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Ontdek het aanbod en neem deel  
aan het event

Openingsceremonie

Wat nog meer?



ParcoursHome Animaties

In mei nodigt het Europees Parlement  
u uit voor een breed aanbod aan  
online- en on-site-activiteiten in  
verschillende EU-lidstaten, evenals in  
de drie werkplaatsen van het Parlement, 
Brussel, Luxemburg en Straatsburg.

Nu het Europees Jaar van de jeugd in 
2022 de jongeren in de schijnwerpers 
plaatsen en de stemmen van de  
burgers werden versterkt door de 
Conferentie over de toekomst van  
Europa, is er nooit een beter moment 
geweest om samen te komen, de uitda-
gingen die voor ons liggen te bespreken 
en te ijveren voor een betere toekomst 
voor Europa, werkbaar voor iedereen. 

Introductie
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Praktische  
informatie

We nodigen je uit om het  
openbaar vervoer te gebruiken om naar 
ons Europadag evenement te  
komen. Er is ook een beveiligde 
fietsenstalling voorzien op  
de Esplanade. Een beveiligde  
fietsenstalling is beschikbaar.

Voor de veiligheid, is het gebruik van 
mondmaskers bij het  
bezoeken van het Europees  
Parlement aanbevolen.

Ter plaatse kan u gebruik maken van de 
aanwezige cateringdienst. Het staat u 
vrij om uw eigen herbruikbare waterfles 
mee te  
nemen die u tijdens uw bezoek kan 
vullen aan de aanwezige water-
fonteinen. Glazen flessen zijn  
niet toegelaten.

Wifi: ep-visitors 
Identificatiecode: europeday2022 
Wachtwoord: europeday2022
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Tijdens dit evenement vandaag worden  
foto’s, beeld- en geluidsopnamen gemaakt 
om voor transparantie te zorgen 

en de werkzaamheden van het Europees 
Parlement te promoten.  
Als u hier binnenkomt, kunt u gefilmd  
of gefotografeerd worden en tijdens  
de activiteiten in de vergaderzalen kunnen 
geluidsopnamen worden gemaakt.  
Het Europees Parlement zal dit materiaal 
nadien gebruiken om zijn werkzaamheden 
onder de aandacht te brengen. 

Om uw privacy zoveel mogelijk te 
beschermen worden er alleen foto’s,  
beeld-en geluidsopnamen gemaakt 
bij stands, in ruimten waar activiteiten 
plaatsvinden en in vergaderzalen.  
U stelt het Europees Parlement vrij van 
iedere vorm van aansprakelijkheid inzake  
het voorgaande. 

Met vragen kunt u terecht bij

data-protection@europarl.europa.eu

Privacyverklaring

mailto:data-protection%40europarl.europa.eu?subject=
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Openingsceremonie

Europadag Hemicycle debat 
om 10:30 in de grote  
vergaderzaal van het  
Europees Parlement

9 mei markeert de verjaardag van de 
Schuman-verklaring, het startpunt van 
de Europese integratie en de Europese 
Unie die we vandaag kennen. Vandaag 
een jaar geleden werd de Conferentie 
over de toekomst van Europa  
gelanceerd, om de ideeën van burgers 
te verzamelen en te horen wat zij willen 
voor de toekomst van Europa.

Neem deel aan dit gesprek met  
vicevoorzitter Othmar Karas en leden 
van het Europees Parlement om te 
praten over de rol van het Europees  
Parlement in de Europese democratie 
en de Conferentie over de toekomst  
van Europa, en stel uw vragen!
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Animaties
Binnen

Buiten

Ontdek

Ontdek
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De postbode
Een grappige postbode zal je helpen een 
postkaart van de grote vergaderzaal te  
versturen. Schrijf een bericht aan een vriend 
of familielid als aandenken aan uw bezoek.

U kunt uw gratis postkaart overal in Europa 
verzenden. Geniet er van!

04



Home ParcoursAnimaties
› Binnen › Buiten

05
Papieren hoeden 
workshop 
Maak je eigen originele ‘Fnny Hat’ van  
inpakpapier.

Leer hoe hoeden gevouwen kunnen worden, 
zonder je creativiteit te vergeten. 

Het is grappig om te zien hoe meer  
en meer mensen getooid worden met  
een mooie hoed.
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07
Kids corner
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13
Kapla 
bouwspel
Grootschalige werkplaats met houten Kapla  
blokken

Ontwikkel je creativiteit en bouw kastelen, huizen, 
dieren, enz. met duizenden houten blokken van 
dezelfde grootte. 

Bouw mee aan een moderne architecturale site 
waar het land wordt omgevormd tot een stad met 
ongelooflijke constructies.

Deze activiteit staat open voor iedereen, een ont-
moetingsruimte waar kinderen en volwassenen 
elkaar ontmoeten. Je kunt 10 minuten of 1 uur 
blijven, vertrekken en terugkomen of de show als 
voorbijganger ontdekken.
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Orikadabra
Ontdek een wereld van papier! 
Teken een wens, fantasie of droom op papier.  
Neem plaats en de voorstelling begint.  
Harmonieuze handen, met een eigen wil, 
dansen op het ritme van zachte muziek. 
Stap voor stap en in een handomdraai wordt 
het papier gevouwen tot een dier-, bloem-  
of ander origamifiguur. Geniet van een  
buitengewoon verhaal zonder woorden.

Ontvang een prachtig opgevouwen origami, 
als blijvende herinnering.
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Magic faces
Kindergrime!
Een gepassioneerde artieste met één doel:  
een fantastische ervaring geven!

Deze artieste is lid van het Guerlain Makeup 
Art team dat o.a werkt voor VTM.

Deze artieste won in de 2021 wereldkampi-
oenschappen de 7 de plaats in special FX  
bodypaint. Ze behaalde daarmee tevens de 
eerste plaats in België en de tweede plaats 
van geheel Europa.
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Flowers
Wandelende decoratie act waarbij iedereen 
versierd wordt met bloemen, vogels of  
vlinders. Deze worden in het haar of op de 
kleding gezet. Met een sprankje glitter of een 
frisse bloemengeur is het plaatje compleet.



Home ParcoursAnimaties
› Binnen › Buiten

Singing  
Molenbeek
Koor
Zingend Molenbeek is een kinderkoor van  
de VZW “CHANTER pour vivre ENSEMBLE”,  
dat artistieke en educatieve projecten  
ontwikkelt via kinderkoren in lokale  
basisscholen in de gemeente Molenbeek.

Het koor bestaat uit ongeveer 40 kinderen  
van 5 tot 12 jaar, met een multiculturele  
achtergrond en diverse sociale situaties.
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Mobiele jongleurs
Jongleurs
Vier indrukwekkende jongleurs animeren  
het publiek op een vrolijke manier,  
gebruik makend van een combinatie  
van circuselementen zoals jongleren,  
eenwieleren en acrobatiek.
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Amazones  
op wieltjes
Animatie op rolschaatsen
Muziek, dans, theater en unieke kostuums  
komen samen in dynamisch straattheater.

Woordeloos verkennen ze alles om hen heen.

Rollend door de tijd staan deze reizigers  
versteld van de kleinste details van de meest 
gewone dingen.

Dompel jezelf onder in het avontuur van twee 
mysterieuze dames!



Home ParcoursAnimaties
› Binnen › Buiten

Witte pauwen
Creaturen op stelten
Deze elegante dames paraderen en pronken 
koket met hun pracht.

De opvouwbare pauwenstaart maakt het  
geheel af en ze pronken er maar al te  
graag mee.
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LedDrums
Trommels fanfare
De LedDrums zullen je vermaken met hun  
levendige drumritmes en veranderende  
kleureffecten! 

Een live-act-ervaring met alle zintuigen. 

LedDrums geven een ongelooflijke act die 
krachtig geluid, choreografie, theatraal licht 
en wow-effecten combineert voor een  
geweldig en origineel moment. 
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Zeepbellen  
op stelten
Een personage op stelten die gigantische 
bellen blaast die rond en boven het publiek 
zweven. Op zoek naar interactie deelt hij 
wonderlijke en intieme momenten met  
de toeschouwers.
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WELKOM IN 
HET EUROPEES 
PARLEMENT

01
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Ecologische  
transformatie
Duurzaamheid  
in het Europees Parlement
Verneem alles over de milieudoelstellingen van  
het Europees Parlement, de CO2-voetafdruk,  
duurzaamheid, het Antropoceen en ISO 
20121-certificering van de Europadag.

02
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Wat Europa  
voor mij doet
In mijn regio 
In mijn leven 
In detail
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Postkaarten
Vertel je familie en vrienden over je bezoek 
aan het Europees Parlement!

Wij sturen je postkaarten gratis op binnen 
alle EU-lidstaten!
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Briefings in de  
plenaire vergaderzaal 
Stel je vragen aan één van onze sprekers  
terwijl je een presentatie volgt over de  
werkzaamheden en de rol van het  
Europees Parlement.

06
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Voor u aan  
het werk in 24 talen!
Het Europees Parlement, als het grootste 
meertalige parlement ter wereld, geeft veel 
om de talen van de Europese Unie.  
Onze hooggekwalificeerde vertalers en tolken 
beheersen niet alleen hun talen. Ze hebben 
ook een grondige kennis van de Europese 
cultuur, geschiedenis en actualiteit.

We zijn er trots op om in 24 talen te werken. 
Voor u.

08
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09
Lux-publieksprijs 
Stem op de genomineerde films
Het publiek kan samen met de leden van  
het Europees Parlement (MEPs) online  
zijn stem uitbrengen voor de 3 LUX  
genomineerde films. 

De stemmen van het publiek en de EP-leden 
tellen elk voor 50 % mee. De film die op basis 
daarvan de hoogste score behaalt, wordt de 
winnaar van de LUX-publieksprijs.

De naam van de gelukkige wordt  
bekendgemaakt op de uitreikingsceremonie 
in het Europees Parlement, die zal  
plaatsvinden op woensdag 8 juni 2022 tijdens 
de plenaire vergadering in Straatsburg.

Tien burgers die tot 25 mei hun stem  
uitbrengen, zullen random uitgekozen worden 
om een reis naar Straatsburg te winnen en  
er deel te nemen aan de prijsuitreiking. 
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Kruip in de huid van 
een Europarlementariër 
voor één dag 
VR-ervaring

10
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Conferentie over de 
toekomst van Europa 
Kijk naar de democratie in actie
Europese burgers laten hun stem horen en 
delen hun ideeën over hoe de EU een betere 
plek kan worden. Laten we die ideeën nu  
omzetten in daden.

Mensen in heel Europa hebben hun ideeën 
gedeeld - maar welk gespreksonderwerp in 
de Conferentie over de Toekomst van Europa 
is voor u het belangrijkst?

Kom stemmen en laat ons dan praten over de 
ideeën die tijdens de conferentie zijn gedeeld. 

11
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Eu staat achter  
Oekraïne 
“Moed en hoop voor  
de bevolking van Oekraïne” 
Roberta Metsola
Het Europees Parlement, de Europese Unie en 
de mensen van Europa staan achter Oekraïne.

We staan vandaag aan jullie zijde, en morgen 
ook. We zullen jullie nooit in de steek laten.

12
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Live vanuit het  
Europees Parlement 
Vanuit deze radiostudio:
Live gesprekken van meeslepende  
gesprekken, interviews, muziek en meer!
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Ask EP:
U vraagt, wij antwoorden
Heeft u vragen over het Europees Parlement 
en zijn activiteiten?

We geven informatie over de organisatie,  
regels en procedures van het Parlement.  
We kunnen ook helpen om het standpunt  
van het parlement over bepaalde populaire  
onderwerpen te verduidelijken.

15
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Uw recht om een  
verzoekschrift in  
te dienen
De verzoekschriftenprocedure biedt u de  
mogelijkheid om met het Europees Parlement 
te communiceren en uw petitierecht uit te  
oefenen. Het is een grondrecht van alle  
Europese burgers en ingezetenen, dat zowel 
in het Verdrag van Lissabon als in het  
Handvest van de grondrechten is verankerd.

Uw verzoekschrift stelt het Europees  
Parlement in staat, via zijn Commissie  
verzoekschriften, een voortdurende realiteit-
scheck uit te voeren over de manier waarop 
de EU-wetgeving wordt uitgevoerd en te  
meten in hoeverre de Europese instellingen  
reageren op uw zorgen.

De Commissie geeft een antwoord op alle 
verzoekschriften en, indien mogelijk, een 
niet-juridische oplossing voor gerechtvaardig-
de zorgen over kwesties die verband houden 
met het werkterrein van de EU.
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Europese  
Ombudsman
De Europese Ombudsman  
is er om u te helpen! 
De Europese Ombudsman helpt mensen, be-
drijven en organisaties die problemen hebben 
met de EU-administratie. Het soort klach-
ten die de Ombudsman behandelt, zijn onder 
meer weigeringen om toegang te verlenen tot 
documenten, een gebrek aan transparantie 
bij de besluitvorming en schendingen van het 
Handvest van de grondrechten van de EU.

De Ombudsman onderzoekt ook  
systeemkwesties door middel van  
onderzoeken op eigen initiatief.  
Deze hebben, onder andere, bijgedragen aan 
een verhoogde transparantie in de EU  
handelsbesprekingen en hebben de  
expertgroepen die de Europese Commissie 
adviseren meer verantwoordelijkheid  
gegeven. 

De Europese Ombudsman is er om u te helpen.

17
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Fracties:

18

Fractie van de Europese  
Volkspartij 

Fractie Europese Conservatieven 
en Hervormers

Fractie van de Progressieve Alliantie 
van Socialisten en Democraten  
in het Europees Parlement

Fractie Identiteit en Democratie

Linkse Fractie in het Europees  
Parlement - GUE/NGL 

Fractie De Groenen/Vrije Europese 
Alliantie 

Renew Europe 

https://www.epp.eu
https://www.ecrgroup.eu
https://www.socialistsanddemocrats.eu
https://nl.idgroup.eu
https://left.eu
https://www.greens-efa.eu/en/
https://www.reneweuropegroup.eu
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samen.eu 
Doe mee.
Een betere toekomst voor Europa belangt ons 
allen aan. De belangrijkste problemen van 
vandaag zoals wereldwijde volksgezondheid, 
onze planeet, veiligheid, mensenrechten,  
kunnen alleen worden aangepakt door  
samen te werken.

Actie ondernemen voor kwesties waar u om 
geeft, inspireert deelname aan de democratie 
in Europa. 

Het kost maar weinig tijd om een groot  
verschil te maken.

19
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Europees Parlement 
Liaisonbureaus
Tot uw dienst, in uw land,  
in uw taal

20
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Ontdek
het Europees Parlement  
@ aanbod voor bezoekers
#visitEP

21
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Wat nog meer  
te bezoeken 
op 7 mei?
De Tuin van de burgers
Open van 8u00 tot 20u50 

Huis van de Europese geschiedenis
Open van 10u00 tot 18u00

•  Van 10u00 tot 18u00:  
Europa door de lens  
van zijn jonge burgers

•  Van 11u00 tot 18.00:  
Geschiedenis van de democratie:  
thematische rondleidingen

Parlamentarium
Open van 10u00 tot 18u00

Andere Europese instellingen 
Bezoek Europadag-evenementen  
in andere Europese instellingen tussen  
10u00 en 18u00

https://visiting.europarl.europa.eu/nl/visitor-offer/brussels/citizens-garden
https://visiting.europarl.europa.eu/nl/visitor-offer/brussels/citizens-garden
https://historia-europa.ep.eu/nl/welkom-het-huis-van-de-europese-geschiedenis
https://historia-europa.ep.eu/nl/welkom-het-huis-van-de-europese-geschiedenis
https://historia-europa.ep.eu/nl/agenda/europa-door-de-lens-van-zijn-jonge-burgers
https://historia-europa.ep.eu/nl/agenda/europa-door-de-lens-van-zijn-jonge-burgers
https://historia-europa.ep.eu/nl/agenda/europa-door-de-lens-van-zijn-jonge-burgers
https://historia-europa.ep.eu/nl/agenda/europadagen-geschiedenis-van-democratie-tours-dansvoorstellingen
https://historia-europa.ep.eu/nl/agenda/europadagen-geschiedenis-van-democratie-tours-dansvoorstellingen
https://historia-europa.ep.eu/nl/agenda/europadagen-geschiedenis-van-democratie-tours-dansvoorstellingen
https://visiting.europarl.europa.eu/nl/visitor-offer/brussels/parlamentarium
https://visiting.europarl.europa.eu/nl/visitor-offer/brussels/parlamentarium
https://europeday.europa.eu/index_nl
https://europeday.europa.eu/index_nl
https://europeday.europa.eu/index_nl
https://europeday.europa.eu/index_nl

