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Hemiciclul

Parlamentul European
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Bruxelles/Brussel
BELGIA

#visitEP
  visitEuropeanParliament
  @visit_EP
  @visit_EP
  hemicycle-visits@ep.europa.eu
  europarl.europa.eu/visiting/ro

Gara Bruxelles-Luxembourg este situată sub Esplanada 
Solidarnosc, cu conexiuni directe spre gările Bruxelles-Nord, 
Bruxelles-Central și Bruxelles-Midi. 
www.belgianrail.be

Distanța dintre centrul orașului și Parlamentul European poate 
fi parcursă pe jos în aproximativ 30 de minute.

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

Parcarea este disponibilă gratuit și trebuie rezervată online 
înainte de vizită. Parcarea nu este deschisă decât în zilele 
lucrătoare.

Gara Bruxelles-Luxembourg

Dacă veniți pe jos

Cu bicicleta

Cu mașina

Stația de autobuz „Luxembourg”

Cele mai apropiate stații de metrou

❘ CUM AJUNGEȚI

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

Maelbeek 

Trône 
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SEMINARII DEDICATE TINERILOR 
EUROPENI

În cadrul acestor seminarii, tineri din întreaga Europă se reunesc 
pentru a prezenta, discuta și vota idei cu privire la subiecte de 
actualitate. 

La această activitate participă mai multe grupuri din diferite țări, dezbaterile 
purtându-se într-o limbă comună cunoscută de toți participanții. În cadrul 
acestui eveniment de o zi, se organizează „laboratoare de idei”, care constituie 
forumuri de dialog pentru tineri. La final, se votează cea mai bună idee, care 
este apoi discutată cu membrii Parlamentului European.

 16 - 30    20 - 40 de persoane / grup     O zi   3  DE - EN - FR

Informații suplimentare: vissem@ep.europa.eu

COLECȚIA DE ARTĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN

Colecția de artă a Parlamentului European este un simbol al 
patrimoniului cultural divers care unește Europa. Bazele sale au 
fost puse în 1980, la inițiativa primei președinte a Parlamentului 
European ales în mod direct, Simone Veil. 

Colecția cuprinde 387 de opere de artă modernă, achiziționate cu scopul 
de a promova tineri artiști, aflați la începutul carierei. 

În timpul vizitei, veți avea ocazia să vedeți expoziția noastră „Uniţi în 
diversitate” din interiorul zonei rezervate vizitatorilor, care cuprinde 
opere de artă din toate statele membre ale Uniunii Europene. Orice 
vizită în hemiciclu vă oferă acces și la expoziție.

Hemiciclul este nucleul Parlamentului European de la Bruxelles și 
locul în care se desfășoară cele mai importante dezbateri și voturi care 
impulsionează proiectul european. În cursul sesiunilor plenare, cei 751 de 
deputați în Parlamentul European se reunesc în hemiciclu, unde fac auzită 
vocea cetățenilor în Uniunea Europeană.

Vizitarea sălii plenare este o ocazie perfectă de a înțelege activitatea 
importantă a Parlamentului European și de a descoperi direct la fața locului 
cel mai mare parlament transnațional din lume. Veniți să aflați cum vă 
reprezintă deputații în Parlamentul European.

În timpul vizitei, puteți face fotografii și veți primi gratuit broșuri 
informative și o carte poștală.

Mai multe informații despre vizitarea Parlamentului European:

www.europarl.europa.eu/visiting/ro

        

VIZITATORI INDIVIDUALI
Puteți vizita hemiciclul în mod individual, în familie sau în grupuri 
mici, explorându-l în ritmul dumneavoastră. 

Opțiunile disponibile sunt următoarele:
 ■ o vizită individuală cu ghid multimedia

 Vizitați hemiciclul în ritmul dumneavoastră, cu un ghid multimedia 
personal. În cadrul vizitei, aveți acces la tribuna pentru vizitatori a 
hemiciclului și veți afla informații despre activitatea Parlamentului 
European și modul în care Parlamentul vă reprezintă.

 ■ o vizită individuală în cadrul căreia un conferențiar vă prezintă 
informații despre viața parlamentară

 Bucurați-vă de o vizită personalizată, participând la o prezentare în 
hemiciclu despre activitățile Parlamentului European. Unul dintre 
colegii noștri va modera o discuție interactivă în limba engleză sau 
franceză și va răspunde la toate întrebările dumneavoastră.

 ■ o vizită individuală în timpul unei sesiuni plenare (vă rugăm să 
verificați datele disponibile pe site-ul de internet)

 Profitați de oportunitatea de a asista la dezbaterile și voturile din 
Parlamentul European de la tribuna pentru vizitatori în cadrul unei 
ședințe plenare de la Bruxelles.

 0 - 99  <10  60 de minute  limbi UE

Copiii sub 14 ani trebuie să fie însoțiți de un adult.

Program de vizite
Vizitatorii individuali nu trebuie să facă rezervare în prealabil, dar trebuie 
să prezinte la intrare un document de identitate.

Programul obișnuit (septembrie - iunie)
Vizită Luni - Joi 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Vineri 09.00, 10.00, 11.00   |   Sâmb.-Dum. Închis
Prezentări Luni 11.00 și 15.00

Programul de vară (iulie – august)

Vizită Luni - Joi - 09.00 - 16.00 
Vineri 09.00 - 12.00   |   Sâmb.-Dum. Închis

Prezentări Luni - Joi 11.00 și 15.00    |   Vineri 11.00

Informații suplimentare: http://www.europarl.europa.eu/visiting/ro

Disponibilitate: de joi până vineri
Rezervare prealabilă: NU

VIZITE DE GRUP
Grupurile pot vizita tribuna pentru public a hemiciclului și pot 
descoperi direct la fața locului sala de ședințe a Parlamentului 
European. 

O vizită de grup include:

 ■ o prezentare interactivă amplă, realizată de un oficial european, 
despre ceea ce face Parlamentul European pentru cetățeni, care poate 
fi adaptată în funcție de interesele specifice ale grupurilor;

 ■ acces la tribuna pentru vizitatori, pentru a vedea hemiciclul de aproape; 
 ■ posibilitatea de a urmări de la tribună dezbateri și voturi în cursul 

sesiunilor plenare (în funcție de disponibilitatea locurilor).

 0 - 99  Minim 10 - 100  1,5 - 3 ore  limbi UE

Pentru a rezerva o vizită de grup în hemiciclul Parlamentului 
European, vă rugăm să consultați site-ul de internet despre vizite:

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

Disponibilitate: de joi până vineri
Rezervare prealabil: cel puțin 8 săptămâni


