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Belliardstraat

Station Europa är den givna startpunkten för ditt besök 
på Europaparlamentet i Bryssel. Det ligger i det gamla 
biljettkontoret på tågstationen Bryssel–Luxemburg och 
guidar dig genom allt som finns att upptäcka både på 
parlamentsområdet och i Bryssel. 

Personalen visar dig gärna vägen, om du inte väljer att 
upptäcka Europaparlamentet på egen hand: utforska 
parlamentsområdet genom en modell med förstärkt 
verklighet, dyk ner i det förflutna på våra pekskärmsbord 
eller se parlamentet framträda i tittskåp.

EP Spotter är en helt ny app för att utforska 
Europaparlament med omgivning. Den använder systemet 
för positionsbestämning (gps) på din smarta mobil för att 
visa dig runt parlamentskvarteret och förklara lite mer om 
Europaparlamentet, byggnaderna, personerna de fått sina 
namn efter och områdets historia – allt från arkitektoniska 
detaljer till politisk bakgrund.

Om du är nyfiken på vad som finns att upptäcka ska du 
ladda ner EP Spotter från App Store eller Google Play. (För 
närvarande bara på engelska.)

Solidarność 1980-esplanaden, med den runda Simone 
Veil-platsen i mitten, hedrar fackföreningen Solidaritetoch 
de värderingar den stod för när den grundades av polska 
arbetare 1980, och vad den uppnådde. Esplanaden präglar 
Europaparlamentskvarteret och förbinder dess byggnader 
med Luxemburgtorget, Bryssel–Luxemburg-stationen och 
Leopoldparken.

Fler än 40 offentliga evenemang äger rum på esplanaden 
varje år, anordnande av de europeiska institutionerna och 
andra organisationer.

Plenisalen ligger i Paul-Henri Spaak-byggnaden, och här 
hittar du även Protokollingången är där Europaparlamentet 
välkomnar sina VIP-besökare, t.ex. presidenter och 
premiärministrar, men även berömda skådespelare. 
Celebriteter och dignitärer besöker regelbundet 
Europaparlamentet, och vid den här ingången kan man med 
lite tur få en skymt av dem på väg till eller från diskussioner 
om aktuella dagsfrågor. 

Denna ingång, på rue Wiertz 60, är Europaparlamentets 
officiella adress, och det var säkert därför din gps visade dig 
vägen hit!

Att besöka plenisalen är ett utmärkt sätt att få 
grundläggande kunskaper om Europaparlamentet. Här 
kan du insupa atmosfären i parlamentet och ta en titt på 
en del av Europarlamentets stora konstsamling, och om du 
besöker oss när parlamentet sammanträder i plenum kan 
du även få se en viktig debatt eller omröstning. 

Individuella besökare kan besöka Europaparlamentet 
med en flerspråkig medieguide. Besöket tar 30 minuter och 
du behöver inte boka i förväg. 

Måndagar-torsdagar: 09:00-16:00

Fredagar: 09:00-12:00 

Lördagar-söndagar:  stängt
 Ytterligare besök erbjuds under juli och augusti.

Måndagar:  13:00 - 18:00

Tisdagar-fredagar:  09:00 - 18:00

Lördagar-söndagar:  10:00 - 18:00

Sista insläpp 30 minuter före stängning.

Besö

Öppettider

Välkommen till Europaparlamentet, demokratins 
centrum i Europeiska unionen (EU), och företrädare 
för 500 miljoner människor. Parlamentets officiella 
säte finns i Strasbourg i Frankrike, men mycket  
av dess arbete utförs i Bryssel. Här finns det massor 

att se och upptäcka. allt från besök i plenisalen till 
en av Bryssels toppattraktioner – vårt hypermoderna 
besökscentrum. Allt syftar till att beskirva 
Europaparlamentet, hur det fungerar och vad det gör 
för unionsmedborgarna. Att känna till huvuddragen 

i Europas förflutna är inte minst viktigt för att förstå 
dagens EU, och Europeiska historiens hus erbjuder en 
unik inblick i Europas delade historia. Alla aktiviteter är 
helt avgiftsfria och det mesta finns tillgängligt på alla 
EU:s 24 officiella språk.
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VÄLKOMSTCENTRET 
STATION EUROPA

EP SPOTTER

SOLIDARNOŚĆ  
1980-ESPLANADEN PARLAMENTARIUM

PROTOKOLLINGÅNGEN

BESÖK I PLENISALEN

Våra anställda svarar också gärna på enskilda besökares 
frågor och ger en mer personlig presentation. 
Presentationer ges måndagar kl. 11 och kl. 15 på engelska 
eller franska (även på andra språk om resurser finns). Under 
juli och augusti finns det fler tider att välja mellan. Kolla vår 
webbsida.

Grupper är också välkomna att lära sig mer om 
Europaparlamentet tillsammans med någon av våra 
erfarna föreläsare . Besöken kan även kombineras med ett 
möte med en av Europaparlamentets ledamöter. Du måste 
förhandsboka, så kolla på vår webbsida för mer info och 
öppettider.

EUROPAPARLAMENTET
KOM OCH VAR MED

Upplev Europaparlamentet på ett helt nytt sätt på det 
banbrytande Parlamentarium i Willy Brandt-byggnaden. 

Med dynamiska och interaktiva multimedieskärmar och med 
hjälp av en personlig medieguide kan både barn och vuxna 
upptäcka vad europeisk demokrati verkligen innebär på ett 
spännande och nyskapande sätt. Kasta dig in i händelsernas 
centrum i Europaparlamentet med den imponerande 
360-gradersbion och se hur ledamöterna företräder dig. Sedan 
gör du en virtuell resa genom Europa med vår interaktiva karta 
där du får veta vad EU har betytt för varje medlemsland, eller så
slår du dig ner i en bekväm fåtölj och låter människor från hela 
Europa berätta sina historier om hur EU påverkar dem. 

Ett besök på Parlamentarium tar vanligtvis runt 90 minuter, men 
det finns kortare entimmesturer för familjer och skolgrupper 
– fråga bara efter Luna-spelet eller den intergalaktiska
talangtävlingen.

Lokalerna, där det också finns en kafeteria och en souvenirbutik, 
är fullt anpassade för personer med särskilda behov. 

Öppettider

Måndagar–fredagar: 09:00 - 18:00

Lördagar-söndagar:  10:00 - 18:00

På Europeiska historiens hus kan besökare i alla åldrar betrakta 
kontinentens historia ur skilda perspektiv och fundera över 
vad Europas olika historier betyder för oss i dag. Museet 
erbjuder utställningar, evenemang och en samling som ska 
fungera som en gemensam europeisk minnesreservoar.

Det finns även skräddarsytt material för skolor och familjer. 
Förhandsbokning krävs för grupper på tio personer eller fler. 
Mer info hittar du på museets webbsida. 

Museet har även ett kafé, en souvenirbutik och en garderob. 
Alla lokaler och allt material är fullt tillgängliga för personer 
med särskilda behov. 

Måndagar:  13:00 - 18:00

Tisdagar-fredagar:  09:00 - 18:00

Lördagar-söndagar:  10:00 - 18:00

Sista insläpp 30 minuter före stängning.

Öppettider

4 EUROPEISKA HISTORIENS HUS
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Europeiska historiens hus

Protokollingången
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unionens råd

Europeiska

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

1050 Bruxelles/Brussel
För besök

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

 facebook.com/visitEuropeanParliament/

 #visitEP 

 
För andra frågor om Europaparlamentet

europarl.europa.eu/askEP 
epthinktank.eu/author/epanswers

i KONTAKTA OSS!
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➜ Ingång till Europaparlamentsområdet
➜ Mot närmaste tunnelbanestation
➜ Mot EU-institutionerna
➜ Mot centrum

När du går runt i Europaparlamentets byggnader märker 
du säkert att de har fått namn av framstående figurer i 
europeisk politik och historia. De här personerna har alla 
gjort betydande insatser för byggandet av Europeiska 
unionen som vi känner den i dag: 

? VEM ÄR VEM?
ALTIERO SPINELLI

Den italienske politikern Altiero 
Spinelli betraktas också som en av 
unionens grundare, och var en  
viktig inspirationskälla för den 
starkare union som kom till under 
1980- och 1990-talen. Han tjänst-
gjorde som ledamot av Europeiska 
kommissionen under 6 år, med 
början 1970, och som ledamot av 
Europaparlamentet under 10 år, från 
1976. 

SIMONE VEIL

Simone Veil är en fransk politiker som 
i hög grad bidragit till kvinnors rätti-
gheter och jämställdhet. 1979 valdes 
hon till Europaparlamentets första 
talman efter det första direktvalet i 
Europeiska gemenskapen.

KONRAD ADENAUER

Konrad Adenauer, Västtysklands 
första förbundskansler efter andra 
världskriget, gjorde det möjligt 
för Frankrike och Tyskland att 
försonas och banade väg för en 
bredare europeisk integration. 
Adenauer betraktas som en av 
unionens grundare. 

JÓZSEF ANTALL

József Antall var den förste  
demokratiskt valde ungerske  
premiärministern efter kommuni-
smens fall. Han lotsade Ungern mot 
Europeiska unionen och pläderade 
för ett enat Europa. 

PAUL-HENRI SPAAK

Som belgisk utrikesminister och pre-
miärminister spelade Paul-Henri Spaak 
en avgörande roll i grundandet av Be-
neluxunionen och i utformningen av 
Romfördragen, som fastslog de inle-
dande bestämmelserna om inrättan-
det av EU. Hans vision om europeiskt 
samarbete gjorde honom till en av 
de viktigaste personerna under EU:s 
första tid, och han betraktas som en 
av unionens grundare.

WILLY BRANDT

Willy Brandt var Västtysklands 
fjärde förbundskansler. Han fick 
Nobels fredspris för sina insatser 
för att förbättra förbindelserna 
med Östtyskland, Polen och Sovjet- 
unionen. Brandt var ledamot av  
Europaparlamentet mellan 1979 
och 1982.

Du tar dig enkelt till Europaparlamentet med buss, 
tunnelbana och tåg. Vi rekommenderar att du åker 
kommunalt, ef tersom det inte f inns så många 
parkeringsplatser i området.

Närmaste tunnelbanestationer

MAELBEEK M 1

TRÔNE M 2
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Bussar som stannar vid Europaparlamentet

2112

27 38 80 9522 34 64

Tåg till Bryssel–Luxembourg-stationen

Bryssel–Luxembourg-stationen ligger under 
esplanaden.

NORD

CENTRAL B- LUXEMBOURG
MIDI

Till fots

Det tar ungefär 20 minuter att gå till 
Europaparlamentet från stadskärnan.

Med cykel

Villo! kallas Bryssels lånecyklar som du 
hämtar på en cykelstation och lämnar på en 
annan. Det finns tre cykelstationer nära 
Europaparlamentet.

HUR TAR DU DIG HIT?
Din fickguide till 
Europaparlamentet

Bryssel

Bryssel
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