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Istuntosali

Euroopan parlamentti
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Bruxelles/Brussel
BELGIUM

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

Bruxelles-Luxembourg-asema sijaitsee esplanadin alla, ja 
asemalta on suora yhteys Brysselin muille rautatieasemille 
(Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central ja Bruxelles-Midi). 
www.belgianrail.be

Euroopan parlamenttiin on keskustasta noin 30 minuutin 
kävelymatka.

Villo! on Brysselin julkinen pyöränvuokrausjärjestelmä, jossa 
voit ottaa pyörän yhdestä vuokrauspisteestä ja palauttaa sen 
toiseen pisteeseen. Euroopan parlamentin läheisyydessä on 
kolme vuokrauspistettä.

Pysäköinti on maksutonta, mutta se on varattava verkossa 
ennen vierailua. Pysäköintitilat ovat avoinna ainoastaan 
arkipäivinä.

Bruxelles-Luxembourg-rautatieasema

Kävellen

Pyöräillen

Vieraspysäköinti

Bussipysäkki ”Luxembourg”

Lähimmät metroasemat

❘ SAAPUMISOHJEET

Euroopan parlamenttiin on helppo tulla linja-autolla, metrolla ja junalla. 
Suosittelemme julkisten liikennevälineiden käyttöä, sillä alueella on vain 
vähän paikoitustilaa.

Maelbeek 

Trône 
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EUROOPAN NUORISOSEMINAARIT
Euroopan nuorisoseminaarit tuovat yhteen nuoria kaikkialta 
Euroopasta esittelemään ajatuksiaan ajankohtaisista aiheista 
sekä keskustelemaan ja äänestämään niistä.

Seminaareihin osallistuu ryhmiä eri maista. Työkielenä on kaikille osallistu-
jille yhteinen kieli. Tässä yksipäiväisessä tapahtumassa osanottajat voivat 
vaihtaa ajatuksia muiden nuorten kanssa politiikan ajatuspajoissa. Päivän 
päätteeksi äänestetään paras ehdotus, josta keskustellaan sitten Euroopan 
parlamentin jäsenten kanssa.

 16–30 vuotta   20–40 henkeä/ryhmä   1 päivä  3  DE - EN - FR

Lisätietoja: vissem@ep.europa.eu

EUROOPAN PARLAMENTIN 
TAIDEKOKOELMA

Euroopan parlamentin taidekokoelma kuvastaa Eurooppaa 
yhdistävää monipuolista kulttuuriperintöä. Kokoelma sai alkunsa 
vuonna 1980 ensimmäisen välittömillä vaaleilla valitun Euroopan 
parlamentin puhemiehen, Simone Veilin, aloitteesta.

Kokoelmassa on kaikkiaan 387 modernia taidetta edustavaa teosta, ja se 
keskittyy lupaavien nuorten taiteilijoiden töihin.

Vierailun aikana voi tutustua myös istuntosalikäyntialueelle pystytettyyn 
näyttelyyn ”Moninaisuudessaan yhtenäinen”. Siihen on koottu teoksia 
kaikista EU:n jäsenvaltioista. Näyttelyyn voi tutustua minkä tahansa 
istuntosalikäynnin yhteydessä.

Istuntosali on Euroopan parlamentin sydän Br ysselissä. Se on 
eurooppalaisen yhteistyön tärkeimpien keskustelujen ja äänestysten 
tapahtumapaikka,  jonne Euroopan parlamentin 751 jäsentä 
kokoontuvat joka kuukausi täysistuntoon.

Istuntosalivierailulla saa käsityksen Euroopan parlamentin työn 
merkityksestä ja voi eläytyä maailman suurimman ylikansallisen 
parlamentin tunnelmaan. Käynnin aikana esitellään Euroopan parlamentin 
jäsenten työtä kansalaisten hyväksi.

Valokuvaaminen on sallittua, ja vierailijoille on tarjolla maksuttomia 
esitteitä ja vieläpä postikorttikin muistoksi.

Euroopan parlamentin vierailumahdollisuuksista on lisätietoja 
sivustolla 

www.europarl.europa.eu/visiting/fi

        

YKSITTÄISET VIERAILIJAT
Yksittäiset kävijät, perheet ja pienryhmät ovat tervetulleita 
tutustumaan istuntosaliin omaan tahtiinsa. 

Valittavissa on

 ■ yksittäiskierros multimediaoppaan avulla.
 K i e r ro k s e l l a  vo i  t u t u s t u a  i s t u nto s a l i i n  o m a a n  t a ht i i n s a 

multimediaoppaan avulla. Yhtenä etappina on istuntosalin 
yleisölehteri, jossa saadaan kuulla Euroopan parlamentin jäsenten 
työstä kansalaisten hyväksi.

 ■ yksittäiskierros, jonka aikana parlamentin edustaja esittelee 
parlamentin toimintaa.

 Kierrokseen sisältyy istuntosalissa pidettävä esittely parlamentin työstä. 
Opas kannustaa vierailijoita keskusteluun englannin tai ranskan kielellä 
ja vastaa kysymyksiin.

 ■ yksittäiskierros täysistunnon aikana (ks. täysistuntopäivät 
verkkosivustolta).

 Kierroksella voi seurata Euroopan parlamentin keskusteluja ja 
äänestyksiä yleisölehteriltä Brysselin istuntoviikon aikana.

 0–99 vuotta   alle 10 henkeä   1h   EU-kielet

Alle 14-vuotiaiden lasten täytyy olla aikuisen saattamana.

Aukioloajat

Yksittäisiltä vierailijoilta ei vaadita varausta mutta kylläkin voimassa oleva 
henkilötodistus.

Syys–kesäkuu

Vierailu Ma–to klo 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00  
Pe klo 9.00, 10.00, 11.00   |   La-su suljettu

Esittely Ma klo 11.00, 15.00

Heinä–elokuu

Vierailu Ma–to klo 9.00–16.00  
Pe klo 9.00–12.00   |   La-su suljettu

Esittely Ma–to klo 11.00, 15.00   |   Pe klo 11.00

Lisätietoja: http://www.europarl.europa.eu/visiting/fi

Saatavuus: maanantaista perjantaihin
Minimi etukäteisvaraus: ei

RYHMIEN VIERAILUT

Ryhmät pääsevät käymään istuntosalin yleisölehterillä ja voivat 
eläytyä Euroopan parlamentin täysistuntojen tunnelmaan.

Ryhmävierailuun kuuluu

 ■ parlamenttia monipuolisesti ja elävästi esittelevä interaktiivinen 
alustus, joka voidaan räätälöidä kohderyhmän mukaan

 ■ tilaisuus nähdä istuntosali lähietäisyydeltä yleisölehteriltä käsin 
 ■ täysistuntojen aikana tilaisuus seurata parlamentin keskusteluja ja 

äänestyksiä yleisölehteriltä, jos tilaa on.

 0–99 vuotta   10–100 henkeä   1,5–3 tuntia  EU-kielet

Ryhmän istuntosalikäynnin voi varata Euroopan parlamentin 
vierailusivustolla:

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

Saatavuus: maanantaista perjantaihin
Minimi etukäteisvaraus: 8 viikkoa

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

