❘ JAK SE K NÁM DOSTANETE
Pěšky

Do Evropského parlamentu se lze dostat autobusem, metrem a vlakem.
Protože počet parkovacích míst v okolí Parlamentu je omezen,
doporučujeme využít veřejnou dopravu.

Cesta pěšky z centra města do Evropského parlamentu trvá
přibližně 30 minut.

Nádraží Bruxelles-Luxembourg
Železniční stanice Bruxelles-Luxembourg se nachází pod
Esplanádou Evropského parlamentu a zastavují zde vlaky
směřující do stanic Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central
a Bruxelles-Midi.
www.belgianrail.be

Na kole
V Bruselu existuje systém půjčování kol Villo! – je možné
si půjčit kolo na jednom stanovišti a na jiném ho vrátit.
V blízkosti Evropského parlamentu se nacházejí tři taková
stanoviště.
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Parkování je k dispozici zdarma, avšak parkovací místa
je nutné předem rezervovat. Parkoviště je v provozu pouze
v pracovní dny.

Arts-Loi
Kunst-Wet
1

2

5

Maelbeek
Maalbeek

6

1

Berlaymont

Parc du
Cinquantenaire

5

Rue de la Loi Wetstraat

Evropský parlament
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Bruxelles/Brussel
BELGIUM
#visitEP
visitEuropeanParliament
@visit_EP
@visit_EP
hemicycle-visits@ep.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting/cs
© Evropská unie, 2018
Cat. No QA-04-18-696-CS-N ISBN 978-92-846-3678-5 doi:10.2861/154513

EP Vissem Leaflet CS V07.indd 1

Schuman
Grand Place
Grote Markt

1
1

NÁVŠTĚVA
JEDNACÍHO
ZDARMA
SÁLU

5

Gare centrale
Centraal Station

Jubbelpark

5

Parc de Bruxelles
Warandepark
Rue Belliard

Belliardstraat

Trône
Troon
2 6
Jednací sál

Luxembourg
Luxemburg

Parc Léopold
Leopoldpark

PŘIJĎTE
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BRUSEL
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Jednací sál je srdcem Evropského parlamentu v Bruselu a místem konání
těch nejdůležitějších diskusí a hlasování, které utvářejí projekt evropské
integrace. Sál je dost velký na to, aby v něm mohlo současně zasednout
všech 751 poslanců Evropského parlamentu, kteří při plenárních zasedáních
zastupují právě vás, evropské občany.
Díky návštěvě jednacího sálu lépe porozumíte tomu, co vlastně Evropský
parlament dělá, a budete mít možnost osobně poznat místo, kde působí
tento největší nadnárodní parlament na světě. Přijďte se podívat, jak vás
poslanci Evropského parlamentu reprezentují!
Můžete se v sále vyfotit a získáte zdarma kvalitní informační brožuru
a pohlednici.

INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

SKUPINOVÉ NÁVŠTĚVY

EVROPSKÉ SEMINÁŘE MLADÝCH

Individuální návštěvy (jednotlivci, rodiny a malé skupiny) si
mohou prohlédnout jednací sál vlastním tempem bez průvodce.

Skupiny mohou navštívit veřejnou galerii jednacího sálu Evropského parlamentu.

Máte na výběr několik možností:

Prohlídka je rozdělena do několika částí:

■■

■■

Více informací o návštěvě Evropského parlamentu naleznete na webových
stránkách:
www.europarl.europa.eu/visiting/cs

Individuální návštěva s multimediálním průvodcem

■■

Prohlédněte si jednací sál vlastním tempem s osobním multimediálním
průvodcem. Při prohlídce navštívíte galerii pro veřejnost, kde se dozvíte,
jak Evropský parlament funguje a jak vás zastupuje.

■■

Individuální návštěva s výkladem o parlamentním životě, který
podá některý z pracovníků EP (Brífink)
Využijte nabídky návštěv uzpůsobených potřebám jednotlivých návštěvníků
s výkladem o činnosti Evropského parlamentu. V rámci prohlídky se uskuteční
beseda se zaměstnancem Parlamentu, který zodpoví veškeré vaše dotazy.

■■

Individuální návštěva v době plenárního zasedání (ověřte si
prosím na webových stránkách, kdy Parlament zasedá)

■■

rozsáhlá interaktivní prezentace, při níž se návštěvníci dozví, co Evropský
parlament dělá pro evropské občany; prezentace může být uzpůsobena
potřebám konkrétní skupiny
návštěva veřejné galerie, kde si návštěvníci mohou prohlédnout jednací
sál zblízka
možnost sledovat jednání a hlasování Parlamentu z veřejné galerie
v průběhu plenárního zasedání (v rámci dostupných míst)
0–99

10–100

1,5 až 3 hodiny

Na „evropských seminářích mladých“ se setkávají mladí lidé z celé
Evropy, aby spolu diskutovali a hlasovali o myšlenkách a nápadech
týkajících se různých témat.
Semináře, kterých se účastní skupiny z různých zemí, se konají v jazycích, kterými
hovoří všichni účastníci. V těchto„laboratořích politických myšlenek“ dostanou
mladí lidé příležitost naslouchat ostatním účastníkům a vyměňovat si s nimi své
nápady. Evropské semináře mladých jsou zakončeny hlasováním o nejlepších
myšlenkách, o nichž poté hovoří s poslanci Evropského parlamentu.
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Více informací: vissem@ep.europa.eu

úředních jazyků EU

Využijte možnosti zúčastnit se jednání Evropského parlamentu v Bruselu
a sledovat plenární zasedání z veřejné galerie.
0–99

<10

60 minut

úředních jazyků EU

Děti do 14 let pouze v doprovodu dospělé osoby.

Otevírací doba
Individuální návštěvy není třeba předem rezervovat, je však nutné mít
s sebou doklad totožnosti.

UMĚLECKÁ SBÍRKA EVROPSKÉHO
PARLAMENTU

Normální provoz (září – červen)
Návštěva Pondělí až čtvrtek 09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00
Pátek 09:00, 10:00, 11:00 | So. – Ne. – zavřeno
Brífink

Evropský parlament má sbírku uměleckých předmětů symbolizující
rozmanité kulturní dědictví, které vytváří vazby mezi evropskými
národy. Sbírka byla založena v roce 1980 z iniciativy první přímo
volené předsedkyně Evropského parlamentu Simone Veilové.

Pondělí 11:00 a 15:00

Letní provoz (červenec a srpen)
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Návštěva

Pondělí až čtvrtek 09:00–16:00
Pátek 09:00–12:00 | So. – Ne. – zavřeno

Brífink

Pondělí až čtvrtek 11:00 a 15:00 | Pátek 11:00

Návštěvu jednacího sálu Evropského parlamentu můžete rezervovat na
webových stránkách EP:

Více informací: http://www.europarl.europa.eu/visiting/cs

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

Otevřeno: pondělí až pátek
Rezervace: žádná

Otevřeno: pondělí až pátek
Rezervace: minimálně 8 týdnů

Sbírka dnes obsahuje 387 děl moderního umění, která byla zakoupena
s cílem podpořit mladé nadějné umělce na počátku jejich kariéry.
V rámci prohlídky budete mít možnost shlédnout výstavu „Jednotná
v rozmanitosti“, na níž jsou k vidění díla ze všech členských států
Evropské unie. Výstavu je možné navštívit v rámci kterékoli prohlídky
jednacího sálu.
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