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Belliardstraat

Station Europa er det perfekte sted at starte dit besøg 
i Europa-Parlamentet i Bruxelles. Station Europa har til 
huse i Bruxelles-Luxembourg-togstationens oprindelige 
billetkontor og kan guide dig igennem alt, hvad der er at se 
på Parlamentets område og i Bruxelles.

Venlige medarbejdere står klar til at guide dig i den rigtige 
retning, eller du kan gå på opdagelse i Europa-Parlamentet 
på egen hånd: udforsk området via en augmented reality-
model, dyk ned i fortiden via touchskærme eller se området 
vokse gennem nøglehuls-dioramaer.

”EP Spotter” er en helt ny app, der kan hjælpe dig med 
at udforske og gå på opdagelse på Europa-Parlamentets 
område. ”EP Spotter” anvender GPS/geolokalisering i din 
smartphone til at guide dig omkring uden for Europa-
Parlamentet og fortælle dig lidt mere om Europa-
Parlamentet, dets bygninger, de personer, de er opkaldt 
efter, og hele områdets historie, lige fra arkitektoniske 
detaljer til politisk baggrund.

Hvis du vil finde ud af, hvad der er at se, så download ”EP 
Spotter” fra Apple App Store eller Google Play! (I øjeblikket 
kun tilgængelig på engelsk.)

Esplanade Solidarność 1980 er opkaldt efter fagforeningen 
Solidaritet, der blev oprettet af polske arbejdere i 1980, 
som hyldest til dens værdier og resultater. Det er den 
gade, som - sammen med sin centrale plads Agora Simone 
Veil - definerer Europa-Parlamentets bygningskompleks 
og forbinder det med Place du Luxembourg, Bruxelles-
Luxembourg-togstationen og Parc Léopold.

Esplanaden er hvert år vært for mere end 40 offentlige 
arrangementer organiseret af EU-institutioner og andre 
organisationer. 

Protokolindgangen befinder sig i Paul-Henri Spaak-
bygningen, som også huser plenarsalen, og er den 
indgang, hvor Europa-Parlamentet modtager VIP’er såsom 
præsidenter, premierministre og endog kendte skuespillere. 
Europa-Parlamentet får jævnlig besøg af berømtheder og 
fremtrædende personer, og ved denne indgang har man 
mulighed for at få et glimt af dem på deres vej til eller fra 
drøftelser om dagens spørgsmål. 

Indgangen befinder sig på adressen Rue Wiertz 60, som 
er Europa-Parlamentets officielle adresse, så hvis din GPS 
ledte dig hertil, er dette grunden! 

En rundvisning i plenarsalen er en glimrende måde at få 
indblik i, hvordan Europa-Parlamentet helt grundlæggende 
fungerer. Du får her lejlighed til at indsnuse den 
parlamentariske atmosfære og se et udpluk af Europa-
Parlamentets enorme kunstsamling, og hvis du kommer 
under et plenarmøde, kan du være så heldig at komme til at 
overvære en af de større debatter eller afstemninger. 

Individuelle besøgende kan få udleveret en 
elektronisk medieguide, hvor de på et sprog efter 
eget valg kan lære Europa-Parlamentet at kende. En 
rundvisning tager 30 minutter og skal ikke bookes på 
forhånd. 

Man – tors: 09:00 - 16:00

Fre: 09:00 - 12:00 

Lør – søn:  lukket
 Der arrangeres ekstra rundvisninger i juli og august.

Man: 13:00 - 18:00

Tirs - fre:  09:00 - 18:00

Lør - søn:  10:00 - 18:00

Indgang lukkes 30 minutter før lukketid.
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VELKOMSTCENTRET 
”STATION EUROPA”

EP SPOTTER

GENEREL 
KONTAKTINFORMATION PARLAMENTARIUM

PROTOKOLINDGANGEN

BESØG I PLENARSALEN

Vores ansatte står også til rådighed til at besvare 
individuelle spørgsmål fra de besøgende og give en mere 
personlig briefing. Briefinger finder sted på mandage kl. 
11:00 og 15:00 og foregår på engelsk eller fransk (eventuelt 
på andre sprog, hvis der er kapacitet til det). I juli og august 
er der også andre tidspunkter at vælge imellem. Besøg 
vores websted for nærmere oplysninger.

Grupper er ligeledes velkomne og kan få mere at vide om 
Europa-Parlamentet af en af vores engagerende talere. 
Besøg kan endog omfatte en drøftelse med et medlem 
af Europa-Parlamentet. Gruppebesøg skal reserveres på 
forhånd. Se vores hjemmeside for mere information og 
åbningstider.

EUROPA-PARLAMENTET
KOM OG VÆR MED

Oplev Europa-Parlamentet på en helt ny måde i det 
banebrydende Parlamentarium, der befinder sig i Willy 
Brandt-bygningen. 

Ved hjælp af dynamiske, interaktive displays og en håndholdt 
elektronisk medieguide kan voksne såvel som børn sætte sig 
ind i, hvad europæisk demokrati handler om, på nye spændende 
måder. I en overvældende 360° biograf kan du placere dig i 
begivenhedernes centrum i Europa-Parlamentet og se, hvordan 
dets medlemmer repræsenterer dig. Derefter kan du ved hjælp 
af vores interaktive kort tage på en virtuel rejse gennem Europa 
for at se de virkninger, EU har haft i de enkelte medlemsstater, 
eller læne dig mageligt tilbage i en lænestol, mens folk fra hele 
Europa fortæller om, hvordan EU har påvirket dem. 

Et besøg i Parlamentarium tager normalt omkring 90 minutter, 
men der er kortere rundvisninger af en times varighed for 
familier og skolegrupper - bare spørg efter Luna-spillet eller Det 
Intergalaktiske Talentshow.

Alle faciliteter, inklusive en café og gavebutik, er fuldt 
tilgængelige for personer med særlige behov. 

Velkommen til Europa-Parlamentet, Den Europæiske 
Unions demokratiske knudepunkt, der repræsenterer 
500 millioner mennesker. Europa-Parlamentets officielle 
hjemsted er Strasbourg, Frankrig, men en stor del af 
dets arbejde bliver udført i Bruxelles. Her er meget at 

se og udforske, lige fra kyndigt guidede rundvisninger 
i plenarsalen til et banebrydende besøgscenter, som er 
en af Bruxelles’ mest populære attraktioner. Alt sammen 
med det formål at vise, hvad Europa-Parlamentet er, 
hvordan det fungerer, og hvad det gør for EU-borgerne. 

For at kunne forstå nutidens EU af er det vigtigt også at 
kende til den bredere baggrund, og Huset for Europæisk 
Historie giver en enestående indsigt i Europas fælles 
historie. Alle aktiviteter er helt gratis, og de fleste af dem 
er tilgængelige på alle EU’s 24 officielle sprog.

Åbningstider

Mandag – fredag:  09:00 - 18:00

Lørdag – søndag:  10:00 - 18:00

Huset for Europæisk Historie giver de besøgende mulighed for 
at se vort kontinents historie fra forskellige perspektiver og gøre 
sig tanker om, hvad disse forskelligartede historier betyder for os 
i dag. Museet danner rammen om udstillinger, arrangementer 
og en samling, der har til formål at skabe et reservoir af fælles 
europæisk erindring.

Der er også skræddersyede tilbud til skoler og familier. 
Forudgående reservation er påkrævet for grupper på 10 personer 
eller derover. Du finder yderligere oplysninger på museets 
hjemmeside. 

Museet råder bl.a. over en café, gavebutik og garderobe. Disse 
faciliteter er – ligesom materialerne – udformet på en sådan 
måde, at de er fuldt tilgængelige for personer med særlige behov. 

Man: 13:00 - 18:00

Tirs - fre:  09:00 - 18:00

Lør - søn:  10:00 - 18:00

Indgang lukkes 30 minutter før lukketid.

Åbningstider

4 HUSET FOR EUROPÆISK 
HISTORIE
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Den Europæiske Union

Rådet for

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

1050 Bruxelles/Brussel
For besøg

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

 facebook.com/visitEuropeanParliament/

 #visitEP 

Pour For andre spørgsmål vedrørende Europa Parlamentet

europarl.europa.eu/askEP 
epthinktank.eu/author/epanswers
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Det er let at komme til Europa-Parlamentet med bus, metro 
eller tog. Vi anbefaler stærkt at benytte offentlig transport, 
da parkeringsmulighederne i området er begrænsede.

Nærmeste metrostationer

MAELBEEK M 1

TRÔNE M 2

5

6

Buslinjer med stoppested ved Europa-Parlamentet

2112

27 38 80 9522 34 64

Togforbindelser til stationen Bruxelles-Luxembourg

Bruxelles-Luxembourg-stationen befinder sig under 
Esplanaden.

NORD

CENTRAL B- LUXEMBOURG
MIDI

Til fods

Det tager ca. 20 minutter at gå til Europa-Parlamentet 
fra bymidten..

På cykel

Villo! er Bruxelles’ bycykelordning, hvor du 
tager en cykel ud af en station og afleverer den 
igen i en anden. Der er tre bycykelstationer i 
nærheden af Europa-Parlamentet.

SÅDAN KOMMER DU HERTIL

På din vej rundt i området vil du måske bemærke, 
at Europa-Parlamentets bygninger er opkaldt efter 
personligheder, der har spillet en fremtrædende rolle i 
europæisk politik og historie. Disse personer har alle ydet 
et væsentligt bidrag til opbygningen af det EU, som vi 
kender i dag: 

? HVEM ER DE? ALTIERO SPINELLI

Den italienske politiker Altiero 
Spinelli betragtes også som en af 
EU’s fædre og var en vigtig 
inspirationskilde i forbindelse med 
styrkelsen af EU i 1980’erne og 
1990’erne. Han var medlem af 
Europa-Kommissionen i 6 år fra 1970 
og af Europa-Parlamentet i 10 år fra 
1976. 

SIMONE VEIL

Simone Veil er en fransk politiker, 
som har ydet vigtige bidrag til 
kvinders rettigheder og ligestilling. I 
1979 blev hun valgt til formand for 
Europa-Parlamentet efter de første 
direkte valg til samme. 

KONRAD ADENAUER

Konrad Adenauer, den første tyske 
kansler efter anden verdenskrig, 
gjorde forsoningen mellem 
Frankrig og Tyskland mulig og 
banede vejen for en bredere 
europæisk integration. Adenauer 
betragtes som en af EU’s fædre. 

JÓZSEF ANTALL

József Antall var den første demo-
kratisk valgte premierminister i 
Ungarn efter kommunismens fald. 
Han ledte Ungarn frem mod med-
lemskab af EU og var fortaler for et 
forenet Europa. 

PAUL-HENRI SPAAK

Paul-Henri Spaak var som belgisk 
udenrigs- og premierminister en af 
hovedkræfterne bag dannelsen af 
Benelux-unionen og udarbejdelsen af 
Romtraktaterne, der indeholdt de 
oprindelige bestemmelser, som førte 
til oprettelsen af EU. Hans vision om et 
europæisk samarbejde gjorde ham til 
en af de vigtigste bidragydere til EU’s 
tidlige stadier, og han betragtes som 
en af Unionens fædre.

WILLY BRANDT

Willy Brandt var Tysklands fjerde 
kansler. Han modtog Nobelprisen for 
sin indsats for at forbedre forholdet 
til Østtyskland, Polen og Sovjetunio-
nen. Brandt var medlem af Euro-
pa-Parlamentet fra 1979 til 1982.

➜ Indgang til Europa-Parlamentets campus
➜ Adgang til nærmeste metrostation
➜ Adgang til EU-institutionerne
➜ Den Europæiske Union
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Europa-Parlamentet
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