
4.4.1. 

PE 422.622/BUR 

PRZEPISY DOTYCZĄCE NAGRYWANIA PRZEZ OSOBY NIEBĘDĄCE 

PRZEDSTAWICIELAMI MEDIÓW NA TERENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO 
 

DECYZJA PREZYDIUM 

 

Z DNIA 9 MAJA 2016 R. 

 

 

PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,  

 

 

˗ uwzględniając art. 25 ust. 2 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,  

 

 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

 

Artykuł 1 

Definicje 

 

1.  Do celów niniejszych przepisów „nagrywanie” oznacza wszelkiego rodzaju nagrywanie 

dźwięku lub obrazu na terenie Parlamentu Europejskiego przez osoby niebędące 

przedstawicielami mediów. 

 

2.  Do celów niniejszych przepisów „osoba niebędąca przedstawicielem mediów” oznacza 

każdą osobę, która chce dokonać na terenie Parlamentu Europejskiego nagrań 

audiowizualnych, które nie są przeznaczone dla niezależnych organizacji medialnych 

opisanych w przepisach dotyczących akredytacji przy PE1. 

 

 

Artykuł 2 

Zasady i wymogi ogólne 

 

1.  Przed otrzymaniem zezwolenia na dokonywanie nagrań nieprzeznaczonych dla mediów 

osoba niebędąca przedstawicielem mediów musi uzyskać ważną kartę wstępu do Parlamentu 

Europejskiego.  

 

2.  W celu dokonywania nagrań na terenie Parlamentu Europejskiego osoby niebędące 

przedstawicielami mediów muszą mieć zezwolenie na dokonywanie nagrań 

nieprzeznaczonych dla mediów wydane przez Dyrekcję PE ds. Środków Przekazu (zwaną 

dalej „Dyrekcją ds. Środków Przekazu”). 

 

                                                           
1 Zgodnie z tymi przepisami organizacja medialna musi charakteryzować się niezależnością redakcyjną i działać na 

zasadach komercyjnych bez ograniczeń dystrybucji, zachowywać przejrzystość sposobów i źródeł jej finansowania oraz 

informować o działaniach instytucji europejskich. Przepisy te obejmują dodatkowe wymogi dotyczące mediów i czasopism 

online: http://www.europarl.europa.eu/pdf/Accreditations/Accreditation_en_2016.pdf 
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3.  Należy ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez Dyrekcję ds. Środków Przekazu 

lub pracowników ochrony.  

 

4.  Nagrywanie przez osoby niebędące przedstawicielami mediów nie jest dozwolone w 

okresie wakacji Parlamentu Europejskiego oraz gdy w budynkach w Brukseli lub Strasburgu 

nie jest prowadzona działalność parlamentarna, chyba że za specjalną zgodą Dyrekcji ds. 

Środków Przekazu. 

 

5.  Zabrania się korzystania z ukrytych kamer lub ukrytego sprzętu do nagrywania dźwięku. 

 

 

Artykuł 3 

Zobowiązanie do przestrzegania niniejszych przepisów 

 

Osoby niebędące przedstawicielami mediów otrzymują egzemplarz niniejszych przepisów i 

wypełniają formularz znajdujący się w załączniku, zobowiązując się do ich przestrzegania. 

 

 

Artykuł 4 

Miejsca, w których nagrywanie jest dozwolone 

 

Nagrywanie jest dozwolone wyłącznie do celów i w miejscach, w dniu oraz w czasie 

określonych w formularzu znajdującym się w załączniku. 

 

 

Artykuł 5 

Miejsca, w których nagrywanie jest w każdym wypadku zabronione 

 

Nagrywanie jest bezwzględnie zabronione: 

 

-   we wszystkich restauracjach i barach;  

-    w miejscach, w których zainstalowany jest sprzęt do kontroli bezpieczeństwa, w 

szczególności przy wejściach do budynków Parlamentu; 

-    we wszystkich strefach i biurach zarezerwowanych dla służb parlamentarnych, łącznie z 

parkingami, biurami i innymi pomieszczeniami administracyjnymi oraz wszystkimi 

miejscami, do których wstęp jest ograniczony; 

-   w strefach handlowych, w tym w sklepach i bankach; 

-    w miejscach, w których znaki wyraźnie zakazują nagrywania. 

 

 

Artykuł 6 

Poszanowanie godności, prywatności i nienaruszalności własności 
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Osoby niebędące przedstawicielami mediów są zobowiązane szanować godność i prywatność 

wszystkich osób przebywających w budynkach, a także nienaruszalność własności i 

wyposażenia Parlamentu. 

 

 

Artykuł 7 

Zezwolenia indywidualne 

 

1.  Posłowie mogą odmówić udzielenia wywiadu lub w dowolnym momencie zakończyć jego 

udzielanie.  Osoby niebędące przedstawicielami mediów są zobowiązane uszanować wszelkie 

takie decyzje. 

 

2. Zabrania się prowadzenia rozmów z personelem przy włączonym sprzęcie audiowizualnym 

bez ich wcześniejszej zgody. 

 

 

Artykuł 8 

Naruszenia niniejszych przepisów 

 

1. Stwierdzenie przez Dyrekcję ds. Środków Przekazu naruszenia niniejszych przepisów 

przez osobę niebędącą przedstawicielem mediów oznacza automatyczne i natychmiastowe 

unieważnienie jej zezwolenia na nagrywanie. 

 

2. Ponadto przyszłe wnioski tej osoby lub organizacji o wydanie zezwolenia na dokonywanie 

nagrań nieprzeznaczonych dla mediów mogą być rozpatrywane odmownie przez okres 

maksymalnie jednego roku. 

 

 

Artykuł 9 

Odwołanie 

 

Osoby niebędące przedstawicielami mediów mogą odwołać się od decyzji Dyrekcji ds. 

Środków Przekazu stwierdzającej naruszenie przepisów do Kolegium Kwestorów Parlamentu 

Europejskiego w ciągu jednego miesiąca od daty powiadomienia o stwierdzeniu naruszenia. 

 

 

Artykuł 10 

Wejście w życie 

 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r. 
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Załącznik – Formularz dla osób niebędących przedstawicielami mediów: wyraźne zobowiązanie 

do przestrzegania niniejszych przepisów 

 



 

Załącznik 
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ZOBOWIĄZANIE DO PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW 

DOTYCZĄCYCH NAGRYWANIA PRZEZ OSOBY 

NIEBĘDĄCE PRZEDSTAWICIELAMI MEDIÓW NA 

TERENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
 
Ja, niżej podpisany: 

 

Nazwisko: Proszę wprowadzić nazwisko Imię: Proszę wprowadzić imię 

Tel. kom.: Proszę kliknąć tutaj, aby wprowadzić swój numer. 

E-mail: Proszę kliknąć tutaj, aby wprowadzić swój e-mail. 

Firma produkcyjna (w przypadku większej liczby proszę wymienić wszystkie): 

Proszę kliknąć tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 
Instytucja zamawiająca nagrania:  Proszę kliknąć tutaj, aby wprowadzić nazwę instytucji. 
 

 
Potwierdzam otrzymanie egzemplarza przepisów dotyczących nagrywania przez osoby 

niebędące przedstawicielami mediów na terenie Parlamentu Europejskiego i zobowiązuję się 

do ich przestrzegania przez okres ważności otrzymanego przeze mnie zezwolenia na 

nagrywanie. 
 
 
Sporządzono w: Proszę wybrać. 

Data: Proszę kliknąć tutaj, aby wprowadzić datę. 

 

Podpis:  

 

 

Potwierdzam, że rozumiem, iż ograniczone zezwolenie na nagrywanie na 

terenie Parlamentu Europejskiego obejmuje wyłącznie:  

 

 Temat nagrania/wydarzenie Proszę kliknąć tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

 Poseł/posłanka do PE Proszę kliknąć tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

 Grupa polityczna Proszę kliknąć tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

 Miejsce Proszę kliknąć tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

 Data Proszę kliknąć tutaj, aby wprowadzić datę. 

 

 Czas nagrywania Proszę kliknąć tutaj, aby wprowadzić czas nagrywania 
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Nagrywanie wydarzeń/sytuacji, posłów, grup politycznych i miejsc innych niż wymienione 

powyżej jest niedozwolone. 

 


