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Centru virtual pentru pres ă
http://europa.eu/press_room/index_en.htm



� Dosare de pres ă
� Servicii pres ă
� Contacte pres ă

Con Ńinut





a) Dosare de pres ă
� Roaming: Col Ńul presei
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ roaming/press/index_en.htm

Linkuri c ătre materiale 
relevante pentru 

presă:

- comunicate de pres ă

- documente
- discursuri
- noti Ńe de fundal



� TV fără frontiere
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf /itemlongdetail.cfm?item_id=2343

Noua Directiv ă
“Audiovizualul f ără frontiere ”

Stâlpii modelului audiovizualul 
european:

- diversitatea cultural ă
-protec Ńia minorilor
-protec Ńia consumatorului
-pluralism mediatic
-lupta impotriva urii  rasiale şi religioase.



• Noua directivă ”Audiovizualul fără frontiere”

• Comisia a adus în discuŃie pe data de 9 martie un 
text revizuit al directivei “Televiziunea fără
frontiere”. După o primă citire în cadrul 
Parlamentului si Consiliului European s-a realizat o 
înŃelegere mai amplă asupra cadrului legal  de 
lucru în Europa in ce priveste sectorul audiovizual. 
Noile reguli care au fost adoptate de Parlamentul 
European reprezintă un raspuns la dezvoltarea 
tehnologică creând premise noi pentru sectorul 
audiovizual în Europa (servicii audiovizuale 
digitale, video la cerere,  televiziune mobilă).



Sursă imagine: http://www.loc.gov/rr/mopic/avprot/avprhome.html

� Parlamentul European: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/default_e n.htm

� Consiliul Europei: 
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp ?id=339&lang=en

� Comisia European ă: http://europa.eu/rapid/setLanguage.do?language=en

� Curtea de Justi Ńie: http://curia.europa.eu/en/transitpage.htm

� Oficiul de Statistic ă: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pagei d=1093,1137511&_dad=portal&_schema=PO
RTAL&mo=containsall&ms=&saa=&p_action=SUBMIT&l=f&co =equal&ci=1130665,0

b) Servicii pres ă





� Parlamentul European
Marjory VAN DEN BROEKE – Şef Departament pres ă
marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu

� Consiliul Europei
press.office@consilium.europa.eu

� Comisia European ă
Johannes LAITENBERGER
johannes.laitenberger@ec.europa.eu

c) Contacte pres ă





• ştiri imagini
• transmisii online
• programe
• imagini
• rapoarte
• opinii
• top news
• evenimente

Alte sec Ńiuni





ReŃea radio – sursa de informare pe teme europene  

Comisia Europeana a lansat pe data de 26.02.2008 reŃeaua radio 
dedicată temelor europene, o parte importantă a strategiei de 
comunicare a UE, concepută în urma crizei provocate de 
respingerea Constitutiei europene în FranŃa şi Olanda. 

ReŃeaua este un consortiu format din 16 posturi internaŃionale, 
naŃionale şi regionale de radio din 13 state membre UE. Programele 
acestei reŃele europene, difuzate zilnic, conŃine jurnale cotidiene de 
ştiri, interviuri, dezbateri, reportaje tematice, evenimente în direct. 
ReŃeaua va emite pentru inceput in 10 limbi diferite, printre care şi 
româna, şi va fi coordonată de Deutsche Welle şi RFI.

Informatii suplimentare:
http://europa. eu/rapid/ pressReleasesAct ion.do?reference 
=IP/08/303& format=HTML& aged=0&language= 
RO&guiLanguage= en


