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Vitajte
V

EURÓPSKOM

PARLAMENTE

Vítame vás v Európskom parlamente, ktorý je srdcom demokracie v Európskej únii a zastupuje
450 miliónov ľudí. Oficiálne sídlo Európskeho parlamentu je v Štrasburgu (Francúzsko), veľká časť jeho
činností sa však odohráva v Bruseli.
Uvidíte toho veľa a pri návšteve rokovacej sály alebo návštevníckeho centra Parlamentária sa dozviete,
ako Európsky parlament funguje a čo robí pre občanov Európskej únie.
Širšia európska história je mimoriadne dôležitá, aby človek pochopil súčasnú EÚ, a Dom európskej
histórie poskytuje jedinečný pohľad na spoločnú históriu Európy.
Všetky aktivity sú bezplatné a väčšina z nich je dostupná v každom z 24 úradných jazykov Európskej
únie. Podrobné informácie o všetkých činnostiach sa nachádzajú na internetovej stránke Európskeho
parlamentu pre návštevníkov.

Navštívte

PARLAMENTÁRIUM
Zažite Európsky parlament ako nikdy predtým v jedinečnom Parlamentáriu, jednej z hlavných
turistických atrakcií Bruselu.
Dospelí aj deti sa tu môžu prostredníctvom celého radu rôznych dynamických multimediálnych
prezentácií a inštalácií, ako aj s pomocou vlastného mediálneho sprievodcu dozvedieť, čo je to európska
demokracia.
V úchvatnom panoramatickom kine si pozrite, ako vás poslanci Európskeho parlamentu zastupujú.
Vyberte sa na výlet po Európe na obrovskej interaktívnej mape a pozrite sa, aký vplyv má Európska únia
v každom členskom štáte. Alebo sa započúvajte do príbehov ľudí z celej Európy o tom, ako Európska
únia ovplyvňuje ich životy.
Skupiny sa môžu stať poslancami Európskeho parlamentu v rolovej hre. Hráči musia prijímať ťažké
rozhodnutia pri rokovaniach o právnych predpisoch, ktoré ovplyvnia životy miliónov ľudí v celej Európe.
Prehliadky sa rezervujú len prostredníctvom e-mailu.

pondelok
utorok – piatok
sobota – nedeľa

13.00 – 18.00 hod.
9.00 – 18.00 hod.
10.00 – 18.00 hod.

Posledný vstup je 30 minút pred zatvorením. Zatvorené 1. januára, 1. mája,
1. novembra a 24., 25. a 31. decembra.
90 minút
Rezervácie rolových hier → parlamentarium@europarl.europa.eu

Pozrite si

ROKOVACIU SÁLU
Návšteva rokovacej sály je skvelá možnosť nahliadnuť do fungovania Európskeho parlamentu. Môžete
sa ponoriť do parlamentnej atmosféry, naživo zažiť, ako poslanci Európskeho parlamentu pracujú,
a ak ste v rokovacej sále počas plenárneho rokovania, sledovať priebeh rozpráv o európskych zákonoch.
Pri individuálnej návšteve môžete ísť vlastným tempom a používať pritom viacjazyčného mediálneho
sprievodcu. Pútaví rečníci vám poskytnú podrobnejšie informácie na pravidelných týždenných
stretnutiach (pondelok o 11.00 a 15.00 hod. v angličtine alebo vo francúzštine; v iných jazykoch, ak
sú k dispozícii; ďalšie stretnutia v lete). Rezervácie nie sú potrebné.
Skupiny v Európskom parlamente uvítajú naši zamestnanci, a to vo všetkých jazykoch Európskej
únie. Súčasťou individuálne zostaviteľného programu je návšteva rokovacej sály, ako aj interaktívny
podrobný výklad. Zarezervujte si návštevu 3 mesiace vopred. Pri rezervácii môžete uviesť, na ktoré
témy by ste sa chceli pri návšteve zamerať.

9.00 – 16.00 hod.
9.00 – 12.00 hod.
Zatvorené

pondelok – štvrtok
piatok
sobota – nedeľa
Ďalšie návštevy sa konajú v júli a auguste.

Skupinové návštevy → 90 minút

Individuálne návštevy → 60 minút

Individuálne návštevy s mediálnym sprievodcom

Informácie a skupinové rezervácie → www.europarl.europa.eu/visiting

Dom

EURÓPSKEJ
HISTÓRIE
Čo si predstavíte, keď sa povie európska história? Udalosť? Osobnosť? Miesto? Alebo niečo úplne iné?
Dom európskej histórie ponúka návštevníkom pohľad na históriu Európy z rôznych perspektív. Do
múzea má prístup každý, počnúc tými, ktorých história zaujíma iba okrajovo, až po milovníkov histórie.
Výstavy, podujatia a stála zbierka – to všetko tvorí studnicu spoločnej európskej pamäte. Dom európskej
histórie – toto miesto objavovania, aktívnej účasti a zábavy – ponúka širokú škálu možností, ako sa
dozvedieť viac o minulosti, súčasnosti aj budúcnosti európskeho kontinentu.

pondelok
utorok – piatok
sobota – nedeľa

13.00 – 18.00 hod.
9.00 – 18.00 hod.
10.00 – 18.00 hod.

Posledný vstup je 30 minút pred zatvorením. Zatvorené: 1. januára, 1. mája,
1. novembra a 24., 25. a 31. decembra.
90 minút
Informácie a skupinové rezervácie → www.historia-europa.ep.eu

PRIPRAVTE

SA NA NÁVŠTEVU STANICE EURÓPA
Stanica Európa je ideálnym miestom, kde môžete začať návštevu Európskeho
parlamentu v Bruseli. Stanica Európa sa nachádza v pôvodnej budove železničnej
stanice Brusel – Luxemburg a nájdete tam informácie o všetkom, čo sa oplatí v areáli
vidieť.
Pozrite sa, ako Európsky parlament ožíva vďaka modelu areálu s prvkami „rozšírenej reality“.
Prostredníctvom dotykových obrazoviek si tiež môžete zlepšiť vaše vedomosti o tom, aký má Európska
únia vplyv na váš región a život a mnoho ďalších vecí.

pondelok – piatok
sobota – nedeľa

9.00 – 18.00 hod.
10.00 – 18.00 hod.

Zatvorené: 1. januára, 1. mája, 1. novembra a 24., 25. a 31. decembra.

Odporúčame navštíviť:
Sacharovov chodník slobody – zistite viac o Sacharovovej cene za slobodu myslenia.
Záhrada občanov – odpočiňte si počas návštevy v oáze, z ktorej dýcha kultúrne dedičstvo.
Viac informácií → visit@ep.europa.eu
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