
ÖPPETTIDER
Måndag  13.00–18.00
Tisdag  09.00–20.00
Onsdag  09.00–20.00
Torsdag  09.00–18.00
Fredag  09.00–18.00
Lördag  10.00–17.00
Söndag  10.00–17.00
Parlamentarium är stängt följande dagar: 1 januari, 
1 maj, 1 november samt 24, 25 och 31 december. 

Presentbutiken och kafeterian har samma 
öppettider som centrumet. 

Inträdet är gratis.

Rue Wiertz 60/Wiertzstraat 60
Willy Brandt-byggnaden
B-1047 Bryssel
Belgien 
Tel: +32 2 283 22 22
parlamentarium@europarl.europa.eu

www.europarl.europa.eu/parlamentarium www.europarl.europa.eu/parlamentarium

ROLLSPELET 
”PARLAMENTSLEDAMOT
FÖR EN DAG”  

Hur skulle det vara att axla rollen som en av Europa-
parlamentets ledamöter? Parlamentarium ger högstadie-
elever chansen att prova hur det skulle kännas genom ett 
nyskapande och underhållande rollspel.

Under två och en halv underhållande och lärorika timmar 
iklär sig eleverna rollen av en ledamot och får reagera på 
lagstiftningsförslag från Europeiska kommissionen. På så 
sätt lär de sig hur EU:s lagstiftning kommer till och vem 
som tar del i denna process.
 
Deltagarna delas in i fyra fiktiva politiska grupper. De 
arbetar i utskott och undersöker två påhittade fall eller 
direktiv från kommissionen. Deras uppgift är att samla 
fakta, välja ut den information som är viktigast och sedan 
förhandla fram det bästa alternativet för EU. 

ARBETETS OLIKA STEG: 
Första behandlingen: Deltagarna tar fram ändringsförslag 
till utkasten till direktiv.
Andra behandlingen: Eleverna måste förhandla med 
ministerrådet för att påverka utkastet till direktiv. 

Låst läge i förhandlingarna: Om man inte kan komma 
fram till en kompromiss diskuteras förslaget en sista gång 
under ett förlikningsmöte där allt står på spel!

Under rollspelets gång får eleverna titta på korta videofilmer 
och även motta e-post och telefonsamtal som en del av sitt 
virtuella samarbete med företrädare för kommissionen och 
rådet, påtryckningsgrupper, företrädare för näringslivet, 
journalister och medborgare.

I en omgivning som ser ut som den där de riktiga leda-
möterna arbetar får eleverna upptäcka vikten av att ingå 
allianser, förhandla med andra institutioner och kommu-
nicera med media. På ett praktiskt och konkret sätt får de 
lära sig hur den politiska processen går till utanför skol-
böckernas värld. 

Tillgängliga språk: 23 
Gruppernas storlek: 16–32 elever 
Deltagarnas ålder: 14–16 år (äldre elever är också välkomna)
Inträde: gratis 
Rollspel anordnas: måndag till fredag, 2,5 timmar per spelomgång
Bokningar: www.europarl.europa.eu/visiting  
Gruppledare ombeds boka deltagande i rollspelet minst fyra veckor 
i förväg. Det finns även resurser för elever med nedsatt rörlighet. 
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EN VIRTUELL RESA GENOM EU  
Du kan åka på en virtuell resa genom Europeiska 
unionen och upptäcka hur invånarna är 
”förenade i mångfalden” och hur EU har 
bidragit till utvecklingen i vart och ett av de
27 medlemsländerna. I utställningen ”En 
kontinent av berättelser” kan du utforska en
200 m 2 stor  Europak ar ta med mer än
90 interaktiva informationspunkter och rörliga 
skärmar som leder till det land eller den region 
som du är intresserad av.

HÄLSNINGAR FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN
Europaparlamentets ledamöter har lämnat 
hälsningar som du kan se på videoväggen.
I avdelningen ”Europa i vardagen” kan du höra
54 EU-invånare tala om hur EU och dess politik har 
påverkat deras liv, deras företag och deras projekt. 

”DU VÄLJER”
Europaparlamentet arbetar med en mängd olika politiska 
frågor, alltifrån märkning av livsmedel till utrikespolitik. 
Genom det interaktiva röstningssystemet ”Du väljer” kan 
du rösta om de frågor som diskuteras och även se hur andra 
besökare har röstat. 

EN RESA I TIDEN
I avdelningen ”Integrationens historia” kan du ta en titt 
in i det förflutna tack vare 150 välkända bilder och ett 
stort antal historiska dokument som är förknippade med 
händelser som bidragit till Europas utveckling.

RÖSTERNAS TUNNEL
Både i Europaparlamentet och i Parlamentarium används 
23 olika språk. För att spegla detta finns utställningen 
”Rösternas tunnel” där du kan fördjupa dig i EU:s 
mångspråkighet.

"Europaparlamentets besökscenter erbjuder en resa rakt 
in i hjärtat av Europa, till kärnan av den enda direktvalda 
EU-institutionen. Här fattas beslut som påverkar livet för 

miljontals människor."

Jerzy Buzek, Europaparlamentets talman

Europaparlamentets 
besökscentrum

Besök Parlamentarium i Bryssel! Här får du 
chansen att upptäcka den på många sätt unika 
institutionen Europaparlamentet.

På ett nytt och spännande sätt får besökare i alla 
åldrar se hur beslut fattas och hur de påverkar 
vårt dagliga liv. Du kan åka på en interaktiv 
virtuell resa genom EU, undersöka den fantastiska 
tredimensionella ljuskartan över kontinenten och 
se hälsningar från parlamentets ledamöter på 
videoväggen. Aktiviteterna och utställningarna
är engagerande och unika i sitt slag. 

Centrumet är tillgängligt på 23 språk, inträdet är 
gratis och centrumet är helt anpassat för besökare 
med särskilda behov. Efter besöket kan du ta en 
titt i presentbutiken eller en välförtjänt fika
i centrumets kafeteria.

TEKNIK I PARLAMENTARIUM

EUROPAPARLAMENTET I 360°
Med hjälp av en jättelik 360-gradersskärm med en digital 
projicering av plenisalen där ledamöterna sitter i en 
halvcirkel placeras du mitt i parlamentets arbete. Genom 
pekskärmar kan du få veta mer om parlamentsledamöterna, 
lyssna på debatter och se hur en omröstning går till.

EN UNIK TREDIMENSIONELL LJUSINSTALLATION
Något av det mest enastående med centrumet är den stora 
tredimensionella ljusinstallationen. Denna rent magiska del 
av utställningen är en av världens största ljusinstallationer. 
Den föreställer en föränderlig tredimensionell Europakarta 
och visar resultaten av olika opinionsundersökningar i takt 
med ljusets skiftningar.

MULTIMEDIEGUIDER
Då du besöker Parlamentarium kan du uppleva centrumet 
på vilket av EU:s 23 officiella språk du vill tack vare de 
specialdesignade, bärbara multimedieguiderna. 
Guiderna visar information och korta filmer under hela 
besöket. De kan ställas in för att presentera material 
speciellt anpassat för barn eller för besökare med nedsatt 
hörsel eller syn. 




