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Laipni lūdzam

EIROPAS

PARLAMENTĀ!

Aicinām apmeklēt Eiropas Parlamentu – Eiropas Savienības demokrātisko forumu, kurš pārstāv
450 miljonus iedzīvotāju. Eiropas Parlamenta oficiālā mītne atrodas Strasbūrā, Francijā, tomēr liela
daļa darba norit Briselē.
Šeit ir ļoti daudz, ko redzēt, un, viesojoties sēžu zālē vai apmeklētāju centrā Parlamentarium, varēsiet
gūt priekšstatu par to, kā strādā Eiropas Parlaments un ko tas dara Eiropas Savienības iedzīvotāju labā.
Lai saprastu to, kāda Eiropas Savienība ir šodien, ir svarīgi labāk izprast plašāku Eiropas pagātni, tāpēc
Eiropas vēstures nams piedāvā unikālu ieskatu kontinenta kopīgajā vēsturē.
Visi apmeklējumi ir bez maksas, un lielākā daļa informācijas ir pieejama visās 24 oficiālajās Eiropas
Savienības valodās. Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnes apmeklējumu sadaļā ir sīkāka informācija par
visām piedāvātajām iespējām, un tā sniegta visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Izpētiet

PARLAMENTARIUM
Lai iepazītu Eiropas Parlamentu vēl nepieredzētā veidā, apmeklējiet moderno Parlamentarium – vienu
no iecienītākajiem tūrisma objektiem Briselē.
Ar daudzu dinamisku multimediju vitrīnu palīdzību un, izmantojot personisko multivides gidu, gan
pieaugušie, gan bērni var uzzināt, kā attīstījusies Eiropas demokrātija.
Elpu aizraujošs 360° kinoekrāns ļaus jums ielūkoties jūsu pārstāvju – Eiropas Parlamenta deputātu –
darbā.
Dodieties virtuālā ceļojumā pa Eiropas interaktīvo karti un apskatiet, kā Eiropas Savienība ir ietekmējusi
katru no dalībvalstīm. Noklausieties, ko dažādu Eiropas valstu iedzīvotāji stāsta par to, ko viņiem
nozīmē Eiropas Savienība.
Skolēniem ir iespēja piedalīties lomu spēlē un gūt priekšstatu par Eiropas Parlamenta deputātu darbu.
Lomu spēles dalībniekiem ir jāpieņem sarežģīti lēmumi, jo viņiem jāapspriež tiesību akti, kas ietekmēs
miljoniem Eiropas iedzīvotāju. Piedalīties spēlē var tikai tad, ja iepriekš veikta rezervācija pa e-pastu.

P.
O.–Pk.
S.–Sv.

13.00–18.00
9.00–18.00
10.00–18.00

Pēdējos apmeklētājus centrā ielaiž 30 minūtes pirms tā slēgšanas.
Slēgts 1. janvārī, 1. maijā, 1. novembrī un 24., 25., 31. decembrī.
90 minūtes
Lomu spēļu un grupu apmeklējumu rezervēšana → parlamentarium@europarl.europa.eu

Apskatiet

SĒŽU ZĀLI
Sēžu zāles apmeklēšana ir lielisks veids, kā gūt priekšstatu par Eiropas Parlamenta darba norisi.
Apmeklējiet plenārsēdi un sajūtiet, kāda ir darba gaisotne, uzziniet, kā strādā Eiropas Parlamenta
deputāti, un vērojiet, kā notiek Eiropas tiesību aktu apspriešana!
Individuālie apmeklētāji visu var aplūkot paši savā ritmā, izmantojot daudzvalodu multivides
audiogidus. Aizraujošu un padziļinātu informāciju katru nedēļu noteiktos laikos var sniegt arī gidi
(pirmdienās 11.00 un 15.00 angļu vai franču valodā; pēc iespējas tiek nodrošinātas arī citas valodas;
vasarā ir noteikti papildu laiki). Iepriekšēja rezervācija nav nepieciešama.
Apmeklētāju grupas, kas ierodas apskatīt Eiropas Parlamentu, sagaida mūsu personāls, sniedzot
informāciju visās Eiropas Savienības valodās. Grupām paredzētajā programmā ir ietverts sēžu zāles
apmeklējums, kā arī interaktīva informatīva tikšanās, kuras laikā iespējams pārrunāt visdažādākos
jautājumus. Lūdzam veikt rezervāciju tiešsaistē vismaz 3 mēnešus iepriekš. Ja rezervācijas laikā
norādīsiet jūs interesējošus jautājumus, tos varbūt būs iespējams pārrunāt informatīvās tikšanās laikā.
Individuālie apmeklējumi → 60 minūtes

Individuālie apmeklējumi, izmantojot multivides audiogidus
9.00–16.00
9.00–12.00
Slēgts

P.–C.
Pk.
S.–Sv.
Apmeklējiet mājas lapu, lai uzzinātu, kad sēžu zāle ir slēgta.

Grupu apmeklējumi → 90 minūtes

Sīkāka informācija un grupu apmeklējumu rezervēšana → www.europarl.europa.eu/visiting

EIROPAS
VĒSTURES NAMS
Kas jums vispirms nāk prātā, domājot par Eiropas vēsturi? Vai tas ir kāds notikums, kāda vēsturiska
persona, vieta vai kaut kas cits?
Eiropas vēstures nams stāsta apmeklētājiem par Eiropas vēsturi no dažādiem skatupunktiem.
Muzejs ir atvērts ikvienam – gan apmeklētājiem ar vispārēju interesi par vēsturi, gan aizrautīgiem
tās pētniekiem.
Muzeja piedāvātās izstādes, pasākumi un pastāvīgā ekspozīcija veido mūsu kopīgās Eiropas atmiņas
krātuvi. Eiropas vēstures nams ir vieta, kas piedāvā bagātīgu informāciju par kontinenta pagātni,
tagadni un nākotni. Tā ir mācību vieta, kur pētīt un iedziļināties un uzzināt daudz jauna par vēsturi.

P.
O.–Pk.
S.–Sv.

13.00–18.00
9.00–18.00
10.00–18.00

Pēdējos apmeklētājus centrā ielaiž 30 minūtes pirms tā slēgšanas. Slēgts
1. janvārī, 1. maijā, 1. novembrī un 24., 25., 31. decembrī.
90 minūtes
Sīkāka informācija un grupu apmeklējumu rezervēšana → www.historia-europa.ep.eu

IZPLĀNOJIET

SAVU APMEKLĒJUMU EIROPAS STACIJĀ
Eiropas stacija ir lieliska vieta, kur sākt Eiropas Parlamenta apmeklējumu Briselē.
Eiropas stacija atrodas bijušajā Luksemburgas dzelzceļa stacijā Briselē, un tajā ir
pieejama visa informācija par to, ko var aplūkot Eiropas Parlamenta ēku kompleksā.
Lai tajā varētu labāk orientēties, ir izveidots ēku kompleksa modelis tā sauktajā
paplašinātās realitātes vidē. Varat arī doties pie galdiem ar skārienjutīgu ekrānu un uzzināt vairāk
par to, kā Eiropas Savienība ietekmē jūsu reģionu, kā arī daudz ko citu.

P.–Pk.
S.–Sv.

9.00–18.00
10.00–18.00

Slēgts 1. janvārī, 1. maijā, 1. novembrī un 24., 25., 31. decembrī.

Apmeklējuma laikā nepalaidiet garām
Saharova Brīvības aleju – iepazīstiet Saharova balvu par domas brīvību un
Pilsoņu dārzu – atvelciet elpu kultūras mantojuma oāzē.
Sīkāka informācija → visit@ep.europa.eu
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