā aprakstīts noteikumos par 

plašsaziņas līdzekļu akreditāciju Eiropas Parlamentā.1 

 

 

2. pants 

Vispārīgie principi un prasības 

 

1.  Plašsaziņas līdzekļus nepārstāvošai personai ir derīga Eiropas Parlamenta caurlaide pirms 

plašsaziņas līdzekļus nepārstāvošas personas ierakstu veikšanas atļaujas saņemšanas.  

 

2.  Plašsaziņas līdzekļus nepārstāvošai personai ir plašsaziņas līdzekļus nepārstāvošas 

personas ierakstu veikšanas atļauja, ko izsniedz Eiropas Parlamenta Plašsaziņas līdzekļu 

direktorāts (turpmāk tekstā „Plašsaziņas līdzekļu direktorāts”), lai veiktu ierakstus Eiropas 

Parlamentā. 

 

                                                           
1 Saskaņā ar noteikumiem par plašsaziņas līdzekļu akreditāciju Eiropas Parlamentā plašsaziņas līdzekļu organizācijai ir 

jābūt redakcionāli neatkarīgai un komerciālai struktūrai, kam nav izplatīšanas ierobežojumu, jābūt atklātai par to, kā un kas 

to finansē, un jāsniedz informācija par ES iestāžu darbību. Šie noteikumi ietver papildu prasības attiecībā uz tiešsaistes 

plašsaziņas līdzekļiem un periodiskiem izdevumiem: 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/Accreditations/Accreditation_en_2016.pdf 
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3.  Norādījumi, kas saņemti no Plašsaziņas līdzekļu direktorāta vai jebkuras drošības dienesta 

amatpersonas, ir stingri jāievēro.  

 

4.  Plašsaziņas līdzekļus nepārstāvošām personām nav atļauta ierakstu veikšana Eiropas 

Parlamenta darba pārtraukuma laikā un laikā, kad ēkās Briselē vai Strasbūrā nenotiek parlamentārā 

darbība, ja vien nav saņemta īpaša atļauja no Plašsaziņas līdzekļu direktorāta. 

 

5.  Slēpto kameru vai slēpto skaņu ierakstu iekārtu izmantošana ir aizliegta. 

 

 

3. pants 

Šo noteikumu akceptēšana 

 

Plašsaziņas līdzekļus nepārstāvošas personas saņem šo noteikumu kopiju un aizpilda 

pielikumā iekļauto veidlapu, apņemoties ievērot šos noteikumus. 

 

 

4. pants 

Vietas, kurās ir atļauta ierakstu veikšana 

 

Ierakstu veikšana ir atļauta tikai tam nolūkam un tajā vietā, datumā un laika intervālā, kas 

norādīts pielikumā sniegtajā pieteikuma veidlapā. 

 

 

5. pants 

Vietas, kurās vienmēr ir aizliegta ierakstu veikšana 

 

Ierakstu veikšana ir stingri aizliegta: 

 

-   visos restorānos un bāros;  

-    vietās, kurās uzstādīts drošības kontroles aprīkojums, jo īpaši pie ieejām Parlamenta ēkās; 

-    visās vietās un birojos, kuri rezervēti parlamentārajiem dienestiem, tostarp autostāvvietās, 

administratīvajos birojos un telpās, kā arī visās vietās, kur piekļuve ir ierobežota; 

-   komercplatībās, tostarp veikalos un bankās; 

-    vietās, kurās ir skaidras norādes par to, ka ierakstu veikšana ir aizliegta. 

 

 

6. pants 

Cieņas, privātuma un īpašuma neaizskaramības respektēšana 

 

Plašsaziņas līdzekļus nepārstāvošas personas pienācīgi ņem vērā visu ēkās esošo personu 

cieņu un privātumu, kā arī Parlamenta īpašuma un aprīkojuma neaizskaramību. 
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7. pants 

Individuālas atļaujas 

 

1.  Deputāti var noraidīt pieprasījumu sniegt interviju vai izbeigt interviju jebkurā laikā.  

Plašsaziņas līdzekļus nepārstāvošas personas respektē ikvienu šādu lēmumu. 

 

2. Darbinieku uzrunāšana ar ieslēgtu ierakstu veikšanas aprīkojumu bez iepriekšējas viņu 

atļaujas saņemšanas ir aizliegta. 

 

 

8. pants 

Šo noteikumu pārkāpumi 

 

1. Ja Plašsaziņas līdzekļu direktorāts konstatē, ka plašsaziņas līdzekļus nepārstāvoša persona 

ir pārkāpusi šos noteikumus, plašsaziņas līdzekļus nepārstāvošas personas ierakstu veikšanas 

atļauja attiecīgajām personām automātiski un nekavējoties zaudē spēku. 

 

2. Turklāt turpmāk plašsaziņas līdzekļus nepārstāvošas personas ierakstu veikšanas atļaujas 

pieprasījumus šai personai vai organizācijai var noraidīt uz laikposmu līdz vienam gadam. 

 

 

9. pants 

Apelācija 

 

Plašsaziņas līdzekļus nepārstāvošas personas var pārsūdzēt Eiropas Parlamenta kvestoru 

kolēģijai šo noteikumu pārkāpuma konstatēšanu, ko veicis Plašsaziņas līdzekļu direktorāts, 

viena mēneša laikā no dienas, kad sniegts paziņojums par šāda pārkāpuma konstatēšanu. 

 

 

10. pants 

Stāšanās spēkā 

 

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 1. jūnijā. 

 

 

 

Pielikums. Plašsaziņas līdzekļus nepārstāvošām personām paredzēta veidlapa, ar kuru viņi 

skaidri apņemas ievērot šos noteikumus 
 



Pielikums 
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APŅEMŠANĀS IEVĒROT NOTEIKUMUS, AR KO 

REGLAMENTĒ PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻUS 

NEPĀRSTĀVOŠU PERSONU IERAKSTU VEIKŠANU 

EIROPAS PARLAMENTA TELPĀS 
 

Es, apakšā parakstījies(-usies), 

 

Uzvārds: Ievadiet uzvārdu Vārds: Ievadiet vārdu 

Mobilais tālrunis: Noklikšķiniet šeit, lai ievadītu numuru 

E-pasts: Noklikšķiniet šeit, lai ievadītu e-pastu 

Producentu uzņēmums (ja vairāki, norādīt visus): Noklikšķiniet šeit, lai ievadītu 

 
Pieprasītāja iestāde attiecībā uz šiem ierakstiem:  Noklikšķiniet šeit, lai ievadītu iestādi 
 

 
Apstiprinu, ka saņēmu Noteikumus, ar ko reglamentē plašsaziņas līdzekļus nepārstāvošu 

personu ierakstu veikšanu Eiropas Parlamenta telpās, un apliecinu, ka šos noteikumus 

ievērošu laikposmā, par kuru es saņēmu ierakstu veikšanas atļauju. 
 
 
Vieta: Izvēlieties vienu no iespējām 

Datums: Noklikšķiniet šeit, lai ievadītu datumu 

 

Paraksts:  

 

 

Apstiprinu, ka es saprotu, ka ierobežota atļauja veikt ierakstus Eiropas 

Parlamentā attiecas tikai uz:  

 

 Temats/pasākums Noklikšķiniet šeit, lai ievadītu 

 

 EP deputāts Noklikšķiniet šeit, lai ievadītu 

 

 Politiskā grupa Noklikšķiniet šeit, lai ievadītu 

 

 Vieta Noklikšķiniet šeit, lai ievadītu 

 

 Datums Noklikšķiniet šeit, lai ievadītu datumu 

 

 Ieraksta veikšanas laikposms Noklikšķiniet šeit, lai ievadītu laiku 

 

Nav atļauts ierakstīt citus notikumus/tematus, deputātus, politiskās grupas un vietas, kas nav 

iepriekš minēti. 

 


