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Belliardstraat

Stația Europa este punctul perfect de pornire al vizitei 
dumneavoastră la Parlamentul European de la Bruxelles. 
Amplasată în clădirea ocupată inițial de ghișeul de bilete 
al gării Bruxelles-Luxembourg, Stația Europa vă poate 
călăuzi de-a lungul unui traseu ce cuprinde toate locurile de 
descoperit din complexul de clădiri al Parlamentului și din 
Bruxelles.

Personalul amabil vă va sta la dispoziție pentru a vă îndruma 
în direcția dorită. Dacă doriți, puteți descoperi Parlamentul 
European singuri: explorați complexul de clădiri cu ajutorul 
unui model în realitate augmentată, faceți o incursiune 
în trecut folosind ecranele tactile sau observați evoluția 
complexului de clădiri grație unor diorame care pot fi privite 
prin vizor.

EP Spotter” este o aplicație nouă, care vă ajută să descoperiți 
și să explorați campusul Parlamentului European. De la 
detalii arhitecturale și până la contextul politic, „EP Spotter” 
utilizează sistemul de poziționare globală/geolocalizarea de 
pe smartphone-ul dumneavoastră pentru a vă conduce de 
jur-împrejurul clădirilor Parlamentului European și pentru a 
vă oferi mai multe informații despre Parlamentul European, 
clădirile sale, personalitățile după care au fost denumite și 
istoricul acestei zone.

Dacă doriți să descoperiți ce se poate vedea, descărcați „EP 
Spotter” de pe Apple App Store (magazinul de aplicații Apple) 
sau Google Play! (În prezent este disponibil numai în limba 
engleză.)

Onorând valorile și realizările sindicatului Solidaritatea, 
înființat de lucrătorii polonezi în 1980, Esplanada Solidarność 
1980 - împreună cu Agora Simone Veil situată în centrul său - 
delimitează campusul Parlamentului European și conectează 
clădirile sale cu Place du Luxembourg, gara Bruxelles-
Luxembourg și Parcul Leopold.

Esplanada găzduiește peste 40 de evenimente publice în 
fiecare an, patronate de instituțiile europene și de alte 
organizații. 

Situată în clădirea Paul-Henri Spaak, care adăpostește 
hemiciclul, Intrarea de protocol este locul în care 
Parlamentul European își întâmpină oaspeții de seamă, 
precum președinți, prim-miniștri și chiar actori celebri. O 
serie de personalități și demnitari vizitează cu regularitate 
Parlamentul European și această intrare oferă celorlalți 
vizitatori ocazia să îi vadă în trecere spre sau dinspre 
dezbaterile pe subiectele zilei. 

Poziția acestei intrări, nr. 60 rue Wiertz, este adresa oficială 
a Parlamentului European, motiv pentru care este posibil ca 
GPS-ul să vă fi direcționat spre această intrare.

Vizita hemiciclului reprezintă o metodă excelentă de 
familiarizare cu Parlamentul European. Veți avea ocazia să 
intrați în atmosfera parlamentară și să aruncați o privire 
la vasta colecție de artă a Parlamentului European. Și, 
dacă veniți în timpul unei ședințe plenare, s-ar putea să 
aveți ocazia să asistați la dezbateri sau proceduri de vot 
importante. 

Vizitatorii individuali pot descoperi Parlamentul 
European cu ajutorul unui ghid audiovizual multilingv. Vizita 
durează 30 de minute și nu necesită rezervare prealabilă. 

De luni până joi:  09:00-16:00

Vineri: 09:00-12:00 

Sâmbătă și duminică:  închis
 În iulie și august se oferă vizite suplimentare.

Luni:  13:00 - 18:00

De marți până vineri:  09:00 - 18:00

Sâmbătă și duminică:  10:00 - 18:00

Ultima intrare cu 30 de minute înainte de închidere.

Orarul vizitelor

Program de lucru

Bun venit la Parlamentul European, inima democrației în Uniunea 
Europeană (UE), reprezentantul a 500 de milioane de oameni. 
Sediul oficial al Parlamentului European este la Strasbourg, 
în Franța, dar o mare parte din activitatea sa se desfășoară la 
Bruxelles. Aici sunt foarte multe de văzut și de explorat, de la 

prezentări și vizite ale hemiciclului în compania unui conferențiar, 
la un centru pentru vizitatori de ultimă generație, care este și una 
din cele mai apreciate atracții turistice din Bruxelles. Totul este 
conceput pentru a prezenta Parlamentul European, cum lucrează 
și ce face el pentru cetățenii UE. Cunoașterea întregului trecut al 

Europei este, de asemenea, esențială pentru înțelegerea Uniunii 
Europene de astăzi, iar Casa Istoriei Europene oferă o perspectivă 
unică asupra istoriei comune a Europei. Toate activitățile sunt 
în întregime gratuite și majoritatea acestora sunt disponibile în 
fiecare din cele 24 de limbi oficiale ale UE.
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CENTRUL DE PRIMIRE 
“STAȚIA EUROPA”

EP SPOTTER

ESPLANADE 
SOLIDARNOŚĆ 1980 PARLAMENTARIUM

INTRAREA DE PROTOCOL

VIZITAREA HEMICICLULUI

Personalul nostru este la dispoziția vizitatorilor, gata să 
răspundă la întrebări și să prezinte informări personalizate. 
Informările au loc lunea la orele 11.00 și 15.00 și se 
desfășoară în limba engleză sau franceză (se pot realiza 
și în alte limbi, în funcție de disponibilități). În iulie și 
august sunt disponibile și alte intervale orare. Vă rugăm să 
consultați site-ul nostru.

Grupurile sunt, de asemenea, binevenite și pot primi 
informații despre Parlamentul European de la unul dintre 
conferențiarii noștri. Vizitele pot include chiar și discuții 
cu un deputat în Parlamentul European. În acest scop, este 
necesar să efectuați o programare în prealabil. Vă rugăm să 
consultați site-ul nostru pentru a afla mai multe detalii și 
programul de lucru.

PARLAMENTUL EUROPEAN
VENIȚI SĂ PARTICIPAȚI!

Descoperiți Parlamentul European așa cum nu l-ați văzut 
niciodată, vizitând Parlamentarium, situat în clădirea Willy 
Brandt. 

Prin intermediul unor prezentări audiovizuale dinamice și 
interactive și cu ajutorul unui ghid audiovizual personal, 
adulți și copii deopotrivă pot descoperi într-un mod captivant 
și stimulativ ce înseamnă democrația europeană. Intrați 
în miezul acțiunii la Parlamentul European într-un uimitor 
cinematograf de 360° și observați cum vă reprezintă deputații. 
Faceți apoi o călătorie virtuală prin Europa cu ajutorul hărții 
noastre interactive și observați impactul pe care UE îl 
areasupra fiecărui stat membru sau relaxați-vă într-un fotoliu 
confortabil, în timp ce persoane din întreaga Europă vă 
povestesc despre influența pe care o are UE asupra lor. 

O vizită la Parlamentarium durează de obicei în jur de 90 de 
minute, iar vizitele pentru familii și grupurile școlare durează 
o oră. Nu uitați să întrebați de jocul Luna sau de Spectacolul
intergalactic de descoperire a tinerelor talente.

Complexul, care include o cafenea și un magazin de suveniruri, 
este în întregime accesibil persoanelor cu nevoi speciale. 

Opening times

Luni - Vineri:  09:00 - 18:00

Sâmbătă - Duminică: 10:00 - 18:00

A

Casa Istoriei Europene oferă vizitatorilor de toate vârstele 
ocazia de a vedea istoria continentului nostru din perspective 
diferite și de a reflecta asupra a ceea ce înseamnă pentru noi 
astăzi aceste istorii diverse. Muzeul organizează expoziții, 
evenimente și o colecție permanentă menite să creeze un 
rezervor de memorie europeană comună.

Există și resurse concepute special pentru școli și familii. 
Rezervarea este obligatorie pentru grupuri de peste 10 
persoane. Vă rugăm să consultați site-ul internet al muzeului 
pentru a afla mai multe detalii. 

Muzeul vă pune la dispoziție o cafenea, un magazin de 
suveniruri și o garderobă. La fel ca materialele, acestea 
au fost în așa fel concepute încât să fie pe deplin accesibile 
persoanelor cu nevoi speciale. 

Luni:  13:00 - 18:00

De marți până vineri:  09:00 - 18:00

Sâmbătă și duminică:  10:00 - 18:00

Ultima intrare cu 30 de minute înainte de închidere.

Program de lucru

4 CASA ISTORIEI EUROPENE
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Uniunii Europene

Consiliul

Parlement européen/Europees Parlement 
 Place du Luxembourg/Luxemburgplein, 100

1050 Bruxelles/Brussel
Pentru vizite

 visit@europarl.europa.eu
 europarl.europa.eu/visiting/ro

 facebook.com/visitEuropeanParliament/
 #visitEP 

 
Pentru alte întrebări cu privire  

la Parlamentul European
europarl.europa.eu/askEP 

epthinktank.eu/author/epanswers

i DATE GENERALE DE CONTACT

La Parlamentul European se poate ajunge ușor cu autobuzul, 
metroul sau trenul. Recomandăm în mod deosebit utilizarea 
mijloacelor de transport în comun, având în vedere numărul 
limitat de locuri de parcare în această zonă.

Cele mai apropiate stații de metrou

MAELBEEK M 1

TRÔNE M 2
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Autobuze care se opresc la Parlamentul European

2112

27 38 80 9522 34 64

Trenuri către stația Bruxelles-Luxembourg

Stația Bruxelles-Luxembourg se află în subsolul 
Esplanadei.

NORD

CENTRAL B- LUXEMBOURG
MIDI

Dacă veniți pe jos

Distanța dintre centrul orașului și Parlamentul 
European poate fi parcursă pe jos în aproximativ 20 de 
minute.

Cu bicicleta

Villo! este sistemul public din Bruxelles pentru 
închirierea de biciclete, care vă permite să luați 
o bicicletă dintr-o stație destinată acestora și 
să o lăsați în alta. În apropierea Parlamentului 
European există trei astfel de stații.

CUM NE GĂSIȚI?

În circuitul printre clădirile Parlamentului European 
ați observat probabil că acestea poartă numele unor 
personalități importante din istoria și politica europeană. 
Toate aceste personalități au adus o contribuție 
semnificativă la construirea Uniunii Europene așa cum o 
cunoaștem astăzi: 

? CINE SUNT EI?
ALTIERO SPINELLI

Și politicianul italian Altiero Spinelli 
este considerat un părinte fondator 
al UE și a fost o importantă sursă de 
inspirație pentru consolidarea aces-
teia în anii ’80 și ’90. Spinelli a fost 
membru al Comisiei Europene timp 
de 6 ani, începând cu 1970, apoi  
deputat în Parlamentul European 
timp de 10 ani, începând cu 1976. 

 
 
SIMONE VEIL

Simone Veil este un politician francez 
cu contribuții majore privind egali-
tatea și drepturile femeilor. În 1979, 
a fost primul președinte ales al Par-
lamentului European, ca urmare a 
primelor alegeri directe desfășurate 
în întreaga Comunitate Europeană.

KONRAD ADENAUER

Konrad Adenauer, primul cancelar 
al Germaniei după Al Doilea Război 
Mondial, a făcut posibilă reconcili-
erea dintre Franța și Germania, 
deschizând calea spre o integrare 
europeană mai largă. Adenauer 
este considerat unul dintre părinții 
fondatori ai UE. 

 
 
JÓZSEF ANTALL

József Antall a fost cel dintâi 
prim-ministru al Ungariei ales în 
mod democratic după căderea co-
munismului. A orientat Ungaria 
spre Uniunea Europeană și a susți-
nut ideea unei Europe unite. 

PAUL-HENRI SPAAK

Ca ministru de externe și prim-ministru 
al Belgiei, Paul-Henri Spaak a avut un 
rol determinant în înființarea uniunii 
Benelux și în redactarea tratatelor de la 
Roma, care au stabilit dispozițiile 
inițiale privind înființarea UE. Datorită 
viziunii sale în materie de cooperare 
europeană, Spaak a fost una dintre cele 
mai de seamă personalități care au 
contribuit la primele etape ale UE și 
este considerat unul dintre părinții 
fondatori ai acesteia.

WILLY BRANDT

Willy Brandt a fost al patrulea cancelar 
al Germaniei. A primit Premiul Nobel 
pentru Pace pentru eforturile de îm-
bunătățire a relațiilor cu Germania de 
Est, Polonia și Uniunea Sovietică. 
Brandt a fost deputat în Parlamentul 
European între 1979 și 1982.

➜ Intrarea în campusul Parlamentului European
➜ Către cea mai apropiată stație de metrou
➜ Către instituțiile europene
➜ Către centrul orașului
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