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Merħba

FIL-PARLAMENT

EWROPEW
Merħba fil-Parlament Ewropew, istituzzjoni li hi l-qalba tad-demokrazija fl-Unjoni Ewropea, u li
tirrappreżenta 450 miljun ruħ. Is-sede uffiċjali tal-Parlament Ewropew tinsab fi Strasburgu, fi Franza,
iżda ħafna mill-ħidma tiegħu ssir fi Brussell.
Hemm ħafna x’tara, u żjara lill-Emiċiklu u liċ-ċentru tal-viżitaturi tal-Parlamentarium tispjegalek kif
jaħdem il-Parlament Ewropew u x’jagħmel għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea.
Sabiex nifhmu lill-Unjoni Ewropea kif inhi llum, jeħtieġ li mmorru lura fiż-żmien u nsiru konxji
mill-passat tal-Ewropa fuq livell aktar wiesa’, u Dar l-Istorja Ewropea toffri perspettiva unika tal-istorja
komuni tal-Ewropa.
L-attivitajiet kollha huma bla ħlas u l-biċċa l-kbira minnhom huma disponibbli b’kull waħda mill-24
lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Id-dettalji tal-attivitajiet kollha jinstabu fuq is-sit web tal-viżitaturi
tal-Parlament Ewropew.

Esperjenza

IL-PARLAMENTARIUM
Esperjenza l-Parlament Ewropew bħal qatt qabel fil-kumpless innovattiv tal-Parlamentarium. Fi żmien
ħames snin mill-ftuħ tiegħu, diġà żaruh aktar minn miljun u nofs ruħ.
Kemm l-adulti kif ukoll it-tfal jistgħu jiskopru d-demokrazija Ewropea permezz ta' firxa ta' skrins
multimedjali dinamiċi, megħjuna minn gwida multimedjali personali.
Ara kif il-Membri tal-Parlament Ewropew jirrappreżentawk f'ċinema impressjonanti ta' 360°. Ivvjaġġa
madwar l-Ewropa fuq mappa interattiva enormi u ara l-impatt tal-Unjoni Ewropea f'kull Stat Membru.
Jew isma' lil nies minn madwar l-Ewropa jaqsmu l-istejjer tagħhom dwar kif tolqothom l-Unjoni
Ewropea.
Il-gruppi jistgħu jsiru Membru tal-Parlament Ewropew fil-Logħba tar-Rwoli. Dawk li jieħdu sehem
fil-logħba jħabbtu wiċċhom ma' deċiżjonijiet iebsa huma u jinnegozjaw liġijiet li se jolqtu lil miljuni
ta' nies fl-Ewropa kollha. Prenotazzjoni bil-quddiem permezz tal-email biss.

It-Tnejn
Mit-Tlieta sal-Ġimgħa
Is-Sibt u l-Ħadd

13:00–18:00
09:00–18:00
10:00–18:00

L-aħħar dħul isir nofs siegħa qabel il-ħin tal-għeluq. Magħluq fl-1 ta' Jannar,
fl-1 ta' Mejju, fl-1 ta' Novembru u fl-24, il-25 u l-31 ta' Diċembru.
90 minuta
Prenotazzjoni għal-Logħba tar-Rwoli → parlamentarium@europarl.europa.eu

Skopri

L-EMIĊIKLU

Żjara fl-Emiċiklu hija mod tajjeb ħafna biex tiffamiljarizza ruħek kif jiffunzjona l-Parlament Ewropew.
Assorbi l-atmosfera parlamentari, esperjenza kif jaħdmu l-Membri tal-Parlament Ewropew u, jekk
qed iżżur waqt seduta plenarja, ara d-dibattiti dwar il-liġijiet Ewropej.
L-individwi jżuru bil-pass tagħhom bi gwida multimedjali b'diversi lingwi. Kelliema entużjasti joffru
spjegazzjoni f'aktar dettall waqt laqgħat ta' tgħarrif (nhar ta' Tnejn fil-11:00 u fit-15:00 bl-Ingliż jew bilFranċiż; lingwi oħra jiġu offruti jekk ikunu disponibbli; fis-sajf noffru laqgħat ta' tgħarrif addizzjonali).
Mhix meħtieġa prenotazzjoni bil-quddiem.
Il-gruppi jintlaqgħu fil-Parlament Ewropew mill-persunal tagħna, bil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea.
Programm imfassal apposta jinkludi żjara fl-Emiċiklu kif ukoll laqgħa ta' tgħarrif interattiva u b'firxa
wiesgħa. Jekk jogħġbok ipprenota online 3 xhur bil-quddiem; temi ta' interess partikolari jistgħu jiġu
indirizzati jekk jiġu indikati meta ssir il-prenotazzjoni.

Żjara individwali → 60 minuta

Żjarat individwali bi gwida multimedjali
09:00–16:00
09:00–12:00
Magħluq

Mit-Tnejn sal-Ħamis
Il-Ġimgħa
Is-Sibt u l-Ħadd
F'Lulju u f'Awwissu noffru żjarat addizzjonali.

Żjara fi grupp → 90 minuta

Informazzjoni u prenotazzjonijiet tal-gruppi → www.europarl.europa.eu/visiting

Esplora

DAR L-ISTORJA

EWROPEA
X'jiġik f'moħħok meta taħseb dwar l-istorja Ewropea? Avveniment? Personalità? Post? Jew xi ħaġa
oħra kompletament differenti?
Dar l-Istorja Ewropea turi lill-viżitaturi l-istorja tal-Ewropa minn perspettivi differenti. Il-mużew hu
aċċessibbli għal kulħadd, minn dawk li għandhom sempliċi kurżità għad-dilettanti tal-istorja.
Il-wirjiet, l-avvenimenti u l-kollezzjoni permanenti joħolqu ħażna ta' memorja Ewropea kondiviża.
Bħala spazju ta' tagħlim għall-esplorazzjoni, l-involviment u d-divertiment, Dar l-Istorja Ewropea hi
riżorsa rikka li fiha niltaqgħu mal-passat, il-preżent u l-futur tal-kontinent.

It-Tnejn
Mit-Tlieta sal-Ġimgħa
Is-Sibt u l-Ħadd

13:00–18:00
09:00–18:00
10:00–18:00

L-aħħar dħul isir nofs siegħa qabel il-ħin tal-għeluq. Magħluq fl-1 ta' Jannar,
fl-1 ta' Mejju, fl-1 ta' Novembru u fl-24, il-25 u l-31 ta' Diċembru.
90 minuta
Informazzjoni u prenotazzjonijiet tal-gruppi → www.historia-europa.ep.eu

ORGANIZZA

Ż-ŻJARA TIEGĦEK FI STATION EUROPE
Station Europe huwa l-punt tat-tluq taż-żjara tiegħek tal-Parlament Ewropew fi
Brussell. Station Europe, li jinsab fil-bini oriġinali tal-istazzjon ferrovjarju ta' BruxellesLuxembourg, ser ikun il-gwida tiegħek f'dak kollu li hemm x'tiskopri fuq il-kampus.
Ara l-Parlament Ewropew jieħu l-ħajja permezz ta' mudell ta' "realtà kkomplementata"
tal-kampus. Jew tejjeb l-għarfien tiegħek dwar kif l-Unjoni Ewropea tħalli impatt fuq ir-reġjun u l-ħajja
tiegħek, permezz tat-touchscreens, kif ukoll ħafna iktar.

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa
Is-Sibt u l-Ħadd

09:00–18:00
10:00–18:00

Magħluq fl-1 ta' Jannar, fl-1 ta' Mejju, fl-1 ta' Novembru u fl-24,
il-25 u l-31 ta' Diċembru.

Titlifhomx!
Is-Sakharov Walk of Freedom - tgħallem dwar il-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb.
Il-Ġnien taċ-Ċittadini - ħu brejk miż-żjara tiegħek f'oasi ta' wirt kulturali.
Għal aktar tagħrif → visit@ep.europa.eu
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