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Dobrodošli v

EVROPSKEM
PARLAMENTU

Dobrodošli v Evropskem parlamentu, osrčju demokracije v Evropski uniji in ustanovi, ki zastopa
450 milijonov ljudi. Njegov uradni sedež je v Strasbourgu, Franciji, vendar precejšen del njegovih
opravil poteka v Bruslju.
Tu je mogoče veliko videti. Ob obisku plenarne dvorane in Parlamentariuma, središča za obiskovalce,
boste spoznali, kako Evropski parlament deluje in kaj dela za državljane Evropske unije.
Poznavanje širše evropske preteklosti je nujno za razumevanje današnje Evropske unije in Hiša
evropske zgodovine ponuja edinstven vpogled v skupno zgodovino Evrope.
Vse dejavnosti so brezplačne in večina jih je na voljo v vseh 24 uradnih jezikih EU. Podrobnosti
o dejavnostih najdete na spletišču Evropskega parlamenta za obiskovalce.

Izkusite

PARLAMENTARIUM
V inovativnem Parlamentariumu, ki je ena izmed glavnih turističnih znamenitosti Bruslja, izkusite
Evropski parlament s povsem novega vidika.
Odrasli in tudi otroci se lahko z uporabo vrste dinamičnih multimedijskih zaslonov in s pomočjo
osebnega medijskega vodnika seznanijo z evropsko demokracijo.
V osupljivem kinu s 360-stopinjskim platnom si oglejte, kako vas zastopajo poslanci. Na ogromnem
interaktivnem zemljevidu odpotujte po Evropi in si oglejte, kako Evropska unija vpliva na vsako
posamezno državo članico, ali pa prisluhnite zgodbam ljudi iz vse Evrope o tem, kako vpliva na
njihovo življenje.
Skupine lahko v igri vlog postanejo poslanci Evropskega parlamenta ter pri pogajanjih o zakonodaji
sprejemajo težke odločitve, ki bodo vplivale na milijone ljudi iz vse Evrope. Predhodne rezervacije so
možne le po elektronski pošti.

Pon.
Tor.–pet.
Sob.–ned.

13.00–18.00
9.00–18.00
10.00–18.00

Vstop je mogoč do 30 minut pred zapiralnim časom. 1. januarja, 1. maja,
1. novembra ter 24., 25. in 31. decembra zaprto.
90 minut
Rezervacije za igro vlog → parlamentarium@europarl.europa.eu

Obiščite

PLENARNO DVORANO
Ogled plenarne dvorane je odlična priložnost, da se seznanite z delovanjem Evropskega parlamenta.
Potopite se v parlamentarno ozračje in spoznajte način dela poslancev Evropskega parlamenta. Če jo
boste obiskali v času plenarnega zasedanja, jih lahko spremljate med zakonodajno razpravo.
Posamezniki si lahko sami določajo trajanje obiska in pri tem uporabljajo večjezični medijski vodnik.
Predvidene so tudi kratke tedenske predstavitve, na katerih zanimivi predavatelji obiskovalcem
ponudijo podrobnejša pojasnila (pon. ob 11.00 in 15.00 v angleščini ali francoščini, če je mogoče, pa
tudi v drugih jezikih; poleti so možne dodatne kratke predstavitve). Predhodna prijava ni potrebna.
Skupine v Evropskem parlamentu sprejme naše osebje, in sicer v vseh jezikih Evropske unije. Prilagojeni
program vključuje obisk plenarne dvorane ter interaktivno in obsežno predstavitev. Prosimo, da se
prijavite tri mesece vnaprej; možna je tudi organizacija ogleda v povezavi s temami, ki vas zanimajo,
a je te treba navesti že ob prijavi.

Individualni ogled z medijskim vodnikom

V juliju in avgustu so možni dodatni ogledi.

Skupinski ogled → 90 minut

Individualni ogled → 60 minut

9.00–16.00
9.00–12.00
zaprto

Pon.–čet.
Pet.
Sob.–ned.

Informacije in skupinske rezervacije → www.europarl.europa.eu/visiting

Hiša

EVROPSKE
ZGODOVINE
Na kaj pomislite, ko je govora o evropski zgodovini? Na dogodek? Osebnost? Kraj? Ali morda na
nekaj povsem drugega?
Hiša evropske zgodovine obiskovalcem prikaže zgodovino Evrope z različnih zornih kotov. Muzej
je namenjen tako tistim, ki jih zgodovina le bežno zanima, kot tudi ljubiteljem in poznavalcem.
Razstave, dogodki in stalna zbirka tvorijo repozitorij skupnega evropskega spomina. Hiša evropske
zgodovine je kot učilnica za raziskovanje, sodelovanje in uživanje bogat vir za spoznavanje
preteklosti, sedanjosti in prihodnosti naše celine.

Pon.
Tor.–pet.
Sob.–ned.

13.00–18.00
9.00–18.00
10.00–18.00

Vstop je mogoč do 30 minut pred zapiralnim časom. 1. januarja, 1. maja,
1. novembra ter 24., 25. in 31. decembra zaprto.
90 minut
Informacije in skupinske rezervacije → www.historia-europa.ep.eu

OBISK ZAČNITE NA
POSTAJI EVROPA

Postaja Evropa je najboljše izhodišče za obisk Evropskega parlamenta v Bruslju. Iz
prostorov prvotne stavbe železniške postaje Bruselj–Luksemburg, v katerih je našla
svoje mesto, vas bo pot vodila do vseh zanimivosti parlamentarnega kompleksa.
Oglejte si model razširjene resničnosti kompleksa Evropskega parlamenta in začutite
njegov utrip. Ali pa pri zaslonih na dotik med drugim izboljšajte svoje znanje o tem, kako Evropska
unija vpliva na vašo regijo in življenje.

Pon.–pet.
Sob.–ned.

9.00–18.00
10.00–18.00

1. januarja, 1. maja, 1. novembra ter 24., 25. in 31. decembra zaprto.

Ne zamudite priložnosti za obisk
Aleja nagrajencev Saharova – vse o nagradi Saharova za svobodo misli.
Park državljanov – med obiskom si lahko oddahnete v zeleni oazi sredi kulturne dediščine.
Več informacij → visit@ep.europa.eu
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