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Belliardstraat

Is é Stáisiún na hEorpa an áit is fearr chun do chuairt chuig 
Parlaimint na hEorpa sa Bhruiséil a thosú. Féadfaidh tú treoir a 
fháil i Stáisiún na hEorpa, atá lonnaithe in oifig ticéad bunaidh 
an stáisiúin traenach Bruxelles-Luxembourg, maidir lena 
bhfuil le feiceáil ar an gcampas agus sa Bhruiséil féin.  

Tá foireann chairdiúil ar fáil chun tú a chur sa treo ceart nó is 
féidir leat eolas a chur ar Pharlaimint na hEorpa tú féin: téigh 
ar thuras timpeall an champais leis an macasamhail réaltachta 
méadaithe, tum isteach san am atá caite le táblaí scáileán 
tadhaill, nó féach ar an gcampas ag fás trí phoill amhairc ar 
mhionsamhlacha lánléargais.

Is aip úrnua é EP Spotter chun cabhrú leat chun campas 
Pharlaimint na hEorpa a fhiosrú agus a aimsiú. Ó shonraí 
ailtireachta an gcúlra polaitiúil, úsáideann EP Spotter an 
GPS/geologánú ar do ghuthán cliste chun tú a threorú 
timpeall ar an taobh amuigh de Pharlaimint na hEorpa, 
agus chun tuilleadh a insint duit faoin bParlaimint, a 
foirgnimh, na pearsantachtai óna bhfuil siad ainmnithe 
agus stair na háite.

Má theastaíonn uait teacht ar cad atá le feiceáil, íoslódáil 
EP Spotter ó Aipmhargadh Apple nó Google Play! (Ar fáil as 
Béarla amháin faoi láthair.)

Agus luachanna agus éachtaí cheardchumann Solidarność 
a bhunaigh oibrithe Polannacha in 1980 á n-urramú acu, 
sainíonn Esplanade Solidarność 1980-a bhfuil Agora Simone 
Veil ina lár-campas Pharlaimint na hEorpa agus nascann sé 
a fhoirgnimh le Place du Luxembourg, le stáisiún traenach 
Bruxelles-Luxembourg agus le Parc Léopold.

Cuireann an Esplanade breis agus 40 imeacht poiblí ar fáil 
gach bliain, imeachtaí a bhíonn á reáchtáil ag na hinstitiúidí 
Eorpacha agus ag eagraíochtaí eile. 

Agus í Suite i bhfoirgneamh Paul-Henri Spaak, ina bhfuil an 
Seomra Tionóil, Is í atá sa tSlí Isteach Prótacail ná an áit ina 
bhfáiltíonn Parlaimint na hEorpa daoine móra le rá amhail 
uachtaráin, príomh-airí agus aisteoirí cáiliúla fiú. Tugann 
maithe agus móruaisle cuairt go rialta ar Pharlaimint na 
hEorpa, agus tugann an tslí isteach sin deis do chuairteoirí 
sracfhéachaint a fháil orthu ar a slí isteach dóibh nó iad ag 
teacht ó phléití ar shaincheisteanna an lae. 

Is é suíomh na slí isteach sin, 60 rue Wiertz, seoladh oifigiúil 
Pharlaimint na hEorpa, an fáth is dócha ar threoraigh do 
chóras suite domhanda anseo thú!

Is slí iontach chun buneolas a fháil ar Pharlaimint na hEorpa 
é turas a bheith ag daoine ar an Seomra Tionóil. Beidh an 
deis agat a bheith ar maos in atmaisféar na Parlaiminte agus 
spléachadh a fháil ar mhórbhailiúchán ealaíne Pharlaimint 
na hEorpa, agus má thugann tú cuairt le linn suí de sheisiún 
iomlánach, b’fhéidir go mbeifeá in ann féachaint ar cheann 
de na mórdhíospóireachtaí nó ar an vótáil. 

Is féidir le cuairteoirí aonair Parlaimint na hEorpa a 
fhionnadh le cabhair ó threoraí ilteangach meán. 30 
nóiméad a ghlacann an turas agus ní gá aon réamháirithint 
a dhéanamh. 

Dé Luain-Déardaoin:  09:00 - 16:00

Dé hAoine 09:00 - 12:00 

Dé Sathairn-Dé Domhnaigh:  dúnta
 Tairgtear turais bhreise i mí Iúil agus i mí Lúnasa.

Dé Luain: 13:00 - 18:00

Dé Máirt-Dé hAoine:  09:00 - 18:00

Dé Sathairn-Dé Domhnaigh:  10:00 - 18:00

Ní ligtear aon duine eile isteach 30 nóiméad roimh dhúnadh.

Amanna na dturas

Uaireanta oscailte 
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LÁRIONAD FÁILTE  
STÁISIÚN NA hEORPA

EP SPOTTER

ESPLANADE 
SOLIDARNOŚĆ 1980 PARLAMENTARIUM

SLÍ ISTEACH PRÓTACAIL

TURAIS AR AN 
SEOMRA TIONÓIL

Bíonn ár mbaill foirne ar fáil freisin chun ceisteanna ó 
chuairteoirí aonair a fhreagairt agus chun seisiún eolais 
níos pearsanta a thabhairt. Tarlaíonn na seisiúin eolais ar an 
Luan ag 11.00 agus 15.00 agus bíonn siad ar fáil i mBéarla 
nó i bhFraincis (d’fhéadfaí teangacha eile a thairiscint má 
bhíonn siad ar fáil). Bíonn breis áiteanna ar fáil i mí Iúil agus 
i mí Lúnasa. Féach ár suíomh gréasáin le do thoil.

Tá fáilte roimh ghrúpaí freisin agus is féidir leo eolas a 
fháil ar Pharlaimint na hEorpa le cabhair ó dhuine gcainteoirí 
spéisiúla. Féadfaidh plé le Feisire de chuid Pharlaimint na 
hEorpa a bheith san áireamh fiú le linn na cuairteanna. Tá 
gá le réamháirithint, féach ár suíomh gréasáin le haghaidh 
tuilleadh eolas agus uaireanta oscailte.

Uaireanta oscailte

Beidh Lárionad Fáilte na gCuairteoirí ar oscailt seacht 
lá na seachtaine, ó 09.00 go 18.00 i rith na seachtaine 
agus ó 10.00 go 18.00 ag an deireadh seachtaine.

PARLAIMINT NA hEORPA 
TAR AGUS BÍ PÁIRTEACH INTI

Faigh léargas úrnua ar Pharlaimint na hEorpa ag an 
Parlamentarium ceannródaíoch atá suite i bhfoirgneamh 
Willy Brandt. 

Trí úsáid a bhaint as taispeáintí ilmheán dinimiceacha agus 
idirghníomhacha agus le cabhair ó threoraí pearsanta meán, 
is féidir le daoine fásta agus le páistí araon a fhionnadh cad 
atá i gceist leis an daonlathas Eorpach ar shlite spreagúla 
agus úrnua. Téigh go croílár na ngníomhaíochtaí ag 
Parlaimint na hEorpa i bpictiúrlann mhórthaibhseach 360°, 
agus féach conas a dhéanann a cuid Feisirí ionadaíocht ort. 
Ansin glac turas fíorúil ar fud na hEorpa trínár léarscáil 
idirghníomhach a úsáid chun léargas a fháil ar an tionchar 
atá ag AE ar gach ceann de Bhallstáit AE, nó suigh siar ar 
chathaoir uilleach fad a dhéanann daoine ó gach cearn den 
Eoraip a gcuid scéalta a roinnt le chéile faoin tslí a dtéann AE 
i bhfeidhm orthu. 

Glacann sé thart ar 90 nóiméad de ghnáth cuairt a thabhairt 
ar an Parlamentarium, agus bíonn turais uair an chloig ann 
do theaghlaigh agus do ghrúpaí scoile - níl le déanamh ach 
cluiche Luna nó an Seó Idirghalachtach Tallainne a iarraidh. 

Tá na háiseanna, lena n-áirítear caifé agus siopa bronntanas, 
inrochtana go hiomlán dóibh siúd a bhfuil riachtanais 
speisialta acu. 

Fáilte chuig Parlaimint na hEorpa, croílár an daonlathais san 
Aontas Eorpach (AE), institiúid a dhéanann ionadaíocht ar 500 
mhilliún duine. Is é Strasbourg na Fraince suíochán oifigiúil 
na Parlaiminte, ach bíonn go leor d’obair na bhfeisirí ar siúl sa 
Bhruiséil. Tá neart rudaí le feiceáil agus le fionnadh anseo, ó thurais 

threoraithe, a bhfuil saineolaithe ina mbun, ar an Seomra Tionóil 
go dtí ionad cuairteoirí ceannródaíoch, ar ceann de na hionaid sa 
Bhruiséil é is mó a bhfuil turasóirí ag tarraingt air. Dearadh é uile 
chun Parlaimint na hEorpa a thaispeáint, conas a oibríonn sí agus 
céard a dhéanann sí do shaoránaigh AE. Tá sé riachtanach freisin a 

bheith ar an eolas faoi stair níos leithne na hEorpa chun AE an lae 
inniu a thuiscint, agus cuireann Áras Stair na hEorpa léargas uathúil 
ar fáil maidir le stair chomhchoiteann na hEorpa. Tá na himeachtaí 
go léir go hiomlán saor in aisce agus tá an chuid is mó acu ar fáil i 
ngach ceann de 24 theanga oifigiúla AE.

Uaireanta oscailte 

Dé Luain-Dé hAoine  09:00 - 18:00

Dé Sathairn-Dé Domhnaigh 10:00 - 18:00

Tugann Áras Stair na hEorpa deis do chuairteoirí ó gach 
aoisghrúpa stair na mór-roinne a fheiceáil ó dhearcthaí 
éagsúla agus machnamh a dhéanamh ar a gciallaíonn na 
scéalta éagsúla seo dúinn sa lá atá inniu ann. Tá taispeántais, 
imeachtaí agus bailiúchán arna ndearadh chun taisce de 
chomhchuimhne Eorpach a chruthú, sa mhúsaem. 

Tá acmhainní ar fáil freisin atá saincheaptha do scoileanna 
agus do theaghlaigh. Ní mór áirithint a dhéanamh roimh ré do 
ghrúpaí deichniúir nó níos mó. Féach ar shuíomh gréasáin an 
mhúsaeim chun tuilleadh faisnéise a fháil. 

I measc na saoráidí sa mhúsaem tá caifé, siopa bronntanas 
agus seomra cótaí. Tá siad sin, mar aon leis na hábhair, 
ceaptha le bheith iomlán inrochtana do dhaoine le riachtanais 
speisialta. 

Dé Luain: 13:00 - 18:00

Dé Máirt-Dé hAoine:  09:00 - 18:00

Dé Sathairn-Dé Domhnaigh:  10:00 - 18:00

Ní ligtear aon duine eile isteach 30 nóiméad roimh dhúnadh.

Uaireanta oscailte 

4 ÁRAS STAIR NA hEORPA
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Coiste Eacnamaíoch
agus Sóisialta na hEorpa
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agus Sóisialta na hEorpa

Comhairle an

Aontais Eorpaigh

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

1050 Bruxelles/Brussel
Le haghaidh cuairteanna

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

 facebook.com/visitEuropeanParliament/

 #visitEP 

 

 
Le haghaidh ceisteanna eile a bhaineann le 

Parlaimint na hEorpa
europarl.europa.eu/askEP 

epthinktank.eu/author/epanswers

i FAISNÉIS GHINEARÁLTA 
TEAGMHÁLA

➜  Bealach isteach chuig campas Pharlaimint na hEorpa
➜ Treoracha chuig na stáisiúin Metro is cóngaraí
➜ Treoracha chuig na hInstitiúidí Eorpacha
➜ Treoracha chuig lár na cathrach

Le linn duit a bheith ag dul timpeall ar fhoirgnimh 
Pharlaimint na hEorpa, b’fhéidir go dtabharfá faoi deara 
go bhfuil siad ainmnithe i ndiaidh daoine imráiteacha ó 
pholaitíocht agus stair na hEorpa. Bhí páirt nach beag ag na 
daoine sin i dtógáil an Aontais Eorpaigh mar atá againn inniu.  

? CÉ hIAD FÉIN?
ALTIERO SPINELLI

Meastar freisin gurbh é Altiero  
Spinelli duine de bhuanitheoirí AE, 
agus b’fhoinse thábhacht inspioráide 
é dá neartú sna 1980í agus sna 1990í. 
Bhí sé ina Chomhalta den Choimisiún 
Eorpach ar feadh 6 bliana, ó 1970 ar 
aghaidh, agus ina Fheisire de  
Pharlaimint na hEorpa ar feadh 10 
mbliana ó 1976. 

SIMONE VEIL

Is polaiteoir Francach í Simone Veil a 
bhí rannpháirteach go mór i gcearta 
na mban agus sa chomhionannas. In 
1979, ba í an chéad Uachtarán tofa 
ar Pharlaimint na hEorpa tar éis na 
chéad dírthoghcháin ar fud an 
Chomhphobail Eorpaigh.

KONRAD ADENAUER

Rinne Konrad Adenaur, céad 
Seansailéir na Gearmáine tar éis an 
Dara Cogadh Domhanda, athmhuin-
tearas idir an Fhrainc agus an 
Ghearmáin a réadú, rud a réitigh an 
tslí do lánpháirtiú níos leithne Eor-
pach. Meastar de bhunaitheoirí AE.  
 

JÓZSEF ANTALL

 
Is é József Antall an chéad Príomh- 
Aire a toghadh go daonlathach ar an 
Ungáir tar éis thitim an  
Chumannachais. Is é a threoraigh an 
Ungáir i dtreo an Aontais Eorpaigh 
agus a d’áitigh ar son Eoraip  
aontaithe. 

PAUL-HENRI SPAAK

Mar Aire Gnóthaí Eachtracha agus 
Príomh-Aire ar an mBeilg, bhí páirt 
nach beag ag Paul-Henri Spaak i 
mbunú aontas Benelux agus i 
ndréachtú chonarthaí na Róimhe, rud a 
leag síos na forálacha tosaigh lenar  
bunaíodh AE. An fhís a bhí aige den 
chomhar Eorpach ba chionsiocair leis a 
bheith mar cheann de na rannpháirtit-
he ba mhó i gcéimeanna tosaigh AE, 
agus meastar gurbh é duine  dá  
bhunaitheoirí.

WILLY BRANDT

Ba é Willy Brandt an ceathrú Seansailéir 
ar an nGearmáin. Tugadh Duais Nobel na 
Síochána dó as a ndearna sé chun an 
caidreamh a fheabhsú le hOirthear na 
Gearmáine, leis an bPolainn agus leis an 
Aontas Sóivéadach. Bhí Brandt ina  
Fheisire de Pharlaimint na hEorpa ó 1979 
go 1982.

Tá Tá rochtain éasca ar Pharlaimint na hEorpa ar bhus, ar an 
metro agus ar thraein. Molaimid go láidir an t-iompar poiblí 
a úsáid ós rud é go bhfuil páirceáil teoranta sa cheantar.

Na stáisiúin metro is cóngarái

MAELBEEK M 1

TRÔNE M 2
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Na busanna a stopann ag Parlaimint na hEorpa

2112

27 38 80 9522 34 64

Traenacha go dtí an stáisiún Bruxelles-Luxembourg

Tá stáisiún Bruxelles-Luxembourg suite faoi bhun an 
Esplanade.

NORD

CENTRAL B- LUXEMBOURG
MIDI

Ag siúl

Tógann sé thart ar 20 nóiméad siúl chuig Parlaimint na 
hEorpa ó lár na cathrach.

Ag rothaíocht

Is é Villo! scéim phoiblí na Bruiséile maidir le 
rothair ar cíos, rud a chuireann ar do chumas 
rothar a fháil i stáisiún nasctha amháin agus a 
fhágáil i do dhiaidh i gceann eile. Tá trí stáisiún 
nasctha cóngarach do Pharlaimint na hEorpa.
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