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PE 422.622/BUR 

BESTÄMMELSER OM UPPTAGNINGAR I EUROPAPARLAMENTETS 

LOKALER SOM GÖRS AV PERSONER SOM INTE ÄR 

MEDIEREPRESENTANTER 
 

PRESIDIETS BESLUT 

 

AV DEN 9 MAJ 2016 

 

 

EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM HAR BESLUTAT FÖLJANDE,  

 

 

˗ med beaktande av artikel 25.2 i Europaparlamentets arbetsordning.  

 

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE: 

 

Artikel 1 

Definitioner 

 

1.  I dessa bestämmelser avses med upptagningar alla former av ljud- eller bildupptagningar 

som personer som inte är medierepresentanter gör i Europaparlamentets lokaler. 

 

2.  I dessa bestämmelser avses med personer som inte är medierepresentanter alla personer 

som önskar utföra audiovisuellt kommunikationsarbete i Europaparlamentets lokaler för andra 

än för redaktionellt oberoende medieorganisationer, i enlighet med bestämmelserna för 

medieackreditering till Europaparlamentet.1 

 

 

Artikel 2 

Allmänna principer och krav 

 

1.  En person som inte är medierepresentant ska ha ett giltigt passerkort till 

Europaparlamentet innan denna person får ett upptagningstillstånd för personer som inte är 

medierepresentanter. 

 

2.  Personer som inte är medierepresentanter ska ha ett upptagningstillstånd för personer som 

inte är medierepresentanter som utfärdats av Europaparlamentets direktorat för medier (nedan 

kallat direktoratet för medier) för att få göra upptagningar i Europaparlamentet. 

 

3.  Instruktioner från direktoratet för medier eller säkerhetstjänstemän måste följas strikt. 

 

                                                           
1 Enligt bestämmelserna om medieackreditering till Europaparlamentet ska en medieorganisation vara redaktionellt 

oberoende och utan distributionsbegränsningar. Dessutom ska den vara öppen om hur och av vem den finansieras, samt 

tillhandahålla information om EU-institutionernas verksamhet. Bestämmelserna innehåller även ytterligare krav för 

internetmedier och tidskrifter: http://www.europarl.europa.eu/pdf/Accreditations/Accreditation_en_2016.pdf. 
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4.  Personer som inte är medierepresentanter får inte göra några upptagningar under 

Europaparlamentets lediga perioder och när det inte pågår någon parlamentarisk verksamhet 

i byggnaderna i Bryssel eller Strasbourg, utom om de har särskilt tillstånd från direktoratet för medier. 

 

5.  Det är förbjudet att använda dolda kameror eller dold ljudupptagningsutrustning. 

 

 

Artikel 3 

Godtagande av dessa bestämmelser 

 

Personer som inte är medierepresentanter ska få ett exemplar av dessa bestämmelser och fylla 

i formuläret i bilagan, där de åtar sig att följa bestämmelserna. 

 

 

Artikel 4 

Platser där upptagning är tillåten 

 

Upptagning är tillåten endast för det ändamål, de platser, det datum och den tidsperiod som 

anges i ansökningsformuläret i bilagan. 

 

 

Artikel 5 

Platser där upptagningar alltid är förbjudna 

 

Upptagningar är strängt förbjudna 

 

–   i alla restauranger och barer,  

–    på platser där säkerhetskontrollutrustning finns installerad, särskilt vid ingångarna till 

parlamentets byggnader, 

–    på de platser och i de kontor som är förbehållna parlamentets enheter, bland annat 

bilparkeringar och administrativa kontor och utrymmen, samt alla platser med 

tillträdesbegränsning, 

–   i affärsområden, bland annat butiker och banker, 

–    på platser där skyltar tydligt anger att upptagningar är förbjudna. 

 

 

Artikel 6 

Respekt för värdigheten och privatlivet och för egendomens okränkbarhet 

 

Personer som inte är medierepresentanter ska ta vederbörlig hänsyn till värdigheten och 

privatlivet för alla personer som befinner sig i byggnaderna och till okränkbarheten hos 

parlamentets egendom och utrustning. 
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Artikel 7 

Individuella tillstånd 

 

1.  Ledamöterna får avböja en förfrågan om intervju eller avsluta en intervju när som helst. 

Personer som inte är medierepresentanter ska respektera alla sådana beslut. 

 

2.  Det är förbjudet att ta kontakt med de anställda medan upptagningsutrustningen är igång 

utan deras förhandstillstånd. 

 

 

Artikel 8 

Överträdelser av dessa bestämmelser 

 

1. Om direktoratet för medier konstaterar att en person som inte är medierepresentant har 

överträtt dessa bestämmelser förlorar upptagningstillståndet för personer som inte är 

medierepresentanter, vilket utfärdats för den berörda personen, automatiskt och omedelbart sin 

giltighet. 

 

2. Dessutom kan framtida ansökningar om upptagningstillstånd för personer som inte är 

medierepresentanter inlämnade av den berörda personen eller medieorganisationen komma att 

få avslag under upp till ett år. 

 

 

Artikel 9 

Överklagande 

 

Personer som inte är medierepresentanter kan överklaga ett beslut från direktoratet för medier 

om att en överträdelse av dessa bestämmelser har begåtts till Europaparlamentets 

kvestorskollegium inom en månad från den dag då den konstaterade överträdelsen 

meddelades. 

 

 

Artikel 10 

Ikraftträdande 

 

Detta beslut ska träda i kraft den 1 juni 2016. 

 

 

 

Bilaga – Formulär för personer som inte är medierepresentanter med uttryckligt åtagande om att 

följa dessa bestämmelser 
 



 

Bilaga 
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ÅTAGANDE OM ATT FÖLJA BESTÄMMELSERNA OM 

UPPTAGNINGAR I EUROPAPARLAMENTETS LOKALER 

SOM GÖRS AV PERSONER SOM INTE ÄR 

MEDIEREPRESENTANTER 
 
Undertecknad,  

 

Efternamn: Ange efternamn Förnamn: Ange förnamn 

Mobiltelefon: Klicka här för att ange ditt nummer 

E-post: Klicka här för att ange din e-postadress 

Produktionsbolag (om flera, ange alla): Klicka här för att ange uppgifterna 

 
Ansökande ansvarig för dessa upptagningar: Klicka här för att ange ansvarig 
 

 
bekräftar att jag har fått ett exemplar av bestämmelserna om upptagningar 

i Europaparlamentets lokaler som görs av personer som inte är medierepresentanter, och åtar 

mig att följa dessa bestämmelser under den period som jag har fått upptagningstillstånd för. 
 
 
Utfärdat i: Välj ett alternativ 

Datum: Klicka här för att ange datum 

 

Underskrift:  

 

 

Jag bekräftar att jag förstår att det begränsade upptagningstillstånd 

i Europaparlamentets lokaler som jag har fått gäller endast följande:  

 

 Ärende/evenemang Klicka här för att ange uppgifterna 

 

 Ledamot av Europaparlamentet Klicka här för att ange uppgifterna 

 

 Politiska grupp Klicka här för att ange uppgifterna 

 

 Plats Klicka här för att ange uppgifterna 

 

 Datum Klicka här för att ange datum 

 

 Den tid under vilken upptagningen pågår Klicka här för att ange tidsperiod 

 

Upptagningar av andra evenemang/ärenden, ledamöter, politiska grupper och platser än de 

som nämns ovan är förbjudna. 

 


