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

Brüsseli Luxembourgi raudteejaam on parlamendi vahetus 
läheduses, otse esplanaadi all. See on otseühenduses Brüsseli 
teiste raudteejaamadega – Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central 
ja Bruxelles-Midi. 
www.belgianrail.be

Kesklinnast jõuab Euroopa Parlamenti jalgsi umbes 
30 minutiga.

Brüsseli avalik jalgrattalaenutuse süsteem Villo! võimaldab 
laenutada jalgratta ühest laenutuspunktist ja tagastada 
selle mõnda teise. Euroopa Parlamendi lähedal on kolm 
laenutuspunkti.

Olemas on ka tasuta parkimiskohad, kuid need tuleb enne 
külastust veebi kaudu ette reserveerida. Parkla on avatud 
ainult tööpäeviti. 

Brüsseli Luxembourgi raudteejaam

Jalgsi

Rattaga

Autoga

Bussipeatus Luxembourg

Lähimad metroopeatused

❘ KUIDAS KOHALE TULLA

Euroopa Parlamenti on lihtne tulla bussi, metroo ja rongiga. 
Soovitame tungivalt kasutada ühistransporti, kuna parkimisvõimalusi 
on selles piirkonnas vähe.
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EUROOPA NOORTE SEMINARID
Euroopa noorte seminaridele tulevad kogu Euroopast kokku 
noored, kes tutvustavad päevakajalistel teemadel oma mõtteid 
ning arutavad ja hääletavad nende üle.

Alati osaleb mitu rühma eri riikidest. Kasutatakse ühist keelt, mida kõnelevad 
kõik osalejad. Ühepäevase ürituse raames osaletakse poliitikaideede laborites, 
mis kujutavad endast foorumit, kus kuulatakse ja arutatakse üksteise arvamusi. 
Seminari lõpus valitakse hääletusel ürituse parim idee, mida arutatakse seejärel 
ka Euroopa Parlamendi liikmetega.

 16–30    20–40 inimest    1 päev   3  DE - EN - FR

Lisateave: vissem@ep.europa.eu

EUROOPA PARLAMENDI KUNSTIKOGU
Euroopa Parlamendi kunstikogu esindab Euroopat ühendavat 
mitmekesist kultuuripärandit. Kunstikogule pani 1980. aastal 
aluse esimese otsevalimistel valitud Euroopa Parlamendi koos-
seisu president Simone Veil. 

Kogusse kuulub 387 kaasaegse kunsti taiest ning valikuga on püütud 
edendada noorte paljulubavate kunstnike alles algusjärgus olevat 
karjääri.

Külastuse käigus näete istungisaali külastajate alal näitust „Ühinenud 
mitmekesisuses“, mille raames on välja pandud kunstiteosed kõikidest 
Euroopa Liidu liikmesriikidest. Näitus on avatud kõigile istungisaali 
külastajatele.

Istungisaal on Brüsselis Euroopa Parlamendi hoone kõige tähtsam koht, 
kus toimuvad kõige olulisemad Euroopat suunavad arutelud ja hääletused. 
Sinna kogunevad täiskogu ajal kõik Euroopa Parlamendi 751 liiget, et oma 
hääl Euroopa Liidus kuuldavaks teha.

Istungisaali külastamine annab aimu Euroopa Parlamendi töö tähtsusest 
ning lisaks saab oma silmaga näha maailma suurima riikideülese 
parlamendi tööpaika. Tulge ja vaadake, kuidas Euroopa Parlamendi liikmed 
teid esindavad.

Külastajate käsutuses on ka tasuta fotokohad, infobrošüürid ja postkaardid!

Lisateavet Euroopa Parlamendi külastamise kohta saab järgmiselt 
aadressilt: 

www.europarl.europa.eu/visiting/et

        

ÜKSIKKÜLASTAJAD
Istungisaali saab omas tempos külastada üksi, koos perega või ka 
väikese seltskonnaga.

Külastusvõimalused on järgmised:
 ■ Individuaalne külastus multimeediagiidiga

 Multimeediagiid võimaldab istungisaaliga tutvuda omas tempos. 
Teid juhatatakse istungisaali külastajate rõdule ja seal seletatakse 
teile, kuidas Euroopa Parlament töötab ja kuidas parlamendiliikmed 
kodanikke esindavad.

 ■ Individuaalne külastus ja kohtumine parlamendi töötajaga, 
kes räägib elust parlamendis

 Vahetuma mulje saamiseks võite osaleda infotunnis, kus Euroopa Parlamendi 
töötaja teile parlamendi tegevust tutvustab. Meie töötaja suunab arutelu 
inglise või prantsuse keeles ning vastab kõikidele küsimustele.

 ■ Individuaalne külastus täiskogu istungi ajal (vt kuupäevi 
veebilehelt)

 Võimalik on ka Euroopa Parlamendi arutelusid ja hääletusi jälgida ning 
külastajate rõdult Brüsselis toimuvat täiskogu istungit vaadata.

 0–99  <10  60 minutit  Kõik 24 Euroopa Liidu keelt

Alla 14-aastaseid lapsi peab saatma täiskasvanu.

Lahtiolekuajad

Individuaalsete külastuste puhul ei ole vaja külastusaega ette 
reserveerida, kuid kaasa tuleb võtta isikuttõendav dokument. 

Tavapärane graafik (september–juuni)
Külastus E – N: 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 

R: 09.00, 10.00, 11.00   |   L-P suletud

Infotund E: 11.00 ja 15.00

Suvegraafik (juuli–august)

Külastus E – N: 09.00 - 16.00 
R: 09.00 - 12.00   |   L-P suletud

Infotund E – N: 11.00 ja 15.00    |   R: 11.00

Lisateave: http://www.europarl.europa.eu/visiting/et

Lahti: esmaspäevast reedeni
Min. eelregistreerimine: ei ole

KÜLASTAJATE RÜHMAD
Euroopa Parlamendi istungisaali külastajate rõdu saavad uudis-
tama tulla ka rühmad. 

Rühmakülastus hõlmab järgmist:

 ■ põhjalik interaktiivne ülevaade sellest, mida Euroopa Parlament 
kodanike heaks teeb – külaskäiku juhivad meie osavad töötajad 
ning võimalik on keskenduda ka külastajate konkreetsetele 
huvivaldkondadele;

 ■ istungisaaliga tutvumine külastajate rõdult; 
 ■ täiskogu istungite ajal ning vabade kohtade olemasolul võimalus 

vaadata külastajate rõdult arutelusid ja hääletusi.

 0–99  10–100  1,5–3 tundi  Kõik 24 Euroopa Liidu keelt

Euroopa Parlamendi istungisaali rühmakülastuse aega saab 
reserveerida järgmisel aadressil:

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

Lahti: esmaspäevast reedeni
Min. eelregistreerimine: 8 nädalat


