❘ CHUN DUL ANN
Ag siúl

Tá Parlaimint na hEorpa inrochtana go héasca leis an mbus, leis an metro agus
leis an traein. Molaimid go láidir an t-iompar poiblí a úsáid ós rud é go bhfuil
an líon spásanna páirceála teoranta sa cheantar.

Tógann sé thart ar 30 nóiméad siúl chuig Parlaimint na hEorpa
ó lár na cathrach.

Stáisiún Bruxelles-Luxembourg
Tá stáisiún Bruxelles-Luxembourg suite faoin Esplanade le naisc
dhíreacha leis na stáisiúin traenach Bruxelles-Nord, BruxellesCentral agus Bruxelles-Midi.
www.belgianrail.be

Ag rothaíocht
Is é Villo! scéim phoiblí na Bruiséile do rothair ar cíos, rud
a chuireann ar do chumas rothar a fháil i stáisiún nasctha
amháin agus é a fhágáil i do dhiaidh i gceann eile. Tá trí
stáisiún nasctha cóngarach do Pharlaimint na hEorpa.
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Na stáisiúin metro is cóngaraí
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Tá páirceáil ar fáil saor in aisce agus ní mór áirithint a
dhéanamh ar líne roimh an gcuairt. Is le linn laethanta oibre
amháin atá an carrchlós ar oscailt.
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Parlaimint na hEorpa
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CUAIRTEANNA
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TIONÓIL
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TAR AGUS
BÍ PÁIRTEACH
AN BHRUISÉIL

Tá an Seomra Tionóil i gcroílár Pharlaimint na hEorpa sa Bhruiséil agus is
ann a tharlaíonn na díospóireachtaí agus na vótaí is tábhachtaí a chuireann
an tionscadal Eorpach chun cinn. Cuireann an seomra ar chumas gach duine
de 751 Fheisire de Pharlaimint na hEorpa teacht le chéile do sheisiúin
iomlánacha ina gcuireann siad do ghuthsa ar cloisteáil san Aontas Eorpach.
Is slí thar barr í cuairt ar an Seomra Tionóil chun tuiscint a fháil ar obair
thábhachtach Pharlaimint na hEorpa agus taithí a fháil tú féin ar shuíomh
na Parlaiminte tras-náisiúnta is mó ar domhan. Tar agus foghlaim faoi
conas a dhéanann Feisirí de Pharlaimint na hEorpa ionadaíocht ort.
Tá fáilte romhat leas a bhaint as ár ndeiseanna fótagrafaíochta, bileoga
eolais agus fiú cárta poist — agus iad go léir saor in aisce!
Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi chuairt a thabhairt ar Pharlaimint na
hEorpa ar líne:
www.europarl.europa.eu/visiting/ga

CUAIRTEOIRÍ AONAIR

CUAIRTEANNA DO GHRÚPAÍ

SEIMINEÁIR DON AOS ÓG EORPACH

Mar dhaoine aonair, teaghlaigh agus grúpaí beaga, tá fáilte
is fiche romhat cuairt a thabhairt ar an Seomra Tionóil agus
féachaint thart air ar do luas féin.

Is féidir le grúpaí cuairt a thabhairt ar áiléar poiblí an tSeomra
Tionóil agus taithí a fháil iad féin ar sheomra tionóil Pharlaimint
na hEorpa.

Tugann Seimineáir don Aos Óg Eorpach daoine óga le chéile ó gach
cearn den Eoraip chun cur i láthair, plé agus vótáil a dhéanamh ar
thuairimí a bhaineann le saincheisteanna na huaire.

Is féidir rogha a dhéanamh idir:

Áirítear i gcuairt do chuairteoirí:

Glacann roinnt grúpaí ó thíortha éagsúla páirt iontu, agus úsáid á bhaint as
teanga choiteann a labhraíonn na rannpháirtithe go léir. Cuireann “saotharlanna do thuairimí beartais” fóram ar fáil do rannpháirtithe éisteacht le daoine óga eile agus plé a dhéanamh leo le linn an imeachta seo a mhaireann
lá amháin. Críochnaíonn Seimineáir don Aos Óg Eorpach le vóta deiridh ar
an tuairim is agus deis, a phléitear ansin le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa.
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Cuairt aonair le treoir ilmheán
Tabhair cuairt ar an Seomra Tionóil ar do luas féin le treoir phearsanta
ilmheán. Tugann an chuairt tú chuig áiléar poiblí an tSeomra Tionóil,
mínítear obair Pharlaimint na hEorpa duit agus conas a dhéanann an
Pharlaimint ionadaíocht ort.
Cuairt aonair le seisiún eolais maidir le saol na parlaiminte le
ball foirne
Bain leas as cuairt níos pearsanta trí fhreastal ar sheisiún faisnéise
sa Seomra Tionóil ar obair Pharlaimint na hEorpa. Beidh duine dár
gcainteoirí i bhfeighil ar phlé idirghníomhach i mBéarla nó i bhFraincis
agus freagróidh sé nó sí do cheisteanna go léir.
Cuairt aonair le linn seisiún iomlánach (seiceáil dátaí ar an suíomh
gréasáin, le do thoil)
Glac an deis suí isteach ar dhíospóireachtaí agus vótaí Pharlaimint
na hEorpa agus tú ag féachaint orthu ón áiléar poiblí le linn seisiún
iomlánach sa Bhruiséil.
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cur i láthair fairsing idirghníomhach trí plé a dhéanamh le cainteoirí
maidir le cad a dhéanann Parlaimint na hEorpa do shaoránaigh, ar féidir
é a chur in oiriúint d’ábhair spéise ar leith na ngrúpaí;
an deis mionradharc a fháil ar an Seomra Tionóil san áiléar poiblí;
an deis breathnú ar dhíospóireachtaí agus vótaí ón áiléar poiblí le linn
seisiún iomlánach, ag brath ar líon na spásanna atá ar fáil.
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Tuilleadh eolais: vissem@ep.europa.eu

teangacha UE

Ba chóir paistí faoi 14 bliain d’aois a beith in éineacht le daoine fásta.

BAILIÚCHÁN EALAÍNE PHARLAIMINT
NA hEORPA

Uaireanta oscailte
Ní gá réamháirithint a dhéanamh do chuairteoirí aonair, ach bí cinnte
doiciméad aitheantais a bheith leat.
Gnáthsceideal (Meán Fómhair – Meitheamh)
Cuairt
Luan - Déardaoin 9:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00
Aoine 9:00, 10:00, 11:00 | Dúnta Satharn - Domhnach.
Seisiúin Eolais
Luan 11.00 agus 15:00
Sceideal an tsamhraidh (Iúil – Lúnasa)
Cuairt
Luan - Déardaoin 9:00-16:00
Aoine 9:00-12:00 | Dúnta Satharn - Domhnach.
Seisiúin Eolais	Luan - Déardaoin 11.00 agus 15:00 | Aoine 11:00

Is siombail é bailiúchán ealaíne Pharlaimint na hEorpa den
oidhreacht chultúrtha éagsúil a nascann an Eoraip le chéile.
Cuireadh tús leis in 1980 ar thionscnamh an chéad Uachtaráin
de Pharlaimint na hEorpa, Simone Veil ar toghadh go díreach í.

Chun cuairt do ghrúpa ar Sheomra Tionóil Pharlaimint na hEorpa a chur
in áirithe, téigh, le do thoil, chuig suíomh gréasáin na gcuairteanna ag:

Tuilleadh eolais: http://www.europarl.europa.eu/visiting/ga

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

Ar fáil: ó Luan go hAoine
Réamhairithint: Ní gá

Ar fáil: ó Luan go hAoine
Réamhairithint: 8 seachtaine ar a laghad

Tá 387 saothar nua-ealaíne sa bhailiúchán, a fuarthas agus béim á cur ar
ealaíontóirí óga a bhfuil gealladh fúthu a chur chun cinn agus iad ag cur
tús lena slite beatha.
Le linn do chuairte, beidh an deis agat ár dtaispeántas “Aontaithe san
Éagsúlacht“ a fheiceáil laistigh de limistéar cuairte an tSeomra Tionóil,
ina bhfuil saothair ealaíne ó gach Ballstát de chuid an Aontais Eorpaigh. Is
féidir leat dul isteach ag féachaint ar an taispeántas mar chuid den chuairt
ar an Seomra Tionóil.

