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PE 422.622/BUR 

NORME APLICABILE ÎNREGISTRĂRILOR REALIZATE DE PERSOANE 

CARE NU SUNT REPREZENTANȚI MASS-MEDIA ÎN CLĂDIRILE 

PARLAMENTULUI EUROPEAN 
 

DECIZIA BIROULUI 

 

DIN 9 MAI 2016 

 

 

BIROUL PARLAMENTULUI EUROPEAN,  

 

 

˗ având în vedere articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului 

European,  

 

 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

 

Articolul 1 

Definiții 

 

1.  În sensul prezentelor norme, „înregistrări” înseamnă toate formele de înregistrări audio sau 

video realizate în clădirile Parlamentului European de persoane care nu sunt reprezentanți 

mass-media. 

 

2.  În scopul prezentelor norme, „persoane care nu sunt reprezentanți mass-media” însemnă 

orice persoane care doresc să desfășoare activități de comunicare audiovizuală în clădirile 

Parlamentului European care nu sunt realizate în contul unor organizații mass-media 

independente din punct de vedere editorial, astfel cum acestea sunt descrise în Normele 

privind acreditările în PE.1 

 

 

Articolul 2 

Principii generale și cerințe 

 

1.  Persoanele care nu sunt reprezentanți mass-media dețin o legitimație valabilă de acces în 

Parlamentul European înainte de a primi o autorizație de înregistrare pentru persoanele care nu 

sunt reprezentanți mass-media.  

 

2.  Pentru a realiza înregistrări în Parlamentul European, persoanele care nu sunt reprezentanți 

mass-media dețin o autorizație de înregistrare pentru persoanele care nu sunt reprezentanți 

                                                           
1 În conformitate cu Normele privind acreditările în PE, organizațiile mass-media trebuie să fie independente din punct de 

vedere editorial, să aibă un caracter comercial și să nu facă obiectul unor restricții de distribuție, trebuie să dea dovadă de 

transparență cu privire la sursele și modalitățile lor de finanțare și să furnizeze informații privind activitățile instituțiilor 

europene. Aceste norme includ cerințe speciale pentru mass-media online și pentru periodice: 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/Accreditations/Accreditation_en_2016.pdf 
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mass-media, eliberată de Direcția pentru mass-media a Parlamentului European (denumită în 

continuare Direcția pentru mass-media). 

 

3.  Instrucțiunile primite din partea Direcției pentru mass-media sau din partea oricărui agent 

de securitate trebuie respectate cu strictețe.  

 

4.  Personalelor care nu sunt reprezentanți mass-media nu li se permite să realizeze 

înregistrări în cursul vacanțelor parlamentare și atunci când în clădirile din Bruxelles sau 

Strasbourg nu se desfășoară activități parlamentare, cu excepția cazurilor în care dispun de o 

autorizare specifică din partea Direcției pentru mass-media. 

 

5.  Utilizarea camerelor de filmat ascunse sau a echipamentelor de înregistrare audio ascunse 

este interzisă. 

 

 

Articolul 3 

Acceptarea acestor norme 

 

Persoanele care nu sunt reprezentanți mass-media primesc o copie a acestor norme și 

completează formularul din anexă, prin care se angajează să le respecte. 

 

 

Articolul 4 

Locurile în care înregistrările sunt permise 

 

Înregistrările sunt permise doar în scopul, în locurile, la data și în perioada indicate în 

formularul din anexă. 

 

 

Articolul 5 

Locurile în care înregistrările sunt interzise în permanență 

 

Înregistrările sunt strict interzise: 

 
-  în toate restaurantele și barurile;  
-  în spațiile în care sunt instalate echipamente de control de securitate, în special la intrările clădirilor Parlamentului; 
- în toate spațiile și birourile rezervate serviciilor parlamentare, inclusiv în parcări, birouri și spații administrative, și toate 

zonele în care este interzis accesul; 
-  în spațiile comerciale, inclusiv în magazine și bănci; 
-  în spațiile în care este indicat în mod clar că înregistrările sunt interzise. 

 

 

Articolul 6 

Respectarea demnității, a vieții private și a integrității proprietății 
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Persoanele care nu sunt reprezentanți mass-media respectă în mod cuvenit demnitatea și 

intimitatea tuturor persoanelor prezente în interiorul clădirilor, precum și integritatea 

echipamentelor și a proprietății Parlamentului. 

 

 

Articolul 7 

Autorizații individuale 

 

1.  Deputații pot refuza să acorde interviuri sau întrerupe un interviu în orice moment. 

Persoanele care nu sunt reprezentanți mass-media respectă orice astfel de hotărâre. 

 

2. Abordarea membrilor personalului cu echipamentul de înregistrare în funcțiune fără 

permisiunea prealabilă a acestora este interzisă. 

 

 

Articolul 8 

Încălcarea acestor norme 

 

1. În cazul în care Direcția pentru mass-media stabilește că a avut loc o încălcare a acestor 

norme de către o persoană care nu este reprezentant mass-media, autorizația de înregistrare 

pentru persoana în cauză este anulată în mod automat și imediat. 

 

2. În plus, cererile ulterioare ale persoanei sau organizației respective de acordare a unei 

autorizații de înregistrare pentru persoane care nu sunt reprezentanți mass-media pot fi 

refuzate pe o perioadă de până la un an. 

 

 

Articolul 9 

Căi de atac 

 

Persoanele care nu sunt reprezentanți mass-media pot contesta decizia prin care Direcția 

pentru mass-media stabilește că a avut loc o încălcare a prezentelor norme adresându-se 

Colegiului chestorilor Parlamentului European în termen de o lună de la data la care a fost 

notificată constatarea încălcării. 

 

 

Articolul 10 

Intrarea în vigoare 

 

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 iunie 2016. 

 

 

Anexa I - Formular destinat persoanelor care nu sunt reprezentanți mass-media pentru a se 

angaja în mod explicit să respecte normele de față 



Anexă 
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ANGAJAMENT DE RESPECTARE A NORMELOR 

APLICABILE ÎNREGISTRĂRILOR REALIZATE DE 

PERSOANE CARE NU SUNT REPREZENTANȚI MASS-

MEDIA ÎN CLĂDIRILE PARLAMENTULUI EUROPEAN 
 

Subsemnatul, 

 

Nume: Introduceți numele Prenume: Introduceți prenumele 

Telefon mobil: Faceți click aici pentru a introduce numărul dvs. 

E-mail: Faceți click aici pentru a introduce adresa dvs. de e-mail. 

Casa de producție (dacă sunt mai multe, vă rugăm să le indicați pe toate): Faceți 

click aici pentru a completa. 

 
Autoritatea care solicită aceste înregistrări: Faceți clic aici pentru a introduce autoritatea. 
 

 

Confirm că am primit un exemplar al Normelor aplicabile înregistrărilor realizate de 

persoane care nu sunt reprezentanți mass-media în clădirile Parlamentului European și mă 

angajez să le respect în decursul perioadei pentru care am primit o autorizație de înregistrare. 
 
 
Locul: Alegeți un element. 

Data: Faceți click aici pentru a introduce data. 

 

Semnătura:  

 

 

Confirm că înțeleg faptul că autorizația limitată de înregistrare în interiorul 

Parlamentului European privește în mod exclusiv:  

 

 Subiectul / evenimentul Faceți clic aici pentru a completa. 

 

 Deputatul Faceți clic aici pentru a completa. 

 

 Grupul politic Faceți clic aici pentru a completa. 

 

 Locul Faceți clic aici pentru a completa. 

 

 Data Faceți clic aici pentru a introduce o dată. 

 

 Perioada înregistrării Faceți clic aici pentru a introduce o perioadă. 

 



Anexă 
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Înregistrările care privesc alte evenimente/subiecte, alți deputați, alte grupuri politice și alte 

locuri decât cele menționate mai sus nu sunt permise. 

 


