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Suuntana

EUROOPAN
PARLAMENTTI

Tervetuloa Euroopan unionin demokratian ytimeen, Euroopan parlamenttiin, joka edustaa
450:tä miljoonaa EU-kansalaista. Euroopan parlamentin virallinen kotipaikka on Strasbourgissa,
Ranskassa, mutta sen toiminta keskittyy pitkälti Brysseliin.
Euroopan parlamentissa riittää nähtävää: voit tutustua täysistuntosaliin ja käydä vierailukeskuksessa
ja nähdä, miten parlamentti toimii ja mitä hyötyä siitä on EU-kansalaisille.
Nykypäivän EU:ta on mahdoton ymmärtää tuntematta Euroopan monivaiheista menneisyyttä, ja
Euroopan historian talo esittelee ainutlaatuisella tavalla Euroopan yhteistä historiaa.
Kaikkiin näihin kohteisiin voi tutustua maksutta ja useimmissa tapauksissa kaikilla 24 virallisella
EU-kielellä. Niistä kerrotaan tarkemmin Euroopan parlamentin vierailuaiheisella verkkosivustolla.

Koe

PARLAMENTARIUM
Koe Euroopan parlamentti ennennäkemättömällä tavalla uraauurtavassa Parlamentariumissa, joka
on yksi Brysselin keskeisimmistä nähtävyyksistä.
Niin aikuiset kuin lapset voivat perehtyä siellä eurooppalaiseen demokratiaan dynaamisten
multimedianäyttöjen avulla ja henkilökohtaisen multimediaoppaan opastuksella.
Tutustut kansalaisten valitsemien meppien työskentelyyn upeassa 360 asteen elokuvateatterissa.
Matkustat Euroopan poikki ja näet jättikokoisesta interaktiivisesta kartasta, miten EU on vaikuttanut
elämään eri jäsenmaissa. Voit katsella ja kuunnella, kun ihmiset eri puolilta Eurooppaa kertovat, miten
EU on vaikuttanut heidän elämäänsä.
Ryhmävierailulla voi astua meppien saappaisiin roolipelissä. Pelaajat joutuvat tekemään vaikeita
päätöksiä neuvotellessaan laeista, jotka vaikuttavat miljoonien ihmisten elämään Euroopassa.
Ennakkovaraus sähköpostitse on pakollinen.
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13.00–18.00
9.00–18.00
10.00–18.00

Viimeinen sisäänpääsy 30 minuuttia ennen sulkemisaikaa.
Suljettu 1. tammikuuta, 1. toukokuuta, 1. marraskuuta sekä 24., 25. ja
31. joulukuuta.

90 minuuttia
Roolipelivaraukset → parlamentarium@europarl.europa.eu

Näe

TÄYSISTUNTOSALI
Istuntosalikäynti on mainio tapa tutustua Euroopan parlamentin työskentelyyn. Eläydy parlamenttityön
tunnelmaan ja näe, miten mepit työskentelevät. Jos vierailusi osuu täysistuntoviikolle, voit seurata
keskustelua EU:n lainsäädännöstä.
Yksittäiset vierailijat voivat tutustua parlamenttiin omaan tahtiinsa monikielisen multimediaoppaan
avulla. Istuntosaliin voi tutustua viikoittain myös asiantuntevan oppaan välityksellä (ma 11.00 ja
15.00 englanniksi tai ranskaksi, mahdollisesti myös muilla kielillä; kesällä ylimääräisiä kierroksia).
Ennakkovarausta ei tarvita.
Euroopan parlamentin henkilökunta ottaa ryhmät vastaan kaikilla EU-kielillä. Räätälöity ohjelma
sisältää istuntosalikäynnin sekä interaktiivisen ja monipuolisen opastuksen. Varaus on tehtävä verkossa
kolme kuukautta etukäteen. Varausta tehtäessä esitetyt toiveet pyritään ottamaan huomioon.

Yksittäiset vierailut multimediaoppaan avulla
9.00–16.00
9.00–12.00
Suljettu

Ma–to
Pe
La–su
Yksittäinen vierailu → 60 minuuttia

Heinä- ja elokuussa järjestetään ylimääräisiä kierroksia.

Ryhmävierailu → 90 minuuttia

Tietoja ja ryhmävaraukset → www.europarl.europa.eu/visiting

EUROOPAN
HISTORIAN TALO
Millaisia mielikuvia Euroopan historia sinussa herättää? Ajatteletko jotakin tiettyä tapahtumaa,
henkilöä tai paikkaa – vai jotakin aivan muuta?
Euroopan historian talo esittelee Euroopan historiaa eri näkökulmista. Museo on tarkoitettu sekä
historiasta enemmän tai vähemmän kiinnostuneille että historiafriikeille.
Sen näyttelyt, tapahtumat ja pysyvä kokoelma tuovat yhteen yhteisen eurooppalaisen muistivarannon.
Siellä voi oppia, oivaltaa ja viihtyä. Euroopan historian talo on aarreaitta, joka kutsuu tutustumaan
maanosan menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen.
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13.00–18.00
9.00–18.00
10.00–18.00

Viimeinen sisäänpääsy 30 minuuttia ennen sulkemisaikaa.
Suljettu 1. tammikuuta, 1. toukokuuta, 1. marraskuuta sekä 24., 25. ja
31. joulukuuta.

90 minuuttia
Tietoja ja ryhmävaraukset → www.historia-europa.ep.eu

LÄHTÖPISTEENÄ
STATION EUROPE

Station Europe on paras paikka aloittaa tutustumiskierros Euroopan
parlamenttiin Brysselissä. Brysselin Luxembourg-rautatieaseman alkuperäisessä
asemarakennuksessa sijaitseva Station Europe tarjoaa tietoa kaikista parlamentin
alueen nähtävyyksistä.
Siellä Euroopan parlamentti herää eloon täydennettyä todellisuutta hyödyntävässä alueen
pienoismallissa. Tai paranna kosketusnäyttötableteilla tietämystäsi siitä, miten Euroopan unioni
vaikuttaa alueellasi ja elämääsi, sekä paljon muuta.

Ma–pe
La–su

9.00–18.00
10.00–18.00

Suljettu 1. tammikuuta, 1. toukokuuta, 1. marraskuuta sekä 24., 25. ja
31. joulukuuta.

Älä unohda näitä
Saharovin vapaudenpolku – opi lisää mielipiteenvapauden Saharov-palkinnosta.
Kansalaisten puutarha – levähdä hetki rauhallisessa ympäristössä, joka huokuu kulttuuriperintöä.
Lisätietoja → visit@ep.europa.eu
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