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Pirmajos savas darbības gados Eiropas Parlamenta plenārsēdes notika dažādās
vietās, kuras tam atvēlēja citas iestādes vai uzņemošās valstis. Tikai 1973. gadā, kad
Luksemburgā uzcēla Šūmana ēku, Parlaments tika pie savām telpām ar sēžu zāli, kurā
rīkot plenārsēdes.

Ēkas projektu izstrādāja pagājušā gadsimta 60. gados, bet celtniecība sākās
1970. gadā. Sākotnējo projektu gan nācās labot Eiropas Kopienu paplašināšanās dēļ.
Pagājušā gadsimta 70. gados sēžu zālē regulāri notika plenārsēdes, bet palielinoties
deputātu skaitam, pēc 1979. gadā notikušajām tiešajām vēlēšanām visi deputāti tajā
vairs nevarēja sapulcēties.

Luksemburgā esošā sēžu zāle ir ievērojama ar interjera dekoratīvo apdari, jo īpaši
Turīnas mākslinieku apvienības „NP2 grupa” veidoto cinka bareljefu. Šajā
informatīvajā materiālā ir intervijas ar māksliniekiem, kurās pastāstīts vairāk par
apdares tapšanu — arī interesantais stāsts par to, kā par sēžu zāles iekārtošanu
atbildīgais Beļģijas darbuzņēmējs atrada Itālijas uzņēmumu, kuram uzdeva veikt
darbu.

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Emilio Kolombo
uzrunā plenārsēdes dalībniekus Luksemburgā

1979. gadā.
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Šūmana ēkas āriene (2012. g.).

Šūmana ēka
Šūmana ēkā kopš 1973. gada strādā vairākas Eiropas Parlamenta sekretariāta nodaļas.
Neraugoties uz tās robusto ārieni un to, ka ēku izmanto galvenokārt administratīvām
vajadzībām, tajā atrodas pirmā sēžu zāle, kura bija īpaši paredzēta Eiropas Parlamenta
plenārsēdēm.

Kaut gan Parlamenta sekretariāts strādāja Luksemburgā kopš pašiem pirmsākumiem,
1960. gadu vidū bija uzbūvēta tikai viena ēka Eiropas iestāžu uzņemšanai — „Tornis”,
kuru atvēra 1966. gadā un kuru tolaik kopīgi izmantoja Eiropas Parlaments un
Komisija. Tagad tā ir pārveidota par konferenču centru.

Parlamentam izvēršot savu darbību, palielinājās arī vajadzības, un tika sāktas sarunas
ar Luksemburgas Lielhercogisti par administratīvas ēkas būvniecību Kirhbergas rajonā.
Ģenerālsekretāra Hansa Norda biroja arhīvā esošie dokumenti ļauj gūt priekšstatu par
Eiropas Parlamenta un Luksemburgas valdības sadarbības posmiem.

1965. gadā Eiropas
Parlaments, ko sanāksmēs
pārstāvēja Vispārējo lietu
ģenerāldirektorāta direktors
Pjērs Žinestē, sāka sarunas
ar Luksemburgas Publisko
būvdarbu ministriju,
konkrētāk — ar projekta
vadītāju Lorēnu Šmitu.
Parlamentam īpaši svarīgi
bija funkcionālie un
loģistikas aspekti — bija
vajadzīgi apmēram
470 biroji ar labu
apgaismojumu, no kuriem
30 būtu paredzēti
politiskajām grupām, bet 15 — reprezentācijas vajadzībām, ar tulku kabīnēm aprīkota
sanāksmju telpa, kurā varētu sapulcēties apmēram 100 cilvēku, bibliotēka un citas
speciālas telpas, kafejnīca, ēdnīca un vairākas noliktavas telpas, tostarp arhīvi.1

Pēc tam, kad bija panākta vienošanās par ēkas projektu, 1970. gada jūnijā to uzdeva
būvēt uzņēmumam Compagnie d'Entreprises CFE (iepriekšējais nosaukums —
Compagnie Belge de Chemins de Fer et d'Entreprises); darbu bija plānots pabeigt līdz
1973. gada beigām.

Jau 1970. gada septembrī, ņemot vērā Kopienas paplašināšanos pēc tam, kad tai
pievienojās Apvienotā Karaliste, Īrija un Dānija, radās šaubas par ēkas ietilpību, un
projekts bija jāpārskata. Tika nolemts ēkai pievienot vienu stāvu, tādējādi palielinot tās
ietilpību no 1000 līdz 1200 personām. Pirmie dienesti ēkā ievācās 1973. gada janvārī,
kaut gan celtniecība vēl nebija pabeigta,2 bet līdz tā paša gada beigām jau visa ēka bija
nodota Parlamenta rīcībā. Pēc Parlamenta priekšsēdētāja Kornelisa Berkhauera
ierosinājuma ēku nodēvēja Robēra Šūmana vārdā.3

Mūsdienās šai taisnstūra formas ēkai ir septiņi virszemes un divi pazemes stāvi. Ēkai ir
divi iekšpagalmi, kas ļauj dabīgajam apgaismojumam nonākt lielākā skaitā telpu. Ēka ir
100 m gara, 56 m plata un 33 m augsta, tās kopējā platība ir 36 000 m2 un tilpums
125 000 m3.
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Simona Veja, EP priekšsēdētāja Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna
valstu grupas dialoga laikā ar Eiropu. Luksemburga, 1979. gads.

Sarakstē, kas saglabājusies no 1974. gada, atrastos rasējumos4 redzams, kādām
vajadzībām kurš stāvs ir ticis izmantots: pirmajā stāvā bija bibliotēka un restorāns;
otrajā stāvā bija sēžu zāle, deputātu bārs un priekšsēdētāja biroji; trešajā stāvā bija
sēžu zāles galerijas, tulku kabīnes un vadības telpa. Tajā bija arī preses telpa,
ģenerālsekretāra biroji un daži Padomes locekļiem paredzēti kabineti. Ceturtais stāvs
bija atvēlēts politiskajām grupām, bet piektajā stāvā atradās kvestoru biroji un vairākas
administrācijas telpas, protokola nodaļa, dažas Parlamenta komitejas un Padomes un
Komisijas locekļiem paredzēti kabineti. Visu sesto stāvu aizņēma Parlamenta
komitejas, bet septītajā bija izvietots toreizējais D Ģenerāldirektorāts jeb Pētniecības
un dokumentācijas ģenerāldirektorāts, kā arī tulki. Abos pagrabstāvos bija iekārtota
tipogrāfija, kur iespieda un izplatīšanai sagatavoja iestādes darbam svarīgus
dokumentus; tur bija arī dažādas tehniskām vajadzībām paredzētas telpas un
noliktavas.

Plenārsēžu zāle
Pēc Apvienošanās līguma parakstīšanas par Eiropas Parlamenta pagaidu darba vietām
izraudzījās Luksemburgu, Briseli un Strasbūru. 1965. gadā Luksemburgā izvietoja
sekretariāta dienestus, bet plenārsēdes bija paredzēts rīkot Strasbūrā. Pagājušā
gadsimta 70. gados debates par vienas darba vietas izvēli Eiropas Parlamentam vēl
bija aktīvas un aktuālas. Plenārsēžu zāles iekārtošana, kas deva iespēju rīkot
plenārsēdes Luksemburgā, rosināja bažas par to, ka Parlaments pakāpeniski atteiksies
no plenārsēžu rīkošanas Strasbūrā.

Lēmuma pamatojumu
izskaidroja priekšsēdētājs
Valters Bērends pirmajā
Šūmana ēkā notikušajā
plenārsēdē teiktajā
atklāšanas uzrunā: „Runa
nekādā gadījumā nav par
politiskās klātbūtnes
samazināšanu Strasbūrā.
Tomēr, tāpat kā
iepriekšējos gados, arī
1973. ir jārūpējas par to,
kā ar iespējami mazākām
izmaksām padarīt arvien
pieaugošo darba apjomu,
kura dēļ mums nākas rīkot
arvien vairāk sesiju.”5

Ja sākotnējā projekta apspriešanā 1965. gadā Parlaments vispārīgi norādīja, ka būtu
jāizbūvē liela sanāksmju telpa, kurā varētu sapulcēties apmēram 100 dalībnieki, tad
1970. gadā ģenerālsekretāra Hansa Norda vēstulē priekšsēdētājam Mario Skelbam6 jau
ir skaidri pausts viedoklis, ka vajadzīgas atbilstošas telpas un darba apstākļi gan
Strasbūrā, gan Luksemburgā. Tāpēc 1971. gadā pieņemtajā projekta redakcijā bija
paredzēts uzbūvēt sēžu zāli, kurā varētu pienācīgi rīkot plenārsēdes. Dienesta vēstulē,
ko Pjērs Žinestē 1971. gada janvārī sūtīja Hansam Nordam, aprakstīts, kādai vajadzētu
būt sēžu zālei. Tajā bija jānodrošina iespēja sapulcēties Eiropas Parlamenta
142 deputātiem; vienlaikus, paredzot Apvienotās Karalistes, Īrijas un Dānijas gaidāmo
iestāšanos (tika sagaidīts, ka šo valstu vidū būs arī Norvēģija, kas beigu beigās nolēma
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nepievienoties), bija jābūt iespējām telpu paplašināt tā, lai tajā varētu izvietot
208 deputātus. Tajā bija jābūt arī vietai Parlamenta priekšsēdētājam un prezidijam,
tribīnei, Padomes un Komisijas pārstāvjiem un viņus pavadošajām personām, un
galdam, pie kura strādāt stenogrāfistiem. Bija iecerēts zālē ierīkot balkonveida galeriju,
kurai varētu piekļūt gan no zāles iekšpuses, gan no ārpuses un kurā būtu vieta līdz pat
200 cilvēkiem, tostarp žurnālistiem un interesentiem.7 Zālē bija jābūt tulku kabīnēm un
tehniskajam aprīkojumam — austiņām, mikrofoniem un televizoru ekrāniem, kuros
pārraidītu debates un rādītu runātāju vārdus un apspriežamo ziņojumu nosaukumus.

Kaut gan Parlamenta amatpersonas galvenokārt pievērsa uzmanību tehniskajiem un
praktiskajiem aspektiem, telpai tapa arī mākslinieciski augstvērtīgs interjers.
Taisnstūrveida (28x20 m) zāle bija rūpīgi iekārtota, izmantojot dažādus materiālus,
piemēram, sienas bija tapsētas ar ādu; zālē bija eleganti koka krēsli un metāla lustras
un griesti. Deputātu sēdvietas bija izkārtotas U burta formā un vērstas pret tribīni un
paaugstinājumu, kurā bija priekšsēdētāja vieta. Aizmugurējā sienā uzmanību piesaista
Turīnas mākslinieku apvienības „NP2 grupa” veidotais cinka bareljefs. Sienas vidū ir
bareljefā paslēptas divviru durvis uz priekšsēdētāja biroju, kuras rotā tāds pats motīvs.

Zāles interjera projektu bija uzdots izstrādāt beļģu interjeristam un mēbeļu
galdniekam Renē Simonī, kurš 1928. gadā dibināja uzņēmumu „Entreprise Simonis”, kas
vēl joprojām darbojas un ir pazīstams ar dalību tādos lielos projektos kā Beļģijas
Senāta sēžu zāles un bankas „Bank Brussels Lambert” iekārtošana. Tomēr dokumentos
nav ne vārda par to, kā Simonī un NP2 grupai uzticēja iekārtot sēžu zāles interjeru. Tas,
ka par interjera iekārtošanas projektu nav nekādu liecību ne Eiropas Parlamenta
vēstures arhīvos, ne Luksemburgas Publisko būvdarbu ministrijas arhīvā, pat ne
Lorēna Šmita plānos, liecina, ka šo lēmumu visticamāk pieņēma celtniecības
darbuzņēmējs. Visdrīzāk, ka „Compagnie d'Entreprises” (CFE) izraudzījās tolaik Briselē
labi pazīstamo Simonī, jo uzņēmums uzticējās viņa pierādītajai pieredzei.

Veicot intervijas ar NP2 grupas pārstāvjiem un izpētot dokumentus no Nerones
Čekarelli arhīva, mums ir izdevies noskaidrot, kā NP2 grupai tika uzdots izveidot
bareljefu.8

NP2 grupa
NP2 grupu dibināja Džovanni Čekarelli (pazīstams arī kā Nerone, 1937-1996) un
Džanni Patuci (1932). Tā pastāvēja9 un bija starptautiski pazīstama no 1962. līdz
1974. gadam10, saņēma nozīmīgus apbalvojumus11 un sadarbojās ar plaši pazīstamiem
māksliniekiem, piemēram, Emilio Vedovu, Marselu Breieru un citiem. Abi jaunie
mākslinieki iepazinās studiju laikā Venēcijas Mākslas akadēmijā (Accademia di Belle
Arti), un atkal satikās Turīnā, kur uzsāka sekmīgu sadarbību un 1962. gadā dibināja NP2
grupu. Viņi vēlējās „izlaist” mākslu no muzejiem un galerijām plašākā auditorijā,
apvienojot mākslu un arhitektūru.

Mākslinieku darba vieta — studija Borgaro Torinēzes komūnā — kļuva par īstu
eksperimentu laboratoriju, kas bija atvērta sadarbībai ar citiem māksliniekiem un
amatniekiem. Mākslinieku apvienības darba spektrs bija ļoti plašs: viņi projektēja un
veidoja monumentālas skulptūras, mēbeles, savienotājelementus un paneļus, savos
darbos izmantojot metālu, koku, betonu un marmoru, un demonstrējot oriģinālu
izdomu un izcilu tehniku. Pagājušā gadsimta 60. gadu beigās abi mākslinieki sāka
dažādot savu darbību, un paralēli unikālajiem mākslas darbiem (kuriem kā parakstu
joprojām izmantoja NP2 grupas simboliku) viņi sāka izstrādāt sērijveida seguma
elementus un arhitektoniskus piederumus. Intervijā Džanni Patuci norāda, ka darbs
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Džovanni Čekarelli („Nerone”) un Džanni Patuci ar palīgiem.

studijā bijis grūts,12 bet joprojām izsakās ar to pašu entuziasmu, kas caurstrāvo arī
grupas darbus.

1964. gadā NP2 grupai pievienojās Nerones Čekarelli jaunākais brālis Pjerkarlo, kurš
tolaik vēl tikai sāka savu menedžera karjeru. Pjerkarlo kārtoja administratīvos un
komerciālos jautājumus un deva būtisku ieguldījumu grupas darbu popularizēšanā. -
Arhitektūras izstādēs viņš nodibināja sakarus ar arhitektiem un izstāžu zāļu
pārstāvjiem un mākslas un dizaina galeriju pārstāvjiem — no sākuma Amerikas
Savienotajās Valstīs, pēc tam arī Eiropā13. Drīz grupa sāka saņemt arvien vairāk
publiskā un privātā sektora klientu pasūtījumu.

Bareljefa tapšana
Pagājušā gadsimta 60. gados
NP2 grupas darbus izstādīja
daudzās izstāžu zālēs, tostarp
dizainera Rodžera Fanhēfela
galerijā, kas joprojām
darbojas Briselē, Avenue
Louise. Iespējams, tieši
šādi — daļēji nejaušības
dēļ — bareljefa izstrādi
uzticēja veikt tieši šai
mākslinieku apvienībai.
Simonī un Fanhēfelam14 bija
gan lietišķas attiecības, gan
viņi bija pazīstami arī
personīgi. Tolaik no Simonī
uzņēmuma nebija tālu līdz
Fanhēfela galerijai, tāpēc ir
iespējams, ka galerijas izstāžu
zālē Simonī ievēroja Nerones
un Patuci darbus un nolēma uzdot viņiem bareljefa izveidi.

2014. gada decembra intervijā ar mākslinieku Džanni Patuci mums izdevās noskaidrot
daudzas ar šī mākslas darba tapšanu saistītas nianses. Patuci atcerējās, ka
Pjerkarlo Čekarelli uz studiju atnesa tās sienas rasējumu, kuru viņiem bija uzdots
izdekorēt. Sienas augšdaļā bija četras taisnstūrveida nišas, kurās bija paredzēts ierīkot
tulku kabīnes. Šis plānojums iedvesmoja dekorācijas motīva tapšanu.

Bareljefs sedz apmēram 150 m2 lielu laukumu (25x6 m), un to veido sešās kārtās
saliktas dažāda lieluma taisnstūrveida cinka plāksnes (kopā 83). Raksts ap četrām
augšējām nišām atgādina sengrieķu ornamentus. Kā pretmets četrām taisnēm
bareljefa augšdaļā ir četras līknes tā apakšdaļā, kuras, līdzīgi iekavām, it kā atver un
noslēdz abstrakto ģeometrisko ornamentu. Kā izteicās Nerone Čekarelli: šim
vēstījumam tulkojums nebija nepieciešams15. Bareljefs tapa 1972. gadā.

Visu skulptūru izgatavoja Borgaro Torinēzē esošajā studijā, kas bija mākslinieku un
viņu palīgu galvenā darba vieta. Skulptūras dizains un izveide pavisam prasīja
apmēram divus mēnešus, tostarp divas nedēļas ilga plākšņu krāsošana un divas
nedēļas — kodināšana. Plāksnes sākotnēji bija 1 metru garas, 2 metrus platas un
2 milimetrus biezas.
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ĀKK un EEK Konsultatīvās asamblejas sanāksme Luksemburgā
1976. gadā. Luksemburgas lielhercogs Žans un lielhercogiene Žozefīne-
Šarlote.

Tās bija tādas pašas kā plāksnes, no kurām izgatavo zārkus, un, kā bija ierasts, arī šos
materiālus mākslinieki iegādājās no vietējiem tirgotājiem.

Plāksnes apstrādāja ar kodināšanu; parasti šo paņēmienu izmanto gravīrās un
iespieddarbos. Tās noklāja ar eļļainu vielu, veidojot ornamentu negatīvu, lai aizsargātu
metālu ārpus kodinājuma. Pēc tam tās apstrādāja ar slāpekļskābē iemērktiem sūkļiem.
Skābe ieēdās metālā līdz pat 1 mm dziļumā, radot pārsteidzošu chiaroscuro efektu.
Numurētās un iesaiņotās plāksnes nosūtīja uz Luksemburgu, kur tās, kā bija ierasts,
pildot mākslinieku norādījumus, uzstādīja būvuzņēmums.

Plenārsēžu zāles lietojums
Pirmā sesija jaunajā plenārsēžu
zālē notika 1973. gada
12. februārī. Tajā toreizējais
Komisijas priekšsēdētājs
Fransuā Ksavjers Ortoli
iepazīstināja ar Komisijas sesto
gada darba programmu
(1973. gadam). No 1973. gada
līdz 1979. gadam plenārsēžu
zālē notika 35 Eiropas
Parlamenta sanāksmes četru
dažādu priekšsēdētāju vadībā.
Šajā laikā EP sesijas tika rīkotas
pamīšus Luksemburgā un
Strasbūrā. Gandrīz puse no
tām notika Luksemburgā. Gada
kalendāru pieņēma
paplašinātais prezidijs.

Sēžu zāle vairākas reizes tika pārveidota, ņemot vērā pēc pirmās sanāksmes izteiktās
piezīmes. Ģenerālsekretāra Hansa Norda paziņojumā bija ietverts veicamo uzlabojumu
saraksts, kurā īpaši bija izcelti apskaņojuma sistēmas trūkumi, tāda aprīkojuma
trūkums, kas kabinetos strādājošajiem darbiniekiem dotu iespēju sekot sēžu zālē
notiekošajām debatēm, un vajadzība palielināt Komisijas un Padomes pārstāvjiem
paredzēto sēdvietu skaitu.16 Tika palielināts arī tulku kabīņu skaits, kas ļāva mutisko
tulkojumu nodrošināt sešās valodās, nevis četrās, kā bija iepriekš.

No daudzajiem ziņojumiem, kurus šajā sēžu zālē snieguši referenti, kā īpaši izceļamu
esam izraudzījušies Pateina ziņojumu „Konvencijas projekts par Eiropas Parlamenta
deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās”, kas tika apspriests 1975. gada
14. janvāra plenārsēdē. No debašu stenogrammas var noprast, ka Parlaments
konkrētajā situācijā uzskatīja, ka ir ļoti svarīgi šo jautājumu apspriest publiskās debatēs
un sazināties ar Eiropas iedzīvotājiem, ko parāda arī daudzo žurnālistu un filmēšanas
grupu klātbūtne sēžu zālē.17
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Plenārsēžu zāles sēdvietu plāns.
Iedalījums pa politiskajām grupām.

1975. gada septembris.

Pēc pirmajām Eiropas Parlamenta tiešajām
vēlēšanām, kas notika 1979. gada jūnijā EP deputātu
skaits palielinājās no 208 līdz 410, kā rezultātā sēžu
zāle kļuva par mazu plenārsēdēm, kuras ar laiku
arvien biežāk norisinājās Strasbūrā. 1975.–
1980. gadā Šūmana ēkas plenārsēžu zālē notika trīs
ĀKK un EEK Konsultatīvās asamblejas konstitutīvās
sanāksmes un piecas gadskārtējās sanāksmes.
Asamblejā piedalījās 46 Āfrikas, Karību jūras reģiona
un Klusā okeāna valstu pārstāvji un to deviņu EEK
dalībvalstu pārstāvji, kuras bija parakstījušas Lomes
konvenciju.

Gadu gaitā Eiropas Parlaments un citas iestādes
turpināja izmantot plenārsēžu zāli dažādiem
pasākumiem un sanāksmēm, piemēram, deputātu
organizētiem pasākumiem vai apaļā galda
diskusijām, vai citu iestāžu, piemēram, Pasaules
Miera foruma vai Luksemburgas Jauniešu padomes,
pasākumiem. Plenārsēžu zāle ir nozīmīgs
EP Informācijas biroja Luksemburgā rīkoto grupu apmeklējumu apskates objekts.

Sēžu zāle, tās interjers un lielais cinka bareljefs joprojām ir ideāli saglabājušies. Tā ir
paliekoša liecība par laikposmu, kurā Eiropas Parlaments piedzīvoja lielu izaugsmi un
pārmaiņas.
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Piezīmes
1 Luksemburga. Robēra Šūmana ēkas celtniecība. Plāni, kopsavilkums: apspriežu par celtniecības projektu pirmais

posms (1965), Eiropas Parlamenta Vēstures arhīvs (HAEP), SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0010.
2 Luksemburga. Robēra Šūmana ēkas celtniecība. Fotogrāfija: ēkas apraksts (1973), HAEP, SG 02HN 2000/IMMO

IMMO-060 0060.
3 Luksemburga. Robēra Šūmana ēkas celtniecība. HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0060.
4 Luksemburga. Šūmana ēkas apsaimniekošana, piezīmes: ar ēkas iekārtošanu saistītas problēmas (1974), HAEP,

SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0040.
5 Eiropas Parlamenta debates. Priekšsēdētāja M. Bērenda runa, 12/02/1973, HAEP, PE0 AP DE/1972 DE19730212-

01 0010.
6 Luksemburga. Robēra Šūmana ēkas celtniecība. Piezīme: arhitekta, Luksemburgas valsts iestāžu pārstāvju un EP

sarakste par celtniecības projektu (1969-1971), HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0040.
7 Luksemburga. Robēra Šūmana ēkas apsaimniekošana. Piezīmes: ar ēkas iekārtošanu un aprīkošanu saistītie

veicamie uzlabojumi (1970-1973), HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0030.
8 Veicot izpēti, tika intervēti: Džanni Patuci — mākslinieks, bijušais NP2 grupas dalībnieks, Pjerkarlo Čekarelli —

menedžeris, bijušais NP2 grupas dalībnieks, Filips Lenartss — Rodžera Fanhēfela bijušais palīgs, tagad Rodžera
Fanhēfela galerijas direktors. Pateicamies Sārai Čekarelli un Associazione Archivio Nerone Giovanni Ceccarelli par
atļauju izmantot arhīva dokumentus.

9 Kā grupas darba ilustratīvus piemērus var minēt Korbejesonas kultūras centra marmora fasādi, Puertoriko
viesnīcas El Conquistador lielās metāla skulptūras un cinka durvis Marsela Breiera celtajā savrupmājā „Villa Sayer”.

10 1974. gadā grupu pameta Džanni Patuci, lai uzsāktu individuālu mākslinieka karjeru. Nerone pārdēvēja grupu
par NP2/Nerones grupu un turpināja eksperimentēt, sadarbojoties ar citiem māksliniekiem un nodibinot žurnālu
„AR?”.

11 1969. gadā mākslinieku apvienība saņēma „Niveau de Bronze” balvu par mākslu arhitektūrā, bet 1971. gadā —
„Prestige du Monde” balvu.

12 Intervija ar Džanni Patuci. 2014. gada decembris.
13 Intervija ar Pjerkarlo Čekarelli. 2015. gada augusts.
14 Intervija ar Filipu Lenartsu. 2015. gada decembris.
15 „Senza bisogno di traduzione” („Tulkojums nav nepieciešams”), „Gruppo NP2”, izdevums „AR?”, Nr. 0, 1974. g., 2.–

3. lpp.
16 Luksemburga. Šūmana ēkas apsaimniekošana, piezīmes:  ar ēkas iekārtošanu saistītas problēmas (1974), HAEP,

SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0040.
17 Eiropas Parlamenta debates. Konvencija par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās,

HAEP, PE0 AP DE/1974 DE19750114-01 9900.

Atruna un autortiesības
Par šā dokumenta saturu ir atbildīgs tikai tā autors, un tajā paustie viedokļi ne vienmēr atspoguļo
Eiropas Parlamenta oficiālo nostāju. Ir atļauta reproducēšana un tulkošana nekomerciāliem nolūkiem, ja
tiek norādīts avots un ja par to iepriekš informē Eiropas Parlamentu un tam nosūta vienu eksemplāru.

Publikācija sagatavota 2016. gada februārī Luksemburgā. © Eiropas Savienība, 2016.

Fotogrāfijas avots: © Eiropas Savienība, © Archivio Giovanni Nerone Ceccarelli
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