
1 5

2 6

12 21 22 27 34 38 64 80 95

Rue de la Loi Wetstraat

Rue Belliard Belliardstraat

Parc de Bruxelles
Warandepark

Leopoldpark

Parc du
Cinquantenaire

Jubbelpark

Parc Léopold

Trône
Troon

Arts-Loi
Kunst-Wet  Maalbeek

Maelbeek

Luxemburg
Luxembourg

Schuman

Grand Place
Grote Markt

Berlaymont

1 5

Gare centrale
1

2 61 5

Centraal Station

1 5

2 6

5

Didžioji posėdžių salė

Europos Parlamentas
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

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

Stotis „Bruxelles-Luxembourg“ yra po esplanada. Iš čia 
tiesioginiu traukiniu nuvyksite į stotis „Bruxelles-Nord“, 
„Bruxelles-Central“ ir „Bruxelles-Midi“. 
www.belgianrail.be

Nuo centro iki Europos Parlamento pėsčiomis ateisite maždaug 
per pusvalandį.

Naudojantis Briuselio viešąja dviračių nuomos sistema „Villo!“, 
dviratį galima pasiimti vienoje dviračių statymo vietoje, 
o palikti – kitoje. Šalia Europos Parlamento yra trys dviračių 
statymo vietos.

Automobilių stovėjimo aikštelė nemokama. Vietą reikia 
rezervuoti prieš apsilankant. Aikštelė veikia tik darbo 
dienomis.

Stotis „Bruxelles-Luxembourg“

Pėsčiomis

Dviračiai

Automobilis

Autobusų stotelė „Luxembourg“

Artimiausios metro stotelės

❘ KAIP MUS RASTI

Europos Parlamentas nesunkiai pasiekiamas autobusu, metro ir 
traukiniu. Primygtinai rekomenduojame naudotis viešuoju transportu, 
nes automobilių stovėjimo vietų skaičius ribotas.

Maelbeek 

Trône 
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EUROPOS JAUNIMO SEMINARAI
Į Europos jaunimo seminarus susiburia jaunimas iš visos Europos. 
Jaunuoliai pristato idėjas, susijusias su aktualiausiomis temomis, 
dėl jų diskutuoja ir balsuoja. 

Daugybė dalyvaujančių grupių iš skirtingų šalių bendrauja viena visiems 
dalyviams suprantama kalba. Politikos idėjų laboratorijos – tai dalyviams skirtas 
forumas, kuriame jaunuoliai šio vieną dieną trunkančio renginio metu vieni kitus 
išklauso ir bendrauja. Europos jaunimo seminarai baigiasi galutiniu balsavimu 
dėl geriausios idėjos, kuri vėliau aptariama su Europos Parlamento nariais.

 16–30    20–40 asmenų vienoje grupėje     1 diena 

3  DE - EN - FR

Daugiau informacijos: vissem@ep.europa.eu

EUROPOS PARLAMENTO MENO 
KOLEKCIJA

Europos Parlamento meno kolekcija simbolizuoja įvairialypį 
kultūros paveldą, kuris vienija Europą. Pirmosios tiesiogiai išrink-
tos Europos Parlamento Pirmininkės Simone Veil iniciatyva ji kau-
piama nuo 1980 m.

Kolekciją sudaro 387 šiuolaikinio meno kūriniai, įsigyti siekiant paskatinti 
karjerą pradedančius perspektyvius jaunuosius menininkus.

Savo apsilankymo metu turėsite galimybę apžiūrėti mūsų parodą „Suvienyta 
įvairovės“, kuri eksponuojama plenarinių posėdžių salės lankytojų erdvėje ir į 
kurią įtraukta meno kūrinių iš visų Europos Sąjungos valstybių narių. Parodą 
galima apžiūrėti bet kurios ekskursijos plenarinių posėdžių salėje metu.

Plenarinių posėdžių salė – Europos Parlamento Briuselyje širdis. Čia 
vyksta Europos projekto pažangai svarbiausios diskusijos ir balsavimai. Per 
plenarines sesijas šioje salėje posėdžiauja Europos Parlamento nariai, kurių 
yra 751 ir kurie daro viską, kad jūsų balsas Europos Sąjungoje būtų išgirstas. 

Apsilankymas plenarinių posėdžių salėje – puikus būdas suprasti Europos 
Parlamento veiklos svarbą ir savo akimis išvysti vietą, kurioje dirba 
didžiausias pasaulyje tarptautinis parlamentas. Atvykite ir sužinokite, 
kaip jums atstovauja Europos Parlamento nariai.

Kviečiame pasinaudoti mūsų siūlomomis galimybėmis fotografuoti, 
informacinėmis brošiūromis ir netgi atvirukais – visa tai nemokamai.

Daugiau informacijos apie apsilankymą Europos Parlamente galima rasti 
interneto adresu 

www.europarl.europa.eu/visiting/lt

        

SAVARANKIŠKAI ATVYKSTANTYS 
LANKYTOJAI

Apsilankyti plenarinių posėdžių salėje ir ją apžiūrėti sau priimtinu 
tempu maloniai kviečiame asmenis, šeimas ir nedideles grupes. 

Siūlome:
 ■ savarankiškus vizitus naudojantis multimedijos gidu.

 Naudodamiesi multimedijos gidu, plenarinių posėdžių salę galėsite apžiūrėti 
jums priimtinu tempu. Ekskursija veda į plenarinių posėdžių salės stebėjimo 
ložę, o jos metu sužinosite, kaip dirba ir jums atstovauja Europos Parlamentas;

 ■ savarankiškus vizitus, įskaitant trumpą mūsų darbuotojo 
parengtą informacinį pranešimą apie Parlamento gyvenimą.

 Pasinaudokite proga sudalyvauti vizite, kurio metu daugiau dėmesio skiriama 
jus dominantiems klausimams, o plenarinių posėdžių salėje siūloma išklausyti 
informacinį pranešimą apie Europos Parlamento darbą. Vienas iš mūsų 
darbuotojų vadovaus interaktyviai diskusijai anglų arba prancūzų kalba ir 
atsakys į visus jūsų klausimus;

 ■ savarankiškus vizitus plenarinės sesijos metu (datas prašom 
pasitikrinti interneto svetainėje).

 Tai galimybė iš ložės stebėti Briuselyje vykstančių Europos Parlamento 
plenarinių sesijų diskusijas ir balsavimus.

 0–99 metai  <10  60 minučių  ES kalbos

Jaunesnius nei 14 metų amžiaus vaikus turi lydėti suaugęs asmuo.

Darbo laikas
Savarankiškai atvykstantiems lankytojams vizito rezervuoti iš anksto 
nereikia, tačiau prašytume su savimi turėti asmens dokumentą.
Įprastas tvarkaraštis (rugsėjo–birželio mėn.)
Vizitai Pirmadieniais–ketvirtadieniais: 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 

15.00, 16.00   |   Penktadieniais: 09.00, 10.00, 11.00 
Šeštadienis–sekmadienis: nedarbo dienos

Informaciniai pranešimai Pirmadieniais 11.00 ir 15.00
Vasaros tvarkaraštis (liepos–rugpjūčio mėn.)
Vizitai Pirmadieniais–ketvirtadieniais: 09.00 - 16.00 

Penktadieniais: 09.00 - 12.00   |    
Šeštadienis–sekmadienis: nedarbo dienos

Informaciniai pranešimai  Pirmadieniais–ketvirtadieniais: 11.00 
ir 15.00    |   Penktadieniais: 11.00

Daugiau informacijos: http://www.europarl.europa.eu/visiting/lt

Atidaryta: nuo pirmadienio iki penktadienio
Išankstinė rezervacija: nereikalinga

GRUPIŲ VIZITAI
Apsilankiusios stebėjimo ložėje grupės sužino apie tai, kas vyksta 
Europos Parlamento plenarinių posėdžių salėje. 

Grupės vizitą sudaro:

 ■ išsamus, įdomus ir interaktyvus mūsų darbuotojų parengtas pristatymas 
apie tai, ką Europos Parlamentas daro piliečių labui, kuris gali būti 
pritaikytas atsižvelgiant į tai, kas konkrečiai įdomu grupei;

 ■ galimybė iš arti apžiūrėti plenarinių posėdžių salę iš stebėjimo ložės; 
 ■ galimybė stebėti diskusijas ir balsavimus iš ložės vykstant plenarinei 

sesijai (jeigu būna laisvų vietų).

 0–99 metai  10–100 asmenų   1,5–3 val.  ES kalbos

Norint rezervuoti grupės vizitą Europos Parlamento plenarinių 
posėdžių salėje, prašom apsilankyti interneto svetainėje

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

Atidaryta: nuo pirmadienio iki penktadienio
Išankstinė rezervacija: 8 savaitėss


