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Evropski parlament
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

#visitEP
  visitEuropeanParliament
  @visit_EP
  @visit_EP
  hemicycle-visits@ep.europa.eu
  europarl.europa.eu/visiting/sl

Postaja Bruselj-Luxembourg je pod ploščadjo Esplanade in je 
neposredno povezana z železniškimi postajami Bruselj-sever, 
Bruselj-center in Bruselj-jug. 
www.belgianrail.be

Iz središča mesta je do Evropskega parlamenta približno  
30 minut hoje.

Villo! je sistem javne izposoje koles v Bruslju. Kolo si lahko 
izposodite na eni od postaj in ga vrnete na drugi. V bližini 
Evropskega parlamenta so tri take postaje.

Parkirišče je brezplačno, vendar ga je treba rezervirati na 
spletnem mestu pred obiskom. Parkirišče je odprto samo  
ob delovnih dnevih.

Železniška postaja Bruselj-Luxembourg

Peš

S kolesom

Z avtomobilom

Avtobusno postajališče Luxembourg

Najbližje postaje podzemne železnice

❘ KAKO DO NAS?

Do Evropskega parlamenta zlahka pridete z avtobusom, podzemno 
železnico ali vlakom. Zaradi omejenega števila parkirnih mest toplo 
priporočamo javni prevoz.
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EVROPSKI MLADINSKI SEMINARJI

Evropskih mladinskih seminarjev se udeležujejo mladi iz vse 
Evrope, ki predstavljajo svoje zamisli o določenih temah ter o 
njih razpravljajo in glasujejo.  

V delavnicah o politikah, ki trajajo en dan, udeleženci poslušajo pred-
stavitve in razpravljajo z drugimi mladimi. Evropski mladinski seminarji 
se zaključijo z glasovanjem o najboljši zamisli, o kateri potem razpravljajo 
s poslanci Evropskega parlamenta.

 16–30   20–40    en dan  3  DE - EN - FR

Več informacij:  vissem@ep.europa.eu

UMETNIŠKA ZBIRKA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA

Umetniška zbirka Evropskega parlamenta je simbol raznolike kul-
turne dediščine, ki povezuje Evropo. Nastajati je začela leta 1980 
na pobudo Simone Veil, prve neposredno izvoljene predsednice 
Evropskega parlamenta.   

V zbirki je 387 modernih umetniških del, kupljenih z željo, da bi podprli 
mlade obetavne umetnike, ki šele začenjajo kariero. 

Razstavo „Združena v raznolikosti“, kjer so razstavljena umetniška dela 
iz vseh držav članic Evropske unije, si lahko ogledate med obiskom 
Evropskega parlamenta v prostorih za obiskovalce ob plenarni dvorani.

Plenarna dvorana je srčika Evropskega parlamenta v Bruslju, saj tam 
potekajo najpomembnejše razprave in glasovanje o evropskem projektu. 
Sprejme lahko vseh 751 poslancev Evropskega parlamenta, ki na plenarnih 
zasedanjih zastopajo državljane Evropske unije. 

Obisk dvorane je čudovita priložnost, da se seznanite z delom Evropskega 
parlamenta in si na lastne oči ogledate domovanje največje svetovne 
nadnacionalne skupščine. Obiščite nas in spoznajte, kako vas zastopajo 
poslanci Evropskega parlamenta.

Med ogledom boste lahko fotografirali, na voljo pa vam bodo tudi 
brezplačne brošure in razglednice.

Več informacij o obisku Evropskega parlamenta najdete na spletnem 
naslovu: 

www.europarl.europa.eu/visiting/sl/

        

POSAMEZNI OBISKOVALCI
Posamezniki, družine in manjše skupine lahko plenarno dvorano 
obiščejo in raziščejo samostojno.   

Izberete lahko:

 ■ Samostojni obisk z multimedijskim vodnikom

 Obisk lahko načrtujete sami z osebnim multimedijskim vodnikom. 
Z galerije za javnost si boste ogledali plenarno dvorano ter poslušali 
razlago o delu Evropskega parlamenta in o tem, kako vas zastopa.

 ■ Obisk pod vodstvom uslužbenca, ki bo predstavil parlamentarni utrip

 Obisk bo še bolj bogat, če boste prisluhnili predstavitvi dela Evropskega 
parlamenta. Eden od naših uslužbencev bo z vami razpravljal v 
angleščini ali francoščini in odgovarjal na vprašanja.

 ■ Obisk med plenarnim zasedanjem (preverite datume na spletnem 
mestu)

 Med plenarnim zasedanjem v Bruslju lahko z galerije za javnost 
prisluhnete razpravam v Evropskem parlamentu in spremljate 
glasovanje.

 0–99   do 10 oseb  60 minut   vseh 24 jezikov Evropske unije
Otroci, mlajši od 14 let, morajo biti v spremstvu odraslega.

Odpiralni čas

Posameznikom obiska ni treba rezervirati, morajo pa imeti osebni 
dokument.

Običajni urnik (september–junij)

Obisk: ponedeljek–četrtek: 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00   
petek: 9.00, 10.00, 11.00   |   sobota in nedelja: zaprto

Predstavitev: ponedeljek: 11.00 in 15.00 

Poletni urnik (julij–avgust)

Obisk: ponedeljek–četrtek: 9.00–16.00  
petek: 9.00–12.00   |   sobota in nedelja: zaprto

Predstavitev: ponedeljek–četrtek: 11.00 in 15.00   |   petek: 11.00

Več informacij:  http://www.europarl.europa.eu/visiting/sl/ 

Odprto: od ponedeljka do petka
Rezervacije: ni potrebno

SKUPINSKI OBISKI

Skupine lahko obiščejo galerijo za javnost, kjer si bodo ogledale 
plenarno dvorano Evropskega parlamenta. 

Skupinski obisk obsega:

 ■ obširno in interaktivno predstavitev o Evropskem parlamentu, ki jo je 
mogoče prikrojiti posebnim interesom skupine;

 ■ ogled plenarne dvorane z galerije za javnost; 
 ■ možnost spremljanja razprav in glasovanja z galerije za javnost med 

plenarnimi zasedanji, odvisno od razpoložljivih mest.

 0–99   10–100  1,5–3 ure  vseh 24 jezikov Evropske unije

Skupinski obisk plenarne dvorane Evropskega parlamenta lahko 
rezervirate na spletnem naslovu:

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

Odprto: od ponedeljka do petka
Rezervacije: vsaj 8 tednov pred obiskom
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