❘ BEREIKBAARHEID
Te voet

Het Europees Parlement is eenvoudig bereikbaar per bus, metro en trein.
Gezien de beperkte parkeermogelijkheden in de omgeving, raden wij u
aan gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Vanuit het centrum is het ongeveer 30 minuten wandelen naar
het Europees Parlement.

Station Brussel-Luxemburg
Het station Brussel-Luxemburg bevindt zich onder de
Esplanade en heeft rechtstreekse verbindingen met de
stations Brussel-Noord, Brussel-Centraal en Brussel-Zuid.
www.belgiantrain.be/nl

Met de fiets
Met een huurfiets van Villo! kunt u in Brussel van het ene naar
het andere Villo!-station fietsen. Er zijn drie Villo!-stations in
de omgeving van het Europees Parlement.
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Met de auto
U kunt gratis parkeren. Hiervoor dient u van tevoren online
te reserveren. De parkeergarage is uitsluitend geopend op
werkdagen.
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De grote vergaderzaal is het hart van het Europees Parlement in Brussel. Hier
vinden de belangrijkste debatten plaats en stemmen de Europarlementariërs
over de toekomst van Europa. Tijdens de plenaire vergaderingen komen de
leden van het Europees Parlement in deze zaal samen om op te komen voor
de belangen van de burgers van de Europese Unie.
Een bezoek aan de grote vergaderzaal is een uitgelezen manier om van
dichtbij het Europees Parlement te zien en te begrijpen hoe ’s werelds
grootste over landsgrenzen gekozen parlement werkt. Kom langs en
ontdek hoe de leden van het Europees Parlement u vertegenwoordigen!
U kunt tijdens dit gratis bezoek foto’s maken en er liggen informatiebrochures
en ansichtkaarten voor u klaar.

INDIVIDUELE BEZOEKERS

GROEPSBEZOEK

U kunt de grote vergaderzaal alleen of in een kleine groep
bezoeken en in uw eigen tempo verkennen.
U kunt kiezen tussen:
■■

■■

Meer informatie over een bezoek aan het Europees Parlement is te vinden
op de website:
www.europarl.europa.eu/visiting/nl

■■

een individueel bezoek met een multimediagids
Bezoek de grote vergaderzaal in uw eigen tempo met een persoonlijke
multimediagids. U brengt een bezoek aan de publieke tribune van de
grote vergaderzaal en krijgt uitleg over wat het Europees Parlement
doet en hoe het u vertegenwoordigt.
een individueel bezoek met een presentatie over het parlementaire
leven door een medewerker
Voor een persoonlijker bezoek kunt u een presentatie in de grote
vergaderzaal bijwonen over de werkzaamheden van het Europees
Parlement. Een van onze medewerkers leidt een interactieve discussie
in het Engels of Frans en beantwoordt al uw vragen.

EUROPESE JEUGDSEMINARS

Groepen kunnen de grote vergaderzaal bezoeken vanaf de publieke
tribune. Daar kunnen ze de zaal met eigen ogen bekijken.
Een groepsbezoek bestaat uit:
■■

■■

■■

een interactieve presentatie over allerlei onderwerpen over wat het
Europees Parlement doet voor de burgers; de onderwerpen kunnen
worden afgestemd op de interesses van de groep;
toegang tot de publieke tribune om de grote vergaderzaal van dichtbij
te kunnen bekijken;
de mogelijkheid om tijdens een plenaire vergadering debatten en
stemmingen bij te wonen vanaf de publieke tribune, afhankelijk van
de beschikbare plaatsen.
0–99

10–100

1½ – 3 uur

Jongeren uit heel Europa kunnen een van de Europese
jeugdseminars bijwonen om actuele onderwerpen te bespreken
en te stemmen over de ideeën die naar voren zijn gebracht.
Zo’n seminar bestaat uit een aantal groepen jongeren uit verschillende
landen. Er wordt een voertaal afgesproken die alle deelnemers begrijpen.
Tijdens dit evenement van één dag worden thematische discussies
georganiseerd waarbij jongeren met elkaar in gesprek gaan. De Europese
jeugdseminars eindigen met een eindstemming over het beste idee,
dat vervolgens wordt besproken met leden van het Europees Parlement.
16–30

20–40 per groep

1 dag

3 DE - EN - FR

Meer informatie: VISSEM@ep.europa.eu

talen van de EU

een individueel bezoek tijdens een plenaire vergadering (raadpleeg
de website voor data)
Maak van de gelegenheid gebruik om tijdens een plenaire vergadering
in Brussel debatten en stemmingen van het Europees Parlement te
volgen vanaf de publieke tribune.
0–99

<10

60 minuten

talen van de EU

Kinderen jonger dan 14 jaar moeten door een volwassene worden begeleid.

Openingstijden
Individuele bezoekers hoeven niet op voorhand te reserveren, maar
dienen wel een identiteitsbewijs bij zich te dragen.

KUNSTCOLLECTIE VAN HET
EUROPEES PARLEMENT

Tijdschema september–juni
Bezoek		 Ma – do 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 uur
Vr 9.00, 10.00, 11.00 uur | Za-zo gesloten

De kunstcollectie van het Europees Parlement staat symbool voor
het gevarieerde culturele erfgoed dat Europa verbindt. De collectie werd in 1980 aangelegd op initiatief van Simone Veil, de eerste
rechtstreeks verkozen voorzitter van het Europees Parlement.

Presentaties		 Ma 11.00 en 15.00 uur
Zomerregeling (juli en augustus)
Bezoek		 Ma – do 9.00-16.00 uur
Vr 9.00-12.00 uur | Za-zo gesloten
Meer informatie: http://www.europarl.europa.eu/visiting/nl

U kunt een groepsbezoek aan de grote vergaderzaal van het Europees
Parlement reserveren via de website voor bezoekers:
http://www.europarl.europa.eu/visiting/nl

Beschikbaarheid: maandag tot en met vrijdag
Reservering: nee

Beschikbaarheid: maandag tot en met vrijdag
Reservering: min. 8 weken op voorhand

Presentaties		 Ma – do 11.00 en 15.00 uur | Vr 11.00 uur

De in totaal 387 moderne kunstwerken zijn gekocht om veelbelovende
jonge kunstenaars aan het begin van hun carrière te ondersteunen.
Tijdens uw bezoek heeft u toegang tot de tentoonstelling “Verenigd in
verscheidenheid” in de bezoekersruimte van de grote vergaderzaal, waar
kunstwerken uit alle lidstaten van de Europese Unie te zien zijn. U kunt
deze tentoonstelling bezichtigen bij elk bezoek aan de grote vergaderzaal.

