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Stanica Brusel – Luxemburg sa nachádza pod námestím 
Esplanade a ponúka priame spojenie na severnú, centrálnu  
a južnú železničnú stanicu v Bruseli. 
www.belgianrail.be

Z centra mesta sa do Európskeho parlamentu dostanete pešo 
za približne 30 minút.

Villo! je bruselský systém požičiavania bicyklov pre verejnosť, 
ktorý umožňuje vyzdvihnúť si bicykel na niektorom zo 
stanovíšť a na ďalšom ho zase vrátiť. Pri Európskom 
parlamente sa nachádzajú tri takéto stanovištia.

Parkovanie je bezplatné, ale musí byť rezervované vopred 
online. Parkovisko je k dispozícii len počas pracovných dní.

Stanica Brusel – Luxemburg

Pešo

Na bicykli

Autom

Autobusová zastávka „Luxemburg“

Najbližšie stanice metra

❘ AKO NÁS NÁJDETE

Do Európskeho parlamentu sa ľahko dostanete autobusom, metrom 
alebo vlakom. Vzhľadom na obmedzený počet parkovacích miest vám 
odporúčame použiť verejnú hromadnú dopravu.
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EURÓPSKE SEMINÁRE PRE MLÁDEŽ
Na európskych seminároch pre mládež sa stretávajú mladí 
ľudia z celej Európy, aby predstavili názory na aktuálne témy, 
diskutovali a hlasovali o nich.  

Semináru sa zúčastňuje vždy viacero skupín z rôznych krajín a hovoria 
spolu jazykom, ktorý ovládajú všetci zúčastnení. Tzv. laboratóriá 
politických myšlienok poskytujú účastníkom priestor vypočuť si počas tohto 
jednodňového podujatia rôzne názory a porozprávať sa s inými mladými 
ľuďmi. Európske semináre pre mládež sa končia záverečným hlasovaním 
o najlepšom návrhu, o ktorom účastníci následne diskutujú aj s poslancami 
Európskeho parlamentu.

 16 až 30 rokov   20-40 účastníkov   1 deň  3  DE - EN - FR

Viac informácií  vissem@ep.europa.eu

UMELECKÁ ZBIERKA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU

Umelecká zbierka Európskeho parlamentu je symbolom 
rozmanitosti kultúrneho dedičstva, ktoré spája Európu. Vznikla 
v roku 1980 na podnet predsedníčky prvého priamo zvoleného 
Európskeho parlamentu Simone Veilovej.  

Zbierka obsahuje 387 diel moderného umenia, ktoré boli nadobudnuté 
s cieľom podporiť mladých, nádejných umelcov na začiatku ich kariéry. 

Počas vašej návštevy si budete mať možnosť pozrieť výstavu „Zjednotení 
v rozmanitosti“ nachádzajúcu sa v priestoroch rokovacej sály určených 
pre návštevníkov, ktorá predstavuje umelecké diela zo všetkých členských 
štátov Európskej únie. Výstavu si môžete prehliadnuť v rámci každej 
návštevy rokovacej sály.

Rokovacia sála je srdcom Európskeho parlamentu v Bruseli a je miestom 
tých najdôležitejších rozpráv a hlasovaní, ktoré sú hnacou silou európskeho 
projektu. Sála umožňuje všetkým 751 poslancom Európskeho parlamentu 
stretnúť sa počas plenárnych zasadnutí, na ktorých vyjadrujú aj váš názor 
v Európskej únii. 

Návšteva rokovacej sály je výbornou možnosťou, ako porozumieť dôležitej 
práci Európskeho parlamentu a zažiť osobne atmosféru najväčšieho 
nadnárodného parlamentu na svete. Príďte a získajte predstavu o tom, 
ako vás poslanci Európskeho parlamentu zastupujú. 

Využite možnosť získať fotografie, informačné brožúry alebo pohľadnicu, 
a to všetko bezplatne!

Ďalšie informácie o návšteve Európskeho parlamentu nájdete na webovej 
stránke: 

www.europarl.europa.eu/visiting

        

INDIVIDUÁLNI NÁVŠTEVNÍCI
Srdečne vás pozývame navštíviť a prezrieť si rokovaciu sálu vlastným 
tempom či už ako jednotlivec, rodina alebo malá skupina. 

Môžete si vybrať z nasledovnej ponuky:

 ■ Individuálna návšteva s multimediálnym sprievodcom
 Navštívte rokovaciu sálu vlastným tempom s osobným multimediálnym 

sprievodcom. Prevedie vás verejnou galériou rokovacej sály, vysvetlí 
prácu Európskeho parlamentu a spôsob, akým vás Európsky parlament 
zastupuje.

 ■ I n d i v i d u á l n a  n ávš teva  s  p re d n á š ko u  z a m e s t n a n c a  
o parlamentom dianí

 Využite možnosť individualizovanejšej návštevy s prednáškou 
v rokovacej sále o činnostiach Európskeho parlamentu. Jeden z našich 
prednášajúcich bude viesť interaktívnu diskusiu v anglickom alebo 
francúzskom jazyku a zodpovie všetky vaše otázky.

 ■ Individuálna návšteva počas plenárneho zasadnutia (dátumy sú 
uvedené na webovej stránke)

 Využite príležitosť sledovať rozpravy a hlasovania Európskeho 
parlamentu z verejnej galérie počas plenárneho zasadnutia v Bruseli.

 00 až 99 rokov  do 10 účastníkov 60 minút  úradné jazyky EÚ

Deti mladšie ako 14 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby.

Otváracie hodiny
Rezervácia nie je pre individuálnych návštevníkov potrebná, ale uistite 
sa, že máte so sebou doklad totožnosti. 

Bežný harmonogram (september – jún)
Návšteva pondelok – štvrtok  09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 

piatok 09:00, 10:00, 11:00   |   so. - ne. zatvorené

Prednášky pondelok 11:00 a 15:00

Letný harmonogram (júl – august)

Návšteva: pondelok – štvrtok 09:00 - 16:00 
piatok 09:00 - 12:00   |   so. - ne. zatvorené

Prednášky pondelok – štvrtok 11:00 a 15:00   |   piatok 11:00

Viac informácií  http://www.europarl.europa.eu/visiting/ 

Otvorené: pondelok - piatok
Rezervácia vopred: nie

SKUPINOVÉ NÁVŠTEVY
Skupiny majú možnosť navštíviť verejnú galériu rokovacej sály  
a zažiť osobne priestor, v ktorom plenárne zasadnutia prebiehajú. 

Skupinová návšteva zahŕňa:

 ■ rozsiahlu interaktívnu prezentáciu s diskusiou o tom, čo robí Európsky 
parlament pre občanov, ktorú je možné prispôsobiť osobitným záujmom 
skupín,

 ■ možnosť zblízka si pozrieť rokovaciu sálu z verejnej galérie, 

 ■ príležitosť sledovať rozpravy a hlasovania z verejnej galérie počas 
plenárnych zasadnutí, podľa voľného miesta.

 00 až 99 rokov   10-100 účastníkov   1,5 až 3 hodiny  

 úradné jazyky EÚ

Ak si chcete rezervovať skupinovú návštevu rokovacej sály Európskeho 
parlamentu, navštívte webovú stránku návštev:

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

Otvorené: pondelok - piatok
Minimálna rezervácia vopred: 8 týždňov


