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Dobrodošli u

EUROPSKI
PARLAMENT
Dobrodošli u Europski parlament, središte demokracije u Europskoj uniji, koji predstavlja 450 milijuna
ljudi. Službeno je sjedište Europskog parlamenta u Strasbourgu, u Francuskoj, ali velik dio njegova
rada odvija se u Bruxellesu.
Mnogo se toga može vidjeti, a posjetom vijećnici ili centru za posjetitelje, Parlamentariju, možete
saznati više o tome kako radi Europski parlament i što čini za građane Europske unije.
Šira prošlost Europe neophodna je za razumijevanje Europske unije kakva je danas, a Kuća europske
povijesti omogućuje jedinstven uvid u zajedničku povijest Europe.
Sve su aktivnosti besplatne, a za većinu postoji prijevod na svakom od 24 službena jezika Europske
unije. Pojedinosti o svim aktivnostima možete pronaći na stranici za posjetitelje Europskog parlamenta.

Doživite

PARLAMENTARIJ
Doživite Europski parlament kao nikad dosad u inovativnom Parlamentariju, jednoj od mnogih
turističkih atrakcija u Bruxellesu.
Odrasli, kao i djeca, mogu istražiti europsku demokraciju kroz interakciju s nizom dinamičnih
multimedijskih zaslona te uz pomoć osobnih medijskih vodiča.
U nevjerojatnom panoramskom kinu s platnom od 360° pogledajte kako vas zastupaju zastupnici u
Europskom parlamentu. Putujte Europom na divovskoj interaktivnoj karti i pogledajte kakav učinak
Europska unija ima na svaku od država članica. Ili poslušajte ljude iz cijele Europe i njihove priče o
tome kako Europska unija utječe na njih.
Skupine učenika mogu postati zastupnici u Europskom parlamentu u igri uloga. Igrači se suočavaju
s teškim odlukama dok pregovaraju o zakonima koji će utjecati na milijune ljudi diljem Europe.
Rezerviranje unaprijed moguće je samo putem elektroničke pošte.

Pon.
Uto. – pet.
Sub. – ned.

13.00 – 18.00
9.00 – 18.00
10.00 – 18.00

Ući se može najkasnije 30 minuta prije zatvaranja.
Zatvoreno 1. siječnja, 1. svibnja, 1. studenoga i 24., 25. i 31. prosinca.
90 minuta
Rezervacije za igru uloga → parlamentarium@europarl.europa.eu

Otkrijte

VIJEĆNICU
Posjet vijećnici izvrstan je način za dobivanje uvida u radne procese Europskog parlamenta. Upijte
parlamentarnu atmosferu, doživite kako rade zastupnici Europskog parlamenta, a ako dolazite u posjet
tijekom plenarnog zasjedanja, promatrajte kako se raspravlja o europskim zakonima.
Pojedinačni posjetitelji mogu sami odrediti tempo svog posjeta i poslužiti se višejezičnim medijskim
vodičem. Zanimljivi govornici isto tako mogu ponuditi detaljnija objašnjenja na tjednim informativnim
predavanjima (ponedjeljkom u 11.00 i 15.00 na engleskom ili francuskom jeziku; po potrebi su dostupni i
drugi jezici; ljeti se organiziraju dodatna informativna predavanja). Nije potrebna prethodna rezervacija.
Grupne posjetitelje u Europskom parlamentu dočekuje naše osoblje na svim jezicima Europske unije.
Prilagođen program uključuje posjet vijećnici te interaktivan i opširan informativni sastanak. Molimo
vas da rezervirate putem interneta tri mjeseca unaprijed. Posjete je moguće organizirati oko određene
teme ako se ona navede pri rezervaciji.

Pojedinačni posjeti → 60 minuta

Pojedinačni posjeti s medijskim vodičem
9.00 – 16.00
9.00 – 12.00
zatvoreno

Pon. – čet.
Pet.
Sub. – ned.
Na internetskoj stranici provjerite kad je vijećnica zatvorena.

Grupni posjeti → 90 minuta

Informacije i rezervacije za grupe → www.europarl.europa.eu/visiting

KUĆA EUROPSKE

POVIJESTI
Što vam prvo padne na pamet kada pomislite na europsku povijest? Neki događaj? Osoba? Mjesto? Ili nešto
sasvim drugo?
Kuća europske povijesti posjetiteljima prikazuje različite poglede na povijest Europe. Muzej je dostupan
svima, kako zaljubljenicima u povijest tako i posjetiteljima koje ona zanima samo usputno.
Izložbe, događanja i stalna zbirka čine riznicu zajedničkog europskog sjećanja. Kao edukativni prostor za
istraživanje, angažman i uživanje, Kuća europske povijesti bogat je resurs za susret prošlosti, sadašnjosti
i budućnosti kontinenta.

Pon.
Uto. – pet.
Sub. – ned.

13.00 – 18.00
9.00 – 18.00
10.00 – 18.00

Ući se može najkasnije 30 minuta prije zatvaranja.
Zatvoreno 1. siječnja, 1. svibnja, 1. studenoga i 24., 25. i 31. prosinca.
90 minuta
Informacije i rezervacije za grupe → www.historia-europa.ep.eu

ORGANIZIRAJTE

SVOJ POSJET NA STANICI EUROPA
Stanica Europa savršena je početna točka za obilazak Europskog parlamenta u
Bruxellesu. Smještena u nekadašnjoj zgradi željezničke stanice Bruxelles-Luxembourg,
Stanica Europa bit će vaš vodič kroz sve zanimljivosti ovog kompleksa.
Posvjedočite oživljavanju Europskog parlamenta pomoću modela njegovih zgrada u
proširenoj stvarnosti. Pomoću tableta osjetljivih na dodir, među ostalim, doznajte više o tome kako
Europska unija utječe na vašu regiju i život.

Pon. – pet.
Sub. – ned.

9.00 – 18.00
10.00 – 18.00

Zatvoreno 1. siječnja, 1. svibnja, 1. studenoga i 24., 25. i 31. prosinca.

Neizostavan dio vašeg posjeta
Aleja slobode Nagrade Saharov – saznajte sve o Nagradi Saharov za slobodu mišljenja.
Vrt građana – tijekom posjeta predahnite u oazi uronjenoj u kulturnu baštinu.
Dodatne informacije → visit@ep.europa.eu
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