SERVEIS
AUDIOVISUALS

INTRODUCCIÓ
El poder democràtic i la influència del Parlament Europeu es basen en el mandat
dels seus 375 milions de votants en els 28 països de la Unió Europea.
Aquesta institució no seria res sense la participació i el compromís actiu i continuat
dels electors amb les seves activitats.
Aquest compromís es basa en gran mesura en el seu treball com a emissor i proveïdor
de contingut.
Les peces informatives, anàlisis i crítiques sobre les deliberacions i debats del
Parlament ajuden a determinar allò que els ciutadans coneixen, pensen i senten
sobre el treball que fan els diputats en el seu nom.
Aquest fulletó detalla els serveis i els recursos disponibles per ajudar a informar
sobre el treball del Parlament.
Us dono la benvinguda al Parlament Europeu i us convido a fer el màxim ús possible
de les nostres instal·lacions.
Jaume Duch Guillot
Director general de Comunicació i
portaveu del Parlament Europeu
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ACREDITACIONS DELS
MITJANS

Els periodistes, fotògrafs i equips audiovisuals han de
sol·licitar l’acreditació de premsa per entrar i treballar al
Parlament Europeu.
Els corresponsals a Brussel·les poden sol·licitar l’acreditació
de la UE a través de la Comissió Europea (online).
Els periodistes desplaçats a Brussel·les o Estrasburg
poden sol·licitar una acreditació ad-hoc contactant
l’oficina d’acreditació dels mitjans de comunicació amb
fins a 24 hores d’antelació. Els equips de gravació també
necessitaran un permís que s’emet al taulell d’acreditació
per a mitjans.
• Aconsegueixi informació
• Aconsegueixi assistència

Condicions d’ús
• Targeta de premsa
vàlida
• Document
d’identitat vàlid

Contacte
media.accreditation@ep.europa.eu
Brussel·les: +32 2 284 48 17
Estrasburg: +33 3 88 17 45 61
Comissió Europea: comm-press-accreditations@ec.europa.eu

HOTLINE
La hotline proporciona assistència als professionals dels
mitjans en la cerca de cobertura de notícies.
•
•
•
•

Trobi l’eurodiputat adient a entrevistar
Trobi informació referent a temes legislatius
Aconsegueixi assistència durant les gravacions al Parlament Europeu
Aconsegueixi informes sobre els temes legislatius del Parlament
Europeu

Contacte
hotlinenewsdesk@ep.europa.eu
Brussel·les: +32 2 284 28 00
Estrasburg: +33 3 88 17 28 00

EUROPA PER SATÈL·LIT
(EbS)
EbS és el servei d’informació televisiva de la Unió Europea que
proporciona material audiovisual per satèl·lit als professionals
dels mitjans de comunicació.
La programació consisteix en una combinació
d’esdeveniments en directe, notícies i accions il·lustratives
sobre polítiques i qüestions de la UE.
• Fins a 24 idiomes disponibles
• Imatges en brut, notícies, sessions plenàries, cobertura de visites
oficials a l’estranger, etc.
• Tot el contingut d’EbS accessible online

Condicions d’ús
• Descàrrega gratuïta
• Imatges sense editar per a professionals
de la televisió

Contacte
EBS-EP@ep.europa.eu
Brussel·les: +32 2 283 24 35
Estrasburg: +33 3 88 17 50 11

WEB STREAMING
Oferim un servei de web streaming en directe per
a la cobertura d’activitats parlamentàries, com ara
reunions de comissions públiques, sessions plenàries,
rodes de premsa, esdeveniments institucionals i
cerimònies. Els vídeos a la carta també es publiquen i
es poden descarregar.
•
•
•
•
•

Disponibilitat de servei en directe o de vídeo a la carta
Transmissió simultània de 12 comissions
Cerca per eurodiputat, data o tema
Fins a 24 idiomes disponibles
El contingut es manté online fins al començament d’una nova
legislatura

Condicions d’ús
• Descàrrega gratuïta
• Disponible per a tothom

Contacte
avwebstreamings@ep.europa.eu
Brussel·les: +32 2 284 26 19
Estrasburg: +33 3 88 17 24 47

CENTRE MULTIMÈDIA
El Centre Multimèdia és una eina tant per als
professionals dels mitjans de comunicació com per a
qualsevol usuari.
Pot descarregar vídeos en alta definició, imatges i
fitxers d’àudio.
•
•
•
•
•
•

Totes les produccions d’EbS estan disponibles al lloc web
Stockshots, resums d’EbS, infoclips
Arxius disponibles online
Repetició de cobertura en directe
Preparat per emetre vídeos
multimedia.europarl.europa.eu

Condicions d’ús
• Descàrrega gratuïta
• D
 isponible per a tothom

Contacte
Brussel·les: +32 2 283 01 63
Estrasburg: +33 3 88 17 24 36

BIBLIOTECA D’ARXIUS
MULTIMÈDIA
Els arxius multimèdia del Parlament Europeu contenen
una extensa col·lecció de fotografies històriques i de
temes concrets, material d’àudio i de vídeo.
Tant si està produint una notícia com si està a
punt d’acabar un documental, un equip d’arxivers
professionals estarà a la seva disposició per ajudar-lo a
trobar allò que necessita.
• Més de 15 000 hores de sessions plenàries que es remunten a 1979
• Més de 10 000 hores d’altres esdeveniments i material il·lustratiu
Condicions d’ús
• Descàrrega gratuïta
• Disponible per a tothom

Contacte
medialibrary@ep.europa.eu
Brussel·les: +32 2 284 37 90
Estrasburg: +33 3 88 17 40 90

SERVEI DE
FOTOGRAFIA
El servei fotogràfic del Parlament Europeu cobreix les principals
activitats de l’Eurocambra a Brussel·les i Estrasburg. També ofereix
una gamma de serveis fotogràfics, com ara per als diputats i serveis
interns.
La majoria de les fotos es publiquen al lloc web del Centre
Multimèdia i s’ofereixen per a descàrrega gratuïta.
• 480 000 fotos disponibles en alta definició
• Arxius disponibles que es remunten als anys 60
Condicions d’ús
• Descàrrega gratuïta
• Disponible per a tothom

Contacte
photobookings@ep.europa.eu
Brussel·les: +32 2 284 21 19
Estrasburg: +33 3 88 17 47 99

STAND-UP
Comptem amb posicions d’stand-up al costat dels
hemicicles a Brussel·les i Estrasburg.
Els nostres serveis proporcionen l’equip de càmera i el
personal. Les emissores només han de reservar el satèl·lit
en cas de directes.
•
•
•
•

Directe disponible: LIVE-U – SATELLITE – SKYPE
Vídeo gravat i transmès a través de FTP
Prompter disponible
Fins a 5 posicions de directe a Brussel·les i Estrasburg

Condicions d’ús
• Gratuït, excepte connexió per satèl·lit
• Destinat a canals de televisió
• Per cobrir les activitats del Parlament Europeu

Contacte
avplanning@ep.europa.eu
Brussel·les: +32 2 284 20 10
Estrasburg: +33 3 88 17 20 10

EQUIPS DE CÀMERA
Les cadenes de televisió amb periodistes desplaçats
a Brussel·les o a Estrasburg poden utilitzar els nostres
equips de càmeres per seguir l’actualitat política
o legislativa de la institució.
• Estudis d’edició disponibles
• Fitxer de vídeo transmès en disc, cinta o mitjançant FTP

Condicions d’ús
• Descàrrega gratuïta
• Destinat a canals de televisió
• Un màxim de dues hores d’ús
• Per cobrir les activitats del Parlament Europeu

Contacte
avplanning@ep.europa.eu
Brussel·les: +32 2 284 20 10
Estrasburg: +33 3 88 17 20 10

EMISSIÓ DE
MULTICÀMERES
El Parlament Europeu posa a disposició de les
emissores estudis de televisió d’última generació
situats al costat dels hemicicles a Brussel·les i
Estrasburg.
•
•
•
•

Fins a 8 càmeres
Proporcionem serveis en directe / enregistrats
Taula rodona per a sis participants
Cabina d’interpretació disponible

Condicions d’ús
• Gratuït
• Destinat a canals de televisió
• Per cobrir les activitats del Parlament Europeu

Contacte
avplanning@ep.europa.eu
Brussel·les: +32 2 284 20 10
Estrasburg: +33 3 88 17 20 10

ESTUDI MULTIMÈDIA
L’estudi multimèdia Voxbox és una instal·lació situada
al cor del Parlament Europeu a Brussel·les i Estrasburg.
Està dissenyat específicament per donar suport als
periodistes de ràdio i online amb taules rodones
d’àudio i de vídeo en directe o gravades per a la
transmissió web.
•
•
•
•
•
•

TV - Ràdio - Editors web
Estudi obert
5 càmeres de control remot d’alta definició
Línia telefònica, línia IP o ISDN per a entrevistes dúplex
Alimentació de vídeo per fibra i satèl·lit
Disponible per a ràdio, TV i editor web

Condicions d’ús
• Gratuït
• Disponible per a canals de televisió, mitjans digitals,
ràdios, etc.
• Informar sobre les activitats del Parlament Europeu

Contacte
voxbox@ep.europa.eu
Brussel·les: +32 2 283 22 00
Estrasburg: +33 3 88 17 43 12

ESTUDIS DE RÀDIO
Oferim una gamma d’estudis de ràdio professional
totalment equipats per a debats i entrevistes.
La connexió amb els nostres estudis permet als
periodistes entrevistar als eurodiputats a distància.
• 12 estudis – amb capacitat per a 6-8 persones
• Transmissió en directe a través d’ISDN o IP
• Instal·lacions d’enregistrament d’àudio i postproducció

Condicions d’ús
• Gratuït
• Disponible per a emissores de ràdio
• Informar sobre les activitats del Parlament
Europeu

Contacte
radiobooking@ep.europa.eu
Brussel·les: +32 2 283 22 00
Estrasburg: +33 3 88 17 44 42

TROBA LES NOSTRES
INSTAL·LACIONS A
BRUSSEL·LES

Acreditació
de mitjans i entrada
de premsa

Sala de premsa
i hemicicle
Stand-up
Estudi multimèdia
Agora TV Studio

60 Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Brussel·les
Bèlgica

Plaça de Luxemburg

Edifici JAN,
estudis de ràdio i
estudis de televisió

TROBA LES NOSTRES
INSTAL·LACIONS A
ESTRASBURG

Estudi multimèdia Voxbox
al costat esquerre de l’hemicicle

Hemicicle
Lobby set
i estudi a l’escala
al costat dret de l’hemicicle

Entrada de Premsa Pati

1 Avenue du Président Robert Schuman
67000 Estrasburg
França

Banderes
Acreditacions de televisió (LOW N 00.307),
estudis de ràdio (LOW N-1),
i sala de rodes de premsa (LOW N-1.2)

