❘ HOGYAN TALÁL IDE?
Gyalog

Az Európai Parlament könnyen elérhető busszal, metrón és vonattal is.
Mivel a közelben kevés a parkolóhely, így kifejezetten ajánljuk, hogy
tömegközlekedéssel érkezzen.

Az Európai Parlament a belvárosból mintegy 30 perces sétával
érhető el.

Brüsszel-Luxembourg vasútállomás
A Brüsszel-Luxembourg vasútállomás a Szolidaritás 1980
sétány alatt található, közvetlen csatlakozással Brüsszel keleti,
központi és déli pályaudvaraihoz.
www.belgianrail.be

Kerékpárral
Vegye igénybe a Villo! névre hallgató brüsszeli
közösségibringa-rendszert! Bármely dokkolóállomásról
elhozhat egy biciklit, és lerakhatja egy másik dokkolóban.
Az Európai Parlament közelében három Villo-állomás
is található.

„Luxembourg” buszmegálló
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A parkolás ingyenes, de azt a látogatás előtt interneten kell
lefoglalni. A parkoló csak munkanapokon tart nyitva.
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JÖJJÖN EL, ÉS VEGYEN
RÉSZT A MUNKÁNKBAN!
BRÜSSZEL

Az ülésterem az Európai Parlament lelke Brüsszelben, itt tartják az Európa
jövőjével kapcsolatos legfontosabb vitákat és szavazásokat. A terem
lehetővé teszi, hogy mind a 751 európai parlamenti képviselő részt vegyen
a plenáris üléseken, ahol az Ön véleményének is hangot adnak.
Az üléstermi látogatás tökéletesen alkalom az Európai Parlament
munkájának megértésére. Itt testközelből láthatja, hogy dolgozik a világ
legnagyobb nemzetek feletti parlamentje. Jöjjön el és tekintse meg, mit
tesznek Önért a képviselők!
Ingyenes kiadványokkal, képeslapokkal és fotózási lehetőségekkel várjuk!
Még több információ a látogatásról itt olvasható:
www.europarl.europa.eu/visiting/hu

EGYÉNI LÁTOGATÓK

CSOPORTOS LÁTOGATÁSOK

Az üléstermi látogatáson egyedül érkezőket, családokat és kis
csoportokat is szívesen fogadunk, és mindenki a saját tempójában
haladhat.

A csoportok az ülésterem látogatói karzatáról követhetik a
plenáris ülésen folyó munkát.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:
■■ Egyéni látogatás multimédiás vezetéssel
Egy multimédiás tárlatvezető segítségével saját tempójában nézheti
meg az üléstermet. A látogatás során felmehet az ülésterem látogatói
karzatára, ahol megismerkedhet az Európai Parlamentben folyó
munkával, és betekintést nyer abba, hogyan képviseli Önt a Parlament.
■■ Egyéni látogatás, amelynek keretében egyik munkatársunk
nyújt tájékoztatást a Parlamentről
Kollégáink az előadás során örömmel válaszolnak az Európai Parlament
munkájára vonatkozó kérdéseikre. A beszélgetés angolul vagy franciául
folyik.
■■ Egyéni látogatás a plenáris ülésszakok idején (az időpontokért
látogasson el a honlapra)
Ragadja meg a lehetőséget, és üljön be az Európai Parlamentben zajló
egyik vitára és szavazásra, tekintsen be az ülésterem látogatói karzatáról
a brüsszeli plenáris ülésbe!

A csoportos látogatás a következőket foglalja magában:
■■

■■
■■

felkészült előadóink színesen és sokoldalúan mutatják be, mit tesz az
Európai Parlament a polgárokért. Az előadás a csoportok igényeinek
megfelelően alakítható;
lehetőség nyílik az ülésterem látogatói karzatról történő megtekintésére;
a plenáris ülések során a férőhelyek függvényében lehetőség nyílik a
látogatói karzatról a viták és a szavazások követésére.
0–99 év

10–100 fő

1,5–3 óra

az Európai Unió 24 nyelvén

EURÓPAI IFJÚSÁGI SZEMINÁRIUMOK
Az Európai Ifjúsági Szemináriumokra Európa minden részéből
érkeznek fiatalok, hogy egy-egy aktuális témakörrel kapcsolatos
elképzeléseiket másokkal megismertessék és megvitassák.
A szemináriumokon részt vevő csoportok különböző országokból jönnek, de
egy közös nyelvet használnak. Az egész napos szakpolitikai ötletbörzéken
a résztvevők új véleményeket, ötleteket hallanak, és együtt dolgoznak ki
javaslatokat. Az Európai Ifjúsági Szemináriumok lezárásaként szavaznak a
legjobb ötletekről, amelyeket aztán az európai parlamenti képviselőkkel is
megvitatnak.
16–30 év

20–40 fő/csoport

1 nap 3 angol, francia, német

További információ: vissem@ep.europa.eu

0–99 év
10 fő alatt
60 perc
az Európai Unió 24 nyelvén
14 év alatti gyermekek csak felnőtt kísérettel jöhetnek.

Nyitvatartási idő
Egyéni látogatók számára nincs szükség előzetes foglalásra, a látogatáshoz
csupán személyazonosító igazolványára lesz szükség.

AZ EURÓPAI PARLAMENT
MŰGYŰJTEMÉNYE

Szokásos nyitvatartás (szeptember–június)
Látogatás: hétfő–csütörtök 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16. 00 óra
péntek 09.00, 10.00, 11.00 óra | szombat-vasárnap zárva

Az Európai Parlament műgyűjteménye az Európát összekötő
sokszínű kulturális örökség szimbóluma. A gyűjteményt 1980ban, az Európai Parlament első közvetlenül megválasztott elnöke,
Simone Veil kezdeményezésére hozták létre.

Tájékoztatók: hétfő 11.00 és 15.00 óra
Nyári nyitvatartás (július–augusztus)
Látogatás: hétfő–csütörtök 09.00–16.00 óra
péntek 09.00–12.00 óra | szombat–vasárnap zárva
Tájékoztatók: hétfő–csütörtök 11.00 és 15.00 óra | péntek 11.00 óra
További információ: http://www.europarl.europa.eu/visiting/hu
Elérhető: hétfőtől péntekig
Nem kell előzetesen foglalni

A csoportos foglaláshoz kérjük, látogasson el a következő weboldalra:
http://www.europarl.europa.eu/visiting/hu
Elérhető: hétfőtől péntekig
Legalább 8 héttel előre kell foglalni

A kollekció 387 modern műalkotást foglal magában, amelyeket karrierjük
kezdetén álló fiatal, ígéretes művészek népszerűsítésére vásároltak meg.
A program során az „Egyesülve a sokféleségben” elnevezésű kiállítás is
megnézhető, ahol az EU valamennyi tagállamából származó műalkotások
szerepelnek. A kiállítást bármely ülésteremi látogatás részeként is
megtekintheti.

