❘ HUR TAR DU DIG HIT?
Till fots

Det är lätt att ta sig till Europaparlamentet med buss, tunnelbana och tåg.
Vi rekommenderar att du åker kollektivt, med tanke på det begränsade
antalet parkeringsplatser i området.

Det tar ungefär 30 minuter att gå till Europaparlamentet från
Bryssels centrum.

Bryssel–Luxemburg-stationen
Tågstationen Bryssel–Luxemburg ligger under esplanaden
framför parlamentet och har direktförbindelser till Bruxelles–
Nord/Brussel–Noord, Brussel–Centraal/Bruxelles–Central och
Bruxelles–Midi/Brussel–Zuid.
www.belgianrail.be

BESÖK
I PLENISALEN

Cykel
”Villo!” kallas Bryssels hyrcyklar som du kan hämta på
en cykelstation och lämna på en annan. Det finns tre
cykelstationer nära Europaparlamentet.

Busshållplats ”Luxembourg/Luxemburg”
12

21

22

27

34

38

64

80

GRATIS

95
Bil

Närmaste tunnelbanestationer
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Det är gratis att parkera, men du måste boka på nätet före
besöket. Bilparkeringen är bara öppen på vardagar.
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Plenisalen
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KOM OCH
VAR MED
BRYSSEL

Plenisalen är Europaparlamentets hjärta i Bryssel och här hålls de viktigaste
debatterna och omröstningarna som driver det europeiska projektet
framåt. Här kan alla 751 ledamöter mötas under sammanträdesveckorna
och göra din röst hörd i Europeiska unionen.
Ett besök i plenisalen är ett utmärkt sätt att lära sig mer om
Europaparlamentets viktiga arbete och direkt få en inblick i världens största
transnationella parlament. Kom och ta reda på hur Europaparlamentets
ledamöter för din talan.
Du får gärna utnyttja möjligheterna för fotografering, och ta för dig av
informationsbroschyrer och vykort – allt är gratis!
Mer information om hur man besöker Europaparlamentet finns på nätet:
www.europarl.europa.eu/visiting/sv/

ENSKILDA BESÖKARE

GRUPPBESÖK

EUROPEISKA UNGDOMSSEMINARIER

Enskilda, familjer och mindre grupper är mer än välkomna att
besöka plenisalen och utforska den i sin egen takt.

Som grupp kan ni besöka plenisalens åhörarläktare och få en
direktupplevelse av Europaparlamentets plenisal.

Du kan välja mellan:

I ett gruppbesök ingår:

■■

Enskilt besök med multimedieguide.

■■

Besök plenisalen i din egen takt med en personlig multimedieguide.
Du får besöka åhörarläktaren i plenisalen och lära dig hur
Europaparlamentet fungerar och hur det företräder dig.
■■

Enskilt besök med en kort briefing om verksamheten i
Europaparlamentet.
Gör ett mer personligt besök i plenisalen och gå på en kort briefing om
Europaparlamentets verksamhet. En av våra informatörer kommer att
leda en diskussion på engelska eller franska och besvara frågor.

■■

■■

■■

en bred interaktiv presentation med engagerade talare om vad
Europaparlamentet gör för medborgarna (presentationen kan även
skräddarsys för gruppens särskilda intressen),
möjlighet att se plenisalen på nära håll från åhörarläktaren och
möjlighet att följa debatter och omröstningar från åhörarläktaren under
ett plenarsammanträde, förutsatt att plats finns.
0 - 99

10 - 100

1,5–3 timmar

De europeiska ungdomsseminarierna samlar ungdomar från hela
Europa som där presenterar, diskuterar och röstar om idéer kring
en aktuell fråga.
Grupper från olika länder deltar och samtalar på ett språk som alla talar.
De politiska idélabben är ett forum där deltagare under en dag lyssnar på
och samarbetar med andra ungdomar. I slutet av seminarierna röstas bästa
idé fram, som sedan diskuteras med ledamöter av Europaparlamentet.
16–30 år

20–40 per grupp

1 dag

3 DE - EN - FR

Mer information: vissem@ep.europa.eu

Alla EU:s 24 språk

Enskilt besök under ett plenarsammanträde (kontrollera datum
på webbplatsen).
Ta plats på åhörarläktaren och följ med i Europaparlamentets debatter
och omröstningar under ett plenarsammanträde i Bryssel.
0 - 99

Upp till 10 personer

60 minuter

Alla EU:s 24 språk

Barn under 14 år måste ha sällskap av en vuxen.

Öppettider
Ingen förhandsbokning krävs för enskilda besök, men ta med en idhandling.

EUROPAPARLAMENTETS
KONSTSAMLING

Normala öppettider (september–juni):
Besök:

Mån.–tor. 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00
Fre. 09.00, 10.00, 11.00 | Lör.-sön. stängt

Europaparlamentets konstsamling är en symbol för det mångskiftande kulturella arv som binder Europa samman. Samlingen
påbörjades 1980 på initiativ av Simone Veil, Europaparlamentets
första direktvalda talman.

Briefingar: Mån. 11.00 och 15.00
Öppettider under sommaren (juli–augusti):
Besök:

Mån.–tor. 09.00–16.00
Fre. 09.00–12.00 | Lör.-sön. stängt

Briefingar: Mån.–tor. 11.00 och 15.00 | Fre. 11.00

Gå in på besökshemsidan om du vill boka ett gruppbesök
i Europaparlamentets plenisal:

Mer information: http://www.europarl.europa.eu/visiting/sv/

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

Öppet: Måndag-fredag
Ingen förbokning krävs

Öppet: Måndag-fredag
Förhandsbokning: minst 8 veckor i förväg

Konstsamlingen omfattar 387 moderna konstverk som förvärvats med
avsikt att främja unga, lovande konstnärer i början av karriären.
Under ditt besök kan du se utställningen ”Förenade i mångfalden”
i plenisalens besöksområde. Här finns konstverk från alla EU:s
medlemsstater. Du kan gå runt bland konstverken under ditt besök
i plenisalen, oavsett besökstyp.

