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PE 422.622/BUR 

REGOLI DWAR L-IRREKORDJAR MINN PERSUNI LI MHUMIEX 

RAPPREŻENTANTI TAL-MIDJA FIL-BINI TAL-PARLAMENT EWROPEW 
 

DEĊIŻJONI TAL-BUREAU 

 

TAD-9 TA' MEJJU 2016 

 

 

IL-BUREAU TAL-PARLAMENT EWROPEW,  

 

 

˗ wara li kkunsidra l-Artikolu 25(2) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew,  

 

 

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI: 

 

Artikolu 1 

Definizzjonijiet 

 

1.  Għall-finijiet ta' dawn ir-Regoli, "irrekordjar" għandha tfisser kull forma ta' 

reġistrazzjoni fonika jew viżiva ġewwa l-bini tal-Parlament Ewropew minn persuni li 

mhumiex rappreżentanti tal-midja. 

 

2.  Għall-finijiet ta' dawn ir-regoli, "persuna li mhix rappreżentanta tal-midja" għandha 

tfisser kwalunkwe individwu li jixtieq iwettaq xogħol ta' komunikazzjoni awdjoviżiva fil-

bini tal-Parlament Ewropew apparti l-organizzazzjonijiet medjatiċi indipendenti fil-livell 

editorjali, kif deskritt fir-regoli dwar l-akkreditament għall-midja fi ħdan il-PE.1 

 

 

Artikolu 2 

Prinċipji Ġenerali u Rekwiżiti 

 

1.  Persuna li mhix rappreżentanta tal-midja għandu jkollha kard ta' aċċess valida għall-

Parlament Ewropew qabel ma tirċievi permess ta' rrekordjar għall-persuni li mhumiex 

rappreżentanti tal-midja.  

 

2.  Il-persuni li mhumiex rappreżentanti tal-midja għandu jkollhom fil-pussess tagħhom 

permess ta' rrekordjar għall-persuni li mhumiex rappreżentanti tal-midja, maħruġ mid-

Direttorat għall-Midja tal-Parlament Ewropew (minn hawn 'il quddiem "id-Direttorat għall-

Midja"), sabiex jirrekordjaw fil-Parlament Ewropew. 

 

                                                           
1 Skont ir-regoli dwar l-akkreditament għall-midja fi ħdan il-PE, jeħtieġ li organizzazzjoni medjatika tkun indipendenti 

fil-livell editorjali u organizzazzjoni kummerċjali mingħajr restrizzjonijiet ta' distribuzzjoni; tkun aperta dwar kif u minn 

min hi ffinanzjata; u tipprovdi informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-Istituzzjonijiet Ewropej. Ir-regoli jinkludu rekwiżiti 

addizzjonali għall-midja fuq l-internet u l-perjodiċi: 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/Accreditations/Accreditation_en_2016.pdf 
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3.  L-istruzzjonijiet li jingħataw mid-Direttorat għall-Midja jew kwalunkwe uffiċjal tas-

sigurtà jridu jiġu strettament osservati.  

 

4.  Mhux permess l-irrekordjar minn persuni li mhumiex rappreżentanti tal-midja matul il-

perjodu ta' btala tal-Parlament Ewropew u meta ma tkun qed issir l-ebda attività parlamentari fil-bini 

fi Brussell/Strasburgu, ħlief b'permess speċifiku mid-Direttorat għall-Midja. 

 

5.  Mhux permess l-użu ta' kameras moħbija jew apparat ta' rrekordjar foniku moħbi. 

 

 

Artikolu 3 

Aċċettazzjoni ta' dawn ir-Regoli 

 

Il-persuni li mhumiex rappreżentanti tal-midja għandhom jingħataw kopja ta' dawn ir-regoli 

u għandhom jimlew il-formola fl-anness fejn jimpenjaw ruħhom li jikkonformaw 

magħhom. 

 

 

Artikolu 4 

Żoni fejn hu permess l-irrekordjar 

 

L-irrekordjar hu permess biss għall-iskop u fil-postijiet, fid-data, u matul il-perjodu kif 

indikat fil-formola ta' applikazzjoni fl-Anness. 

 

 

Artikolu 5 

Żoni fejn l-irrekordjar hu pprojbit dejjem 

 

L-irrekordjar hu strettament ipprojbit: 

 

-   fir-ristoranti u l-barijiet kollha;  

-    fiż-żoni fejn ikun installat tagħmir ta' kontroll tas-sigurtà, b'mod partikolari fl-entraturi 

tal-bini tal-Parlament; 

-    fiż-żoni u fl-uffiċċji kollha riżervati għas-servizzi parlamentari, inklużi l-parkeġġi, l-

uffiċċji u l-ispazji amministrattivi, u fiż-żoni kollha li l-aċċess għalihom hu ristrett; 

-   fiż-żoni kummerċjali, inklużi l-ħwienet u l-banek; 

-    fiż-żoni fejn ikun indikat b'mod ċar mis-sinjali li l-irrekordjar hu pprojbit. 

 

 

Artikolu 6 

Rispett għad-dinjità, il-privatezza u l-integrità tal-proprjetà 

 

Il-persuni li mhumiex rappreżentanti tal-midja għandhom jagħtu l-kunsiderazzjoni dovuta 

lid-dinjità u l-privatezza tal-individwi kollha preżenti ġewwa l-bini, kif ukoll lill-integrità 

tal-proprjetà u t-tagħmir tal-Parlament. 
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Artikolu 7 

Permessi individwali 

 

1.  Il-Membri jistgħu jirrifjutaw talba għal intervista jew itemmu intervista fi kwalunkwe 

mument.  Il-persuni li mhumiex rappreżentanti tal-midja għandhom jirrispettaw kwalunkwe 

deċiżjoni ta' dan it-tip. 

 

2. Hu pprojbit li membri tal-persunal jiġu indirizzati waqt li jkun qed jitħaddem apparat ta' 

rrekordjar mingħajr il-permess tagħhom bil-quddiem. 

 

 

Artikolu 8 

Ksur ta' dawn ir-Regoli 

 

1. Meta d-Direttorat għall-Midja jistabbilixxi li persuna li mhix rappreżentanta tal-midja 

tkun aġixxiet bi ksur ta' dawn ir-Regoli, il-permess ta' rrekordjar għall-persuni li mhumiex 

rappreżentanti tal-midja tal-individwi kkonċernati jsir null awtomatikament u minnufih. 

 

2. Barra minn hekk, it-talbiet fil-ġejjieni għal permess ta' rrekordjar għall-persuni li 

mhumiex rappreżentanti tal-midja minn dak l-individwu jew dik l-organizzazzjoni jistgħu 

jiġu rrifjutati għal perjodu ta' mhux aktar minn sena. 

 

 

Artikolu 9 

Appell 

 

Il-persuni li mhumiex rappreżentanti tal-midja jistgħu jappellaw kontra l-istabbiliment ta' 

ksur ta' dawn ir-regoli mid-Direttorat għall-Midja lill-Kulleġġ tal-Kwesturi tal-Parlament 

Ewropew fi żmien xahar mid-data tan-notifika li jkun ġie stabbilit il-ksur. 

 

 

Artikolu 10 

Dħul fis-seħħ 

 

Din id-deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Ġunju 2016. 

 

 

 

Anness - Formola biex il-persuni li mhumiex rappreżentanti tal-midja jimpenjaw ruħhom 

b'mod espliċitu li jikkonformaw ma' dawn ir-regoli 
 



Anness 
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IMPENN FAVUR KONFORMITÀ MAR-REGOLI DWAR L-

IRREKORDJAR MINN PERSUNI LI MHUMIEX 

RAPPREŻENTANTI TAL-MIDJA FIL-BINI TAL-

PARLAMENT EWROPEW 
 

Jien, hawn taħt 

iffirmat(a): 

 

Kunjom: Ikteb il-kunjom Isem: Ikteb l-isem 

Numru tal-mobile: Ikklikkja hawnhekk sabiex tikteb in-numru tiegħek. 

Email: Ikklikkja hawnhekk sabiex tikteb l-email tiegħek. 

Kumpanija ta' produzzjoni (jekk hemm aktar minn waħda, jekk jogħġbok 

speċifikahom kollha): Ikklikkja hawnhekk sabiex tikteb 

 
Awtorità rikjedenti għal dan l-irrekordjar:  Ikklikkja hawnhekk biex tikteb l-awtorità. 
 

 

nikkonferma li rċevejt kopja tar-Regoli dwar l-irrekordjar minn persuni li mhumiex 

rappreżentanti tal-midja fil-bini tal-Parlament Ewropew u nimpenja ruħi li nikkonforma ma' 

dawn ir-regoli matul il-perjodu li għalih irċevejt permess ta' rrekordjar. 
 
 
Magħmul fi: Agħżel waħda. 

Data: Ikklikkja hawnhekk biex tinkludi data. 

 

Firma:  

 

 

Nikkonferma li nifhem li l-awtorizzazzjoni ristretta għall-irrekordjar fi ħdan 

il-Parlament Ewropew tkopri biss dan li ġej:  

 

 Suġġett/avveniment Ikklikkja hawnhekk biex tikteb 

 

 Membru tal-PE Ikklikkja hawnhekk sabiex tikteb 

 

 Grupp politiku Ikklikkja hawnhekk biex tikteb 

 

 Post Ikklikkja hawnhekk sabiex tikteb 

 

 Data Ikklikkja hawnhekk biex tinkludi data. 

 

 Perjodu tal-irrekordjar Ikklikkja hawnhekk biex tikteb perjodu 

 



Anness 
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Mhuwiex permess l-irrekordjar ta' avvenimenti/suġġetti, Membri, gruppi politiċi u postijiet 

oħra apparti dawn imsemmija hawn fuq. 

 


