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Euroopa jaam sobib hästi Euroopa Parlamendi Brüsseli 
linnakuga tutvumise lähtepunktiks. Euroopa jaam asub 
hoones, kus kunagi olid Brüssel-Luxembourgi raudteejaama 
piletikassad. Nüüd saate siit põhjalikku teavet selle kohta, 
mida Euroopa Parlamendi hoonete juures ja terves Brüsseli 
linnas vaadata tasub.

Jaama töötajad näitavad lahkesti õige suuna kätte, kuid 
külastaja saab siin ka omal käel avastusretke alustada 
– uurida parlamendilinnakut nn liitreaalsuse mudeli
vahendusel ja vaadata parlamendi ajalugu puuteekraanidelt 
või n-ö läbi lukuaugu, dioraamidelt.

EP Spotter on uus rakendus, mis aitab teil tutvuda 
Euroopa Parlamendi valdustega. Olgu tegemist hoonete 
arhitektuuri või poliitilise taustteabega – teie nutitelefoni 
GPSi ja geolokaliseerimise võimalusi kasutades juhib 
EP Spotter teid läbi parlamendilinnaku, tutvustades 
parlamenti üldiselt, parlamendi hooneid ja neid isikuid, 
kelle järgi hooned on oma nime saanud. Saate ka ülevaate 
kogu selle piirkonna ajaloost.

Kui soovite ise järele proovida, laadige EP Spotter alla 
Apple App Store’ist või Google Play’st. (Praegu on 
kasutamisvalmis vaid ingliskeelne versioon.)

Nimega Solidarność 1980 tunnustatakse Poola tööliste 1980. 
aastal loodud ametiühingu Solidaarsus väärtusi ja saavutusi. 
Esplanaad, mille keskel on Simone Veili väljak, koondab 
Euroopa Parlamendi linnaku ning ühendab selle hooned Place 
du Luxembourgi, Bruxelles-Luxembourg’i raudteejaama ning 
Parc Léopoldiga.

Esplanaadil toimub igal aastal üle 40 avaliku ürituse, 
mida korraldavad Euroopa institutsioonid ja muud 
organisatsioonid. 

Paul-Henri Spaaki hoone (istungitesaali hoone) 
peasissepääs on ühtlasi ametlik sissepääs, mille kaudu 
sisenevad Euroopa Parlamendi hoonesse riigipead ja 
valitsusjuhid ning teised tähtsad külalised, näiteks kuulsad 
näitlejad. Prominentide ja kõrgete ametikandjate visiidid 
on sagedased. Kuna Euroopa Parlamenti külastavad 
regulaarselt kogu maailma riigijuhid ja tipp-poliitikud, on 
selle sissepääsu juures võimalik neid silmata, kui nad oma 
kohtumistele suunduvad.

See sissepääs asub aadressil rue Wiertz 60, mis on ka 
Euroopa Parlamendi ametlik aadress. Sellepärast GPS siia 
juhatabki!

Ekskursioon istungitesaalis on suurepärane võimalus end 
Euroopa Parlamendi tegevusega üldjoontes kurssi viia. Siin 
saab tajuda parlamendi töist õhkkonda ja näha osa Euroopa 
Parlamendi suurest kunstikogust. Kui külastus toimub 
täiskogu istungi ajal, võib koguni jälgida mõnd olulist 
arutelu või hääletust. 

Üksikkülastajad saavad avastada Euroopa Parlamenti 
mitmekeelse videogiidi abil. Ringkäiguks kulub 30 minutit 
ja broneerida ei ole vaja. 

E-N: 09:00 - 16:00

R: 09:00 - 12:00 

L-P: suletud
 Juulis ja augustis pakume lisaekskursioone.

E:  13.00 - 18.00

T-R: 09.00 - 18.00

L-P: 10.00 - 18.00

Viimane sisenemise aeg on 30 minutit enne sulgemist.

Ekskursioonide ajad

Lahtiolekuajad
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EUROOPA JAAM

EP SPOTTER

ESPLANAAD 
SOLIDARNOŚĆ 1980 PARLAMENTARIUM

AMETLIK SISSEPÄÄS

ISTUNGISAALI KÜLASTAMINE

Meie töötajad vastavad hea meelega külastajate 
küsimustele ja jagavad täpsemat infot. Esmaspäeviti 
kell 11 ja kell 15 toimub teabetund inglise või prantsuse 
keeles (teistes keeltes vastavalt võimalustele). Juulis ja 
augustis korraldatakse veel täiendavalt teabeüritusi. 
Selle kohta leiate teavet meie veebisaidilt.

Teretulnud on ka külastajarühmad. Neil on võimalik 
kuulata meie töötaja asjatundlikku ülevaadet parlamendi 
tegevusest. Külastuse kavva võib kuuluda ka kohtumine 
mõne Euroopa Parlamendi liikmega. Külastusaeg 
tuleb ette reserveerida. Rohkem teavet, sh teavet 
lahtiolekuaegade kohta leiate taas meie veebisaidilt.

Lahtiolekuajad

Euroopa jaam on avatud tööpäeviti kell 9–18, 
laupäeval ja pühapäeval kell 10–18.

EUROOPA PARLAMENT
TULE JA OSALE!

Willy Brandti hoones asuv uuenduslik külastuskeskus 
Parlamentarium tutvustab Euroopa Parlamenti erilise 
kogemuse kaudu. 

Nii täiskasvanute kui ka laste käsutuses on siin dünaamilised 
ja interaktiivsed multimeediaekraanid ning personaalsed 
videogiidid, mille abil saab põneva ja uudse ülevaate Euroopa 
demokraatiast. Vahvas 360° kinos satub külastaja otse 
Euroopa Parlamendi tegevuse keskele ja saab jälgida, kuidas 
parlamendiliikmed teda esindavad. Seejärel on võimalus teha 
interaktiivse kaardi abil virtuaalne reis läbi kogu Euroopa, 
et näha, kuidas EL on iga liikmesriiki mõjutanud, või istuda 
mugavas tugitoolis ja kuulata Euroopa eri paigust pärit 
inimeste lugusid sellest, kuidas EL nende elu mõjutab. 

Parlamentariumi külastuseks kulub tavaliselt umbes poolteist 
tundi. Pered ja õpilaste rühmad võivad valida lühema, 
tunniajalise külastuse - selleks küsige Luna mängu või 
galaktikatevahelist talendisaadet.

Kõik ruumid, kaasa arvatud kohvik ja suveniiripood, on 
täielikult ligipääsetavad ka erivajadustega inimestele. 

Tere tulemast Euroopa Liidu (EL) demokraatia 
südamesse - Euroopa Parlamenti, mis esindab enam 
kui 500 miljonit inimest. Parlamendi ametlik asukoht 
on Strasbourgis, Prantsusmaal, ent suur osa tööst 
toimub Brüsselis. Siin on palju vaadata ja avastada, 

alates giidiga ekskursioonidest istungitesaalis kuni 
tipptasemel külastuskeskuseni, mis on üks peamisi 
vaatamisväärsusi Brüsselis. Kõik see on mõeldud 
selleks, et tutvustada Euroopa Parlamendi tööd ja 
tegevust Euroopa Liidu kodanike heaks. Euroopa 

üldise ajaloo tundmine aitab paremini mõista ka 
tänast Euroopa Liitu. Euroopa Ajaloo Maja annab 
ainulaadse pildi Euroopa ajaloo ühisosast. Kõik need 
võimalused on tasuta ja enamikku neist saab kasutada 
Euroopa Liidu 24 ametlikus keeles.

Lahtiolekuajad

Esmaspäevast reedeni  09.00 - 18.00

Laupäeval ja pühapäeval  10.00 - 18.00

Euroopa Ajaloo Maja annab igas vanuses külastajatele 
võimaluse vaadata meie maailmajao ajalugu mitmest 
vaatenurgast ja mõelda, mida need erinevad lood meile 
tänapäeval tähendavad. Selle muuseumi näitused, üritused ja 
kogud peaksid toimima Euroopa ühise ajaloo varamuna.

Kooliõpilaste ja lastega perede jaoks on välja töötatud 
lisamaterjalid. Suuremate rühmade (kümme ja rohkem 
inimest) jaoks tuleb külastusaeg ette reserveerida. Täpsemat 
teavet leiate muuseumi veebisaidilt. 

Majas on kohvik, suveniiripood ja riidehoid. Need ruumid ja 
kõik materjalid on kavandatud selliselt, et ka erivajadustega 
külastajatele on tagatud täielik juurdepääs. 

E:  13.00 - 18.00

T-R: 09.00 - 18.00

L-P: 10.00 - 18.00

Viimane sisenemise aeg on 30 minutit enne sulgemist.

Lahtiolekuajad
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Chaussée de Wavre

 Rue de la Science

Rue de la Loi

Rue de Pascale

Rue Belliard

Rue d’Ardenne

Rue Belliard
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Euroopa jaam

Euroopa Ajaloo Maja
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Nõukogu

Euroopa Liidu 

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

1050 Bruxelles/Brussel
Külastused

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

 facebook.com/visitEuropeanParliament/

 #visitEP 

Muud Euroopa Parlamendiga seotud küsimused:
europarl.europa.eu/askEP 

epthinktank.eu/author/epanswers

i ÜLDISED KONTAKTANDMED

ISBN 978-92-846-4960-0 DOI 10.2861/780524

Euroopa Parlamenti külastades märkad kindlasti, et 
selle hooned on nimetatud Euroopa poliitika ja ajaloo 
silmapaistvate isikute järgi. Kõik need isikud on andnud 
tänase Euroopa Liidu rajamisse olulise panuse. 

? KES NAD ON?
ALTIERO SPINELLI

Ka Itaalia poliitikut Altiero Spinel-
lit, kes andis 1980. ja 1990. aasta-
tel olulist inspiratsiooni liidu tu-
gevdamiseks, peetakse üheks ELi 
rajajaks. Ta oli alates 1970. aastast 
kuus aastat Euroopa Komisjoni 
liige ja alates 1976. aastast 10 
aastat Euroopa Parlamendi liige.

 
 
SIMONE VEIL

Simone Veil on Prantsusmaa polii-
tik, kes on teinud palju naiste  
õiguste ja võrdõiguslikkuse heaks. 
1979. aastal, pärast Euroopa Parla-
mendi esimesi otsevalimisi Euroo-
pa Ühenduses, sai Veil parlamendi 
esimeseks valitud presidendiks.

KONRAD ADENAUER

Konrad Adenauer, Saksamaa 
esimene kantsler pärast Teist  
maailmasõda, muutis võimalikuks 
Prantsusmaa ja Saksamaa leppi-
mise, sillutades teed Euroopa 
integratsioonile laiemalt. Ade-
nauerit peetakse üheks Euroopa 
Liidu alusepanijaks.

JÓZSEF ANTALL

József Antall oli Ungari esimene 
demokraatlikult valitud peaminis-
ter pärast kommunismi lagune-
mist. Ta juhtis Ungarit Euroopa  
Liidu suunas ja pooldas ühendatud 
Euroopat. 

PAUL-HENRI SPAAK

Belgia välisminister ja peaminister 
Paul-Henri Spaak täitis olulist rolli 
Beneluxi liidu asutamisel ja Rooma 
lepingute koostamisel, milles pandi 
kirja Euroopa Liidu moodustamise 
esimesed sätted. Tänu oma etteku-
jutusele Euroopa koostööst oli ta 
Euroopa Liidu algusaegadel üks suu-
rimaid selle idee arendajaid ning 
teda peetakse üheks ELi rajajaks.

WILLY BRANDT

Willy Brandt oli Saksamaa neljas 
kantsler. Suhete parandamise eest 
Ida-Saksamaa, Poola ja Nõukogude 
Liiduga anti talle Nobeli rahu- 
preemia. Brandt oli Euroopa Parla-
mendi liige aastatel 1979 kuni 1982.

➜ Sissepääs Euroopa Parlamendi linnakusse
➜ Lähimate metroopeatuste suund
➜ Euroopa institutsioonide suund
➜ Kesklinna suund

Euroopa Parlamenti on lihtne tulla bussiga, metrooga ja 
rongiga. Soovitame tungivalt kasutada ühistransporti, kuna 
parkimisvõimalusi on selles piirkonnas vähe.

Lähimad metroopeatused

MAELBEEK M 1

TRÔNE M 2

5

6

Euroopa Parlamendi juures peatuvad bussid

2112

27 38 80 9522 34 64

Rongid jaama Bruxelles-Luxembourg

Rongijaam Bruxelles-Luxembourg asub esplanaadi all.

NORD

CENTRAL B- LUXEMBOURG
MIDI

Jalgsi

Kesklinnast jõuab Euroopa Parlamenti jalgsi umbes 20 
minutiga.

Jalgrattaga

Brüsseli avalik jalgrattalaenutuse süsteem 
Villo! võimaldab laenutada jalgratta ühest 
laenutuspunktist ja tagastada see teise. 
Euroopa Parlamendi lähedal on kolm 
laenutuspunkti.

KUIDAS TULLA
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Euroopa Parlamendi
taskuteatmik

Brüssel

Brüssel
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