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Tere tulemast

Tere tulemast Euroopa Parlamenti – Euroopa Liidu demokraatia keskmesse, 450 miljoni eurooplase 
esinduskogusse. Euroopa Parlamendi ametlik asukoht on Prantsusmaal Strasbourgis, suur osa parlamendi 
tööst toimub aga Brüsselis. 

Siin on, mida vaadata. Istungisaali ja Parlamentariumiga tutvudes saab selgemaks, kuidas parlament 
töötab ja mida ta teeb Euroopa Liidu kodanike heaks. 

Tänapäevast Euroopa Liitu on raske mõista ilma Euroopa ajalugu tundmata. Euroopa Ajaloo Maja annab 
ainulaadse pildi Euroopa ajaloo ühisosast. 

Kõik need võimalused on tasuta ning enamik selgitusi on kättesaadavad Euroopa Liidu kõigis 24 
ametlikus keeles. Täpsemat teavet külastusvõimaluste kohta leiate Euroopa Parlamendi veebilehe 
jaotisest Külastamine.

Euroopa Parlament
Place du Luxembourg/Luxemburgplein 100 - 1050 Bruxelles/Brussel / BELGIQUE/BELGIË 

90 minutit

Ainulaadne elamus: 

PARLAMENTARIUM
Parlamentarium, üks Brüsseli olulisemaid turismiobjekte, annab ainulaadse pildi Euroopa Parlamendi tööst. 

Siin selgitatakse nii täiskasvanule kui ka lapsele arusaadavas vormis, kuidas demokraatia Euroopa 
Liidus toimib. Rohkesti ja leidlikult on kasutatud multimeediat, lisaks saab iga külastaja omaette 
multimeediagiidi.

Parlamentariumi panoraamfilmi vaatajal tekib tunne, nagu oleks ta ise istungisaalis parlamendiliikmete 
keskel. Hiigelsuurel interaktiivsel maakaardil kõndides saab terve Euroopa läbi käia ja uurida, 
kuidas Euroopa Liit mõjutab ühte või teist liikmesriiki. Võib kuulata ka eri riikides elavate inimeste 
arvamusavaldusi selle kohta, mida Euroopa Liit nende jaoks tähendab.

Külastajarühmad võivad rollimängus harjutada parlamendiliikmete tööd. Mängus osalejatel tuleb teha 
raskeid otsuseid ja menetleda seadusi, mis mõjutavad miljonite eurooplaste elu. Rollimängu aeg tuleb 
reserveerida e-kirja teel. 

Rollimängu aja reserveerimine → parlamentarium@europarl.europa.eu 

E  13.00–18.00

T–R 9.00–18.00

L ja P 10.00–18.00

Sissepääs Parlamentariumi suletakse 30 minutit enne väljapaneku sulgemist. 
Suletud 1. jaanuaril, 1. mail, 1. novembril ning 24., 25. ja 31. detsembril.

Sissepääs Euroopa Ajaloo Majja suletakse 30 minutit enne maja sulgemist. 
Suletud 1. jaanuaril, 1. mail, 1. novembril ning 24., 25. ja 31. detsembril.

Vaatamist väärt: 

ISTUNGISAAL 
Euroopa Parlamendi tööst saab selgema ettekujutuse istungisaalis viibides. Siin on parlamendi atmosfäär 
eriliselt tajutav. Siin on hea kujutleda, kuidas parlamendiliikmed töötavad. Kui külastusaeg langeb 
täiskogu istungi ajale, võib avaneda võimalus jälgida mõne Euroopa Liidu õigusakti arutelu. 

Üksikkülastajad saavad istungisaali kaasa mitmekeelse multimeediumgiidi. Elavas esituses 
üksikasjalikumat teavet antakse iganädalases infotunnis (esmaspäeviti kell 11.00 ja 15.00 inglise või 
prantsuse keeles; teistes keeltes võimaluse korral; suvel on infotunde rohkem). Külastusaega ei ole 
vaja reserveerida.

Külastajarühma võtab vastu Euroopa Parlamendi töötaja. Rühmi teenindatakse Euroopa Liidu kõigis 
ametlikes keeltes. Kavas on istungisaali külastus ja põhjalik infotund, kus külastajad saavad ka küsimusi 
esitada. Külastusaeg tuleb veebi kaudu kolm kuud ette reserveerida. Kui rühma huvitab mõni konkreetne 
teema või küsimus, tuleb sellest teada anda juba külastusaega reserveerides.

Info ja rühmade külastusaja reserveerimine → www.europarl.europa.eu/visiting

90 minutit

Üksikkülastused multimeediumgiidi saatel 

E–N  9.00–16.00

R 9.00–12.00

L ja P suletud

Vaata kodulehelt, millal istungisaal külastajatele suletud on.
Üksikkülastus → 60 minutit Rühmakülastus → 90 minutit

Mis tuleb esimesena meelde, kui mõtlete Euroopa ajaloole? Kas mõni konkreetne sündmus? Ajalooline 
isik? Koht? Või hoopis miski muu? 

Euroopa Ajaloo Maja näitab Euroopa ajalugu erilaadsest vaatenurgast. Maja uksed on lahti kõigile, nii 
juhuslikele uudistajatele kui ka tõsistele ajaloohuvilistele. 

Euroopa Ajaloo Maja näitused, üritused ja kogud – see on Euroopa ühise mälu varamu. Euroopa Ajaloo 
Maja on koht, kus saab vaadata ja uurida, kaasa lüüa ja nautida. Siin avaneb Euroopa minevik seostatuna 
oleviku ja tulevikuga.

E  13.00–18.00

T–R 9.00–18.00

L ja P 10.00–18.00

Info ja rühmade külastusaja reserveerimine → www.historia-europa.ep.eu
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Euroopa jaam sobib hästi Euroopa Parlamendi Brüsseli linnaku külastuse lähtepunktiks. 
Euroopa jaam asub Luxembourgi raudteejaama (Bruxelles-Luxembourg) vanas hoones. 
Siin antakse teavet parlamendilinnaku kohta. 

Külastaja saab siin Euroopa Parlamendi ka nn laiendatud reaalsuse mudelis elama 
panna. Või täiendada puutetundlike ekraanidega laudade ääres oma teadmisi selle kohta, kuidas Euroopa 
Liit mõjutab tema oma piirkonda ja elu, aga ka palju muud.

Suletud 1. jaanuaril, 1. mail, 1. novembril ning 24., 25. ja 31. detsembril.

Täpsem teave → visit@ep.europa.eu

 E–R  9.00–18.00

L ja P  10.00–18.00

KOHT
KUST ALUSTADA: EUROOPA JAAM

Külastamist väärivad:

Sahharovi mõttevabaduse tee,  mis tutvustab Sahharovi mõttevabaduse auhinda. 
Kodanike aed, mille roheluses saab külastusest puhata ja kultuuripärandi üle mõtiskleda. 
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