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Sēžu zāle

Eiropas Parlaments
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Bruxelles/Brussel
BEĻĢIJA

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

Dzelzceļa stacija Bruxelles-Luxembourg atrodas zem esplanādes, 
un no tās ir iespējams nepārsēžoties nokļūt Bruxelles-Nord, 
Bruxelles-Central un Bruxelles-Midi dzelzceļa stacijā. 
www.belgianrail.be

No pilsētas centra līdz Eiropas Parlamentam var aiziet 
30 minūtēs.

Briselē darbojas velosipēdu nomas sistēma Villo!, kas ļauj 
paņemt velosipēdu vienā nomas punktā un atdot to citā. 
Eiropas Parlamenta tuvumā ir trīs šādi punkti.

Autostāvvieta ir pieejama bez maksas, taču vieta tajā 
ir jārezervē tiešsaistē pirms apmeklējuma. Autostāvvieta 
ir atvērta tikai darbdienās.

Dzelzceļa stacija Bruxelles-Luxembourg

Ar kājām

Ar velosipēdu

Ar automašīnu

Autobusa pietura Luxembourg

Tuvākās metro stacijas

❘ KĀ NOKĻŪT?

Līdz Eiropas Parlamentam viegli nokļūt ar autobusu, metro un vilcienu. 
Iesakām izmantot sabiedrisko transportu, jo autostāvvietu tuvumā nav 
daudz.
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Trône 
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EIROPAS JAUNATNES SEMINĀRI
Eiropas Jaunatnes semināri pulcina kopā jauniešus no visas 
Eiropas, lai aktualizētu un apspriestu ar svarīgiem jautājumiem 
saistītas idejas un balsotu par tām.

Vairākas jauniešu grupas no dažādām valstīm piedalās vienu dienu ilgos 
semināros, kas notiek valodā, ko prot visi dalībnieki. “Politisko ideju labora-
torijās” jaunieši uzklausa cits citu un iesaistās diskusijās. Eiropas Jaunatnes 
semināri noslēdzas ar balsojumu par labāko ideju, kuru pēc tam dalībnieki 
apspriež ar Eiropas Parlamenta deputātiem.

 16–30   20–40   1 diena  3  DE - EN - FR

Papildinformācija: vissem@ep.europa.eu

EIROPAS PARLAMENTA MĀKSLAS 
DARBU KOLEKCIJA

Eiropas Parlamenta mākslas darbu kolekcija simbolizē daudzveidīgo 
kultūras mantojumu, kas vieno Eiropu. Mākslas darbu kolekciju sāka 
veidot 1980. gadā pēc pirmajās tiešajās vēlēšanās ievēlētās Eiropas 
Parlamenta priekšsēdētājas Simonas Veilas iniciatīvas.

Kolekciju veido 387 modernās mākslas darbi, kas iegūti no jauniem, 
daudzsološiem māksliniekiem viņu karjeras sākumā.

Apmeklējuma laikā jūs varēsiet apskatīt izstādi “Vienoti daudzveidībā”, 
kura atrodas sēžu zāles apmeklētājiem paredzētajā zonā un kuru veido 
visu Eiropas Savienības dalībvalstu mākslinieku mākslas darbi. Izstādes 
apskate ir daļa no visu sēžu zāles apmeklējumu programmas.

Plenārsēžu zāle ir pati svarīgākā vieta Eiropas Parlamentā Briselē. Tajā 
notiek visnozīmīgākās debates un balsojumi, kas nosaka Eiropas projekta 
virzību. Plenārsēdes kopā pulcē visus (751) Eiropas Parlamenta deputātus, 
kas dara zināmu jūsu viedokli Eiropas Savienības mērogā. 

Plenārsēžu zāles apmeklējums ir lielisks veids, kā izprast Eiropas 
Parlamenta nozīmīgo darbu un gūt priekšstatu par to, kas notiek pasaulē 
lielākajā transnacionālajā parlamentā. Nāciet un uzziniet, kā Eiropas 
Parlamenta deputāti jūs pārstāv!

Ja vēlaties, varat izmantot mūsu piedāvātās fotografēšanās iespējas, 
saņemt informatīvos bukletus un pat pastkarti. Un tas viss — bez maksas!

Sīkāka informācija par Eiropas Parlamenta apmeklēšanu ir pieejama 
tiešsaistē: 

www.europarl.europa.eu/visiting/lv

        

INDIVIDUĀLIE APMEKLĒJUMI
Individuāli apmeklētāji, ģimenes un nelielas grupas ir laipni 
aicinātas apmeklēt plenārsēžu zāli un to apskatīt savā ritmā.

Var izvēlēties:

 ■ individuālu apmeklējumu, izmantojot multivides gidu.
 Aplūkojiet visu paši savā ritmā, izmantojot personiskos multivides gidus. 

Jums ir iespēja pabūt sēžu zāles apmeklētāju balkonā un uzzināt, kā 
darbojas Eiropas Parlaments un kā tas pārstāv jūsu intereses;

 ■ individuālu apmeklējumu Eiropas Parlamenta darbinieka 
pavadībā, kas sniegs informatīvu pārskatu par Parlamenta 
darbību.

 Izmantojiet personalizētāka plenārsēžu zāles apmeklējuma iespēju, 
uzzinot vairāk par Eiropas Parlamenta darbību. Kāds no mūsu 
darbiniekiem vadīs interaktīvu diskusiju angļu vai franču valodā un 
atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem;

 ■ individuālu apmeklējumu laikā, kad notiek plenārsēde 
(datumus lūdzam skatīt tīmekļa vietnē).

 Izmantojiet iespēju no apmeklētāju balkona vērot, kā Eiropas 
Parlamentā Briselē plenārsēdes laikā notiek debates un balsošana.

 0–99   <10  60 minūtes   ES valodas

Bērniem zem 14 gadu vecuma ieeja pieaugušo pavadībā.

Darba laiks

Individuālajiem apmeklētājiem apmeklējums iepriekš nav jārezervē, taču 
vajadzēs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Parastais grafiks (septembris–jūnijs)

Apmeklējumu laiks  P.– c.: 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00  
Pk.: 9.00, 10.00, 11.00   |   svētd. – svētd. slēgts

Informatīvi pārskati P.– c.: 11.00 un 15.00 

Vasaras grafiks (jūlijs–augusts)

Apmeklējumu laiks  P.– c.: 9.00–16.00  
Pk.: 9.00–12.00   |   sestd.– svētd. slēgts

Informatīvi pārskati P.– c.: 11.00 un 15.00   |   Pk.: 11.00

Papildinformācija: http://www.europarl.europa.eu/visiting/lv

Pieejams: no pirmdienas līdz piektdienai
Iepriekšējā rezervācija: nav

GRUPU APMEKLĒJUMI

Grupas Eiropas Parlamenta plenārsēžu zāli var apskatīt no 
apmeklētājiem paredzētā balkona. 

Grupu apmeklējums ietver:

 ■ saistošā un interaktīvā veidā sniegtu plašu izklāstu par to, ko Eiropas 
Parlaments dara iedzīvotāju labā (šo mūsu darbinieka sagatavoto plašo 
izklāstu var pielāgot konkrētām grupas interesēm);

 ■ sēžu zāles apskati no apmeklētāju balkona; 
 ■ iespēju no apmeklētāju balkona vērot, kā plenārsēdes laikā notiek 

debates un balsošana (atkarībā no vietu pieejamības).

 0–99   10–100   1,5–3 stundas   ES valodas

Eiropas Parlamenta plenārsēžu zāles apmeklējumu grupai var rezervēt 
šādā tīmekļa vietnē:

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

Pieejams: no pirmdienas līdz piektdienai
Iepriekšējā rezervācija: vismaz 8 nedēļas

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

