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Jurnaliştii, fotografii şi echipele audiovizuale trebuie să obţină o acreditare pentru presă
şi/sau  o  acreditare  audiovizuală  specială  pentru  a  intra  şi  a  lucra  în  clădirile
Parlamentului.
 
Există două tipuri de acreditare disponibile în Parlamentul European:
 

acreditarea pe termen scurt 
acreditarea pe termen lung
 

Acreditare pe termen scurt
 
Jurnaliștii aflați în trecere la Bruxelles, Strasbourg sau Luxembourg pot obține o acreditare
pentru o reuniune/sesiune. Toți jurnaliștii trebuie să trimită următoarele informații, cu cel puțin
24h de ore înainte, la adresa media.accreditation@ep.europa.eu
 

numele organizației de presă 
legitimația de presă sau scrisoare de la redactorul șef 
scopul vizitei la Parlamentul European 
numele de familie 
prenumele 
email-ul 
număr de telefon (mobil) 
data nașterii 
naționalitatea 
numărul actului de identitate 
tipul actului de identitate 
o fotografie în formatul cărții de identitate europene, portret, 3x4, jpeg, +/- 100 KB
 

Acreditare anuală la Parlamentul European
 
Jurnaliștii care acoperă în mod regulat activităţile Parlamentului European şi/sau locuiesc la
Bruxelles, Luxemburg sau Strasbourg pot primi o acreditare anuală la Parlamentul European,
valabilă în toate cele trei locuri de desfăşurare a activităţii.
 
 Regulile  de  acreditare  la  Parlamentul  European  și  Cerere  de  acreditare  la  Parlamentul
European
 
 
 
Permisul de înregistrare/fotografiere
 
Jurnaliștii (inclusiv fotografii și cameramanii) trebuie să aibă un permis de filmare și fotografiere
în Parlamentul European. Permisul de înregistrare este eliberat de biroul acreditări și poate fi
cerut  în  avans  la  media.accreditation@ep.europa.eu.  Jurnaliștii  trebuie  să  accepte  și  să
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semneze regulile de înregistrare și fotografiere în Parlament.  
 
Permisul de înregistrare/fotografiere pentru cei care nu sunt jurnaliști
 
Fotografii și cameramanii invitați de deputați sau de serviciile Parlamentului, numite ”autoritatea
solicitantă”, pentru evenimente speciale sau activități de comunicare și promovare trebuie să
dețină un permis de înregistrare/fotografiere pentru persoane care nu sunt jurnaliști. Autoritatea
solicitantă și/sau fotograful și/sau cameramanul trebuie să ceară permisul cu cel puțin 24h de
ore înainte de la media.accreditation@ep.europa.eu.
 
Acest permis nu oferă acces în spațiile Parlamentului European. Autoritatea solicitantă trebuie
să  ceară  un  acces  normal  pentru  vizitatori.  Autoritatea  solicitantă  este  responsabilă  de
supravegherea înregistrării și de respectarea regulilor acceptate de persoana care nu este
jurnalist.
 
 
 
Biroul de accreditări - orar de funcționare:
 
Bruxelles: centrul de acreditare, intrarea pentru presă /vizitatori, clădirea Paul-Henri Spaak -
 PHS-1C029, Rue Wiertz.
 
Program de lucru:
 
Luni - Joi:                  8.30 - 17.45
 
Vineri:                        8.30 - 13.00
 
Strasbourg (doar în cursul perioadelor de sesiune): intrarea pentru presă, clădirea LOW –
prima intrare pe stânga de la pasajul spre curtea centrală - Agora Bronislaw Geremek).
 
Program de lucru:
 
Luni:                           12.00 - 20.00
 
Marți - Miercuri:         08.00 - 20.00
 
Joi:                              08.00 - close of plenary session
 
Legături externe:
 
Acreditări interinstituționale - Comisia Europeană
 
Acreditare Consiliul European
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Date de contact 
 
 
Brussels
BRU - PHS-1C029

(+32) 2 28 42555 (BXL)
media.accreditation@ep.europa.eu

Strasbourg
STR - LOW N00307

(+33) 3 881 72555 (STR)
media.accreditation@ep.europa.eu

Efthalia ARVANITI
Annual accreditation / Accréditation annuelle

(+32) 2 28 32098 (BXL)
+ 33 3 8817 40 07 (STR)
efthalia.arvaniti@ep.europa.eu

Yasen DIMOV
COMM - AUDIOVISUAL Accreditation

(+ 32) 2 284 48 17 (BXL)
(+ 33) 3 8817 45 61 (STR)
(+32) 498 98 35 44
media.accreditation@ep.europa.eu

Irene SANCHEZ
COMM - AUDIOVISUAL Accreditation

(+ 32) 2 28 42068 (BXL)
(+ 33)  3 881 72555 (STR)
(+32) 498 98 35 44
media.accreditation@ep.europa.eu
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