❘ КАК ДА СТИГНЕТЕ ДОТУК
Пеш

До Европейския парламент се стига лесно с автобус, метро и влак.
Силно Ви препоръчваме да използвате обществения транспорт
предвид ограничения брой на местата за паркиране в района.

За да се стигне пеш от центъра на града до Европейския
парламент, са необходими около 30 минути.

Брюксел – железопътна гара „Люксембург“
Железопътната гара „Люксембург“ в Брюксел се намира
под еспланадата, с възможност за преки връзки до
железопътните гари „Брюксел – Север“, „Брюксел –
Централна гара“ и „Брюксел – Юг“.
www.belgianrail.be

С велосипед
Villo! е обществената система на Брюксел за отдаване
на велосипеди под наем, която Ви позволява да вземете
велосипед под наем на една от велостанциите и да
го оставите на друга. В близост до Европейския парламент
се намират три велостанции.

Автобусна спирка „Люксембург“
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С автомобил
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Паркирането е безплатно и трябва да се резервира
онлайн преди посещението. Паркингът е отворен само
в работни дни.
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Пленарна зала
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ЕЛАТЕ
И УЧАСТВАЙТЕ
БРЮКСЕЛ

Пленарната зала е в сърцето на Европейския парламент в Брюксел и
е мястото на провеждане на най-важните дебати и гласувания, които
са движеща сила за европейския проект. По време на пленарните
заседания всички 751 членове на Европейския парламент заседават
в тази зала и изразяват Вашия глас в Европейския съюз.
Посещението в пленарната зала е отличен начин да придобиете
представа за важната работа на Европейския парламент и да
получите непосредствени впечатления от дома на най-големия
транснационален парламент в света. Елате и научете как членовете
на Европейския парламент Ви представляват.
Можете да се възползвате от предоставяните от нас възможности
за снимки, информационни брошури и дори пощенска картичка,
напълно безплатно!
Повече информация за посещението на Европейския парламент
можете да намерите онлайн на адрес:
www.europarl.europa.eu/visiting/bg

ОТДЕЛНИ ПОСЕТИТЕЛИ
Каним Ви да посетите пленарната зала, независимо дали
самостоятелно, със семейството си или в малки групи, и да я
опознаете за толкова време колкото Ви е необходимо.
Можете да изберете между:
■■ индивидуално посещение с мултимедиен пътеводител
Разгледайте пленарната зала за толкова време колкото Ви е необходимо
с личен мултимедиен пътеводител. По време на обиколката в галерията
за посетители ще Ви бъдат разяснени работата на Европейския парламент
и начинът, по който Парламентът Ви представлява.
■■ индивидуално посещение с кратко представяне на информация
за парламентарния живот от служител на ЕП
Възползвайте се от по-индивидуализирано посещение с кратко
представяне на информация в пленарната зала за работата на Европейския
парламент. Един от нашите лектори ще проведе интерактивна дискусия
на английски или френски език и ще отговори на всички Ваши въпроси.
■■ индивидуално посещение по време на пленарна сесия (моля,
проверете датите на уебсайта)
Използвайте възможността да присъствате на живо на дебати
и гласувания в Европейския парламент и да проследите пленарно
заседание от галерията за посетители в Брюксел.

ГРУПОВИ ПОСЕЩЕНИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ СЕМИНАРИ

Групите могат да посетят галерията за посетители на
пленарната зала и да получат преки впечатления от
пленарната зала на Европейския парламент.

Европейските младежки семинари събират млади хора от
цяла Европа с цел представяне, обсъждане и гласуване на
идеи, свързани с актуални въпроси.

Груповото посещение включва:

Участващите групи са от различни страни и говорят на един общ език, който
владеят всички участници. По време на това еднодневно събитие се организират
лаборатории за политически идеи, които служат като форум за участниците да
изслушат други млади хора и да обменят идеи с тях. Европейските младежки
семинари завършват с окончателно гласуване на най-добрата идея, която след
това се обсъжда с членовете на Европейския парламент.

■■

■■

■■

подробна интерактивна презентация с участието на лектори за
това какво прави Европейският парламент за гражданите, която
може да бъде адаптирана към конкретните интереси на групите;
възможността да се види отблизо пленарната зала от галерията
за посетители;
възможността да се проследят дебатите и гласуванията от
галерията за посетители по време на пленарните заседания, в
зависимост от наличието на места.
0–99 години

10–100 участници

1,5–3 часа

16–30 години

20–40 души за всяка група

1ден 3 DE-EN-FR

Допълнителна информация: vissem@ep.europa.eu

европейские зика

0 – 99 години
<10
60 минути
европейски езика
Децата под 14 години трябва да бъдат придружени от възрастен.

Работно време

КОЛЕКЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ ОТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
НА ИЗКУСТВОТО

Не се изисква предварителна резервация за отделните посетители,
но е необходимо да носите документ за самоличност.
Обичаен график (септември – юни)
Посещение: понеделник – четвъртък 9:00, 10:00, 11:00, 14:00,
15:00, 16:00 ч. | петък 9:00, 10:00, 11:00 ч.
събота - неделя затворено
Информационни сесии: 11:00 и 15:00 ч.

Колекцията на Европейския парламент от произведения на
изкуството е символ на многообразното културно наследство,
което обединява Европа. Началото беше сложено през 1980 г.
по инициатива на първия пряко избран председател на
Европейския парламент Симон Вейл.

Летен график (юли – август)
Посещение: понеделник – четвъртък 9:00 – 16:00 ч.
петък 9:00 – 12:00 ч. | събота - неделя затворено
Информационни сесии: понеделник – четвъртък 11:00 и 15:00 ч.
петък 11:00 ч.

За да направите резервация за групово посещение в пленарната
зала на Европейския парламент, моля, посетете уебсайта за
посещения на адрес:

Допълнителна информация: http://www.europarl.europa.eu/visiting/bg

http://www.europarl.europa.eu/visiting/bg

Отворено: от понеделник до петък
Предварителна резервация: няма

Отворено: от понеделник до петък
Предварителна резервация: минимум 8 седмици

Колекцията включва 387 произведения на модерното изкуство, чието
придобиване цели популяризирането на млади, обещаващи творци в
началото на кариерата им.
По време на посещението си ще имате възможност да разгледате нашата
изложба„Единство в многообразието“ в зоната за посетители на пленарната
зала. В изложбата са включени произведения на изкуството от всички
държави – членки на Европейския съюз. Можете да разгледате изложбата
като част от всяко посещение в пленарната зала.

