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Belliardstraat

Europos stotis – ideali vieta kelionei po Europos Parlamentą 
Briuselyje pradėti. Europos stotis įsikūrusi patalpose, kuriose 
anksčiau veikė traukinių stoties „Brussels-Luxembourg“ 
bilietų kasa. Čia rasite informacijos apie viską, ką galima 
sužinoti komplekse ir pačiame Briuselyje.

Susiorientuoti padės paslaugūs Europos stoties darbuotojai, 
tačiau Europos Parlamentą galite patyrinėti ir patys: 
apžiūrėkite išdidintą komplekso realybės modelį, nerkite į 
praeitį naudodamiesi stalais su jutikliniais ekranais arba per 
dioramos akutę stebėkite, kaip augo kompleksas.

„EP Spotter“ yra visiškai nauja taikomoji programa, kuri 
Jums padės ištirti ir atrasti Europos Parlamento teritoriją. 
„EP Spotter“, naudodamasi Jūsų išmaniojo telefono GPS 
arba geolokacijos funkcija, Jus vedžios aplink Europos 
Parlamentą ir plačiau pasakos – nuo architektūrinių 
detalių iki politinio konteksto – apie Europos Parlamentą, 
jo pastatus, asmenis, kurių vardais jie pavadinti, ir vietovės 
istoriją.

Jei Jums smalsu, ką galima sužinoti, atsisiųskite 
„EP Spotter“ iš „App Store“ arba „Google Play“. (Kol kas tik 
anglų kalba).

Pavadinta pagerbiant 1980 m. Lenkijos darbininkų įsteigtos 
Solidarumo profesinės sąjungos vertybes ir pasiekimus, 
„Solidarność 1980“ esplanada ir jos centre esanti Simone 
Veil Agora apibrėžia Europos Parlamento teritoriją ir jungia 
jo pastatus su Liuksemburgo aikšte, Briuselio Liuksemburgo 
geležinkelio stotimi bei Leopoldo parku.

Esplanadoje per metus įvyksta daugiau kaip 40 Europos 
institucijų ir kitų organizacijų organizuojamų viešų renginių. 

Per protokolinį įėjimą, esantį Paulio-Henri Spaako pastate, 
kuriame yra ir didžioji posėdžių salė, Europos Parlamentą įeina 
VIP asmenys, pvz., prezidentai, premjerai ir net įžymūs aktoriai. 
Europos Parlamente nuolat lankosi šviesuomenės atstovai ir kiti 
garbingi svečiai.

Šio įėjimo adresas yra rue Wiertz 60 – tai oficialus Europos 
Parlamento adresas – turbūt todėl jūsų GPS jus ir atvedė čia!

Vizitas į didžiąją posėdžių salę yra puikus būdas susipažinti 
su Europos Parlamento darbo pagrindais. Turėsite galimybę 
pasinerti į Parlamento atmosferą ir užmesti akį į didžiulę 
Europos Parlamento meno kolekciją, o jei apsilankysite 
per plenarinį posėdį, galbūt net galėsite pamatyti svarbias 
diskusijas ar balsavimus. 

Pavieniai lankytojai gali susipažinti su Europos Parlamentu 
naudodamiesi daugiakalbiu vaizdo ir garso gidu. Ekskursija 
trunka 30 minučių ir jos iš anksto užsisakyti nereikia. 

Pirm.-ketv.: 09:00-16:00

Penkt.: 09:00-12:00 

Šešt.-sekm.:  uždaryta

Liepą ir rugpjūtį rengiamos papildomos 
ekskursijos.

Pirm.:  13.00 - 18.00

Antr.-penkt.:  09.00 - 18.00

Šešt.-sekm.:  10.00 - 18.00

Paskutiniai lankytojai įleidžiami likus 30 minučių iki 
uždarymo.

Vizitai

Darbo valandos

Sveiki atvykę į Europos Parlamentą – Europos Sąjungos 
(ES) demokratijos širdį, kuriame atstovaujama 500 
milijonams žmonių. Oficiali Europos Parlamento buveinė 
yra Strasbūre, tačiau didelė darbo dalis atliekama 
Briuselyje. Čia galima tiek daug visko sužinoti ir pažinti: 

nuo ekspertų vedamų vizitų į didžiąją posėdžių salę 
iki modernaus lankytojų centro, kuris yra vienas iš 
pagrindinių Briuselio traukos centrų. Jis sukurtas siekiant 
pademonstruoti Europos Parlamentą, kaip jis dirba ir 
ką jis duoda ES piliečiams. Gilesnė žinios apie Europos 

praeitį nepaprastai svarbios norint suprasti šiandieninę 
ES, o unikalią galimybę pažvelgti į bendrą Europos istoriją 
siūlo Europos istorijos namai. Lankymasis yra nemokamas 
ir dažniausiai informacija pateikiama visomis 24 ES 
oficialiomis kalbomis.
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LANKYTOJŲ CENTRAS 
“EUROPOS STOTIS“

EP SPOTTER

“SOLIDARNOŚĆ 1980“ 
ESPLANADA PARLAMENTARIUMAS

PROTOKOLINIS ĮĖJIMAS

VIZITAS Į DIDŽIĄJĄ 
POSĖDŽIŲ SALĘ

Mūsų darbuotojai taip pat pasirengę atsakyti į pavienių 
lankytojų klausimus ir ir pateikti informaciją, atsižvelgiant 
į asmeninius interesus. Informaciniai pranešimai anglų arba 
prancūzų k. (pagal galimybes gali būti ir kitomis kalbomis) 
rengiami pirmadieniais 11.00 ir 15.00 val. Liepą ir rugpjūtį 
rengiami papildomi pranešimai. Daugiau informacijos 
rasite mūsų svetainėje.

Taip pat priimame grupes – joms susipažinti 
su Europos Parlamentu gali padėti vienas iš mūsų  
pranešėjų. Apsilankymo metu esant galimybei gali būti 
surengta diskusija su Europos Parlamento nariu. Būtina 
užsiregistruoti iš anksto. Daugiau informacijos ir darbo laiką 
rasite mūsų interneto svetainėje.

EUROPOS PARLAMENTAS
ATVYKITE IR TAPKITE JO DALIMI

Susipažinkite su Europos Parlamentu Willy Brandto pastate 
įsikūrusiame novatoriškame Parlamentariume. 

Dinamiški interaktyvūs multimedijos ekranai ir asmeniniai 
vaizdo ir garso gidai padeda suaugusiesiems ir vaikams 
įdomiais ir naujoviškais būdais susipažinti su Europos 
demokratija. Pamatykite iš arti, kaip veikia Europos 
Parlamentas, įstabiame 360° kine ir susipažinkite, kaip jums 
atstovauja jo nariai. Tada leiskitės į virtualią kelionę per Europą 
naudodamiesi mūsų interaktyviu žemėlapiu ir susipažinkite, 
kokį poveikį ES padarė kiekvienai iš valstybių narių, arba 
patogiai įsitaisykite fotelyje ir išgirskite, kaip žmonės iš visos 
Europos dalijasi savo istorijomis apie tai, ką jiems reiškia ES. 

Apsilankymas Parlamentariume paprastai trunka apie 
90 minučių, o šeimoms ir grupėms iš mokyklų rengiami 
trumpesni vienos valandos vizitai – taip pat galite paprašyti 
žaidimo „Luna“ arba Tarpgalaktinio talentų konkurso.

Patalpos, įskaitant kavinę ir dovanų parduotuvę, yra lengvai 
prieinamos specialiųjų poreikių turintiems asmenims. 

Darbo valandos

pirmadieniais–penktadieniais  09.00 - 18.00

šeštadieniais ir sekmadieniais  10.00 - 18.00

Europos istorijos namuose visų amžiaus grupių lankytojams 
siūloma galimybė į mūsų žemyno istoriją pažvelgti iš skirtingų 
perspektyvų ir pamąstyti, ką šie įvairūs įvykiai mums reiškia 
šiandien. Rengiant muziejaus parodas, organizuojant 
renginius ir kaupiant jo kolekciją siekiama kurti bendros 
Europos atminties saugyklą.

Taip pat siūlomos specialios priemonės mokykloms ir 
šeimoms. Jei grupę sudaro 10 ir daugiau asmenų, vizitą būtina 
rezervuoti iš anksto. Daugiau informacijos rasite muziejaus 
interneto svetainėje.

Muziejuje veikia kavinė, dovanų parduotuvė ir rūbinė. Šios 
patalpos, kaip ir muziejaus priemonės, yra visapusiškai 
pritaikytos specialių poreikių turintiems asmenims.

Pirm.:  13.00 - 18.00

Antr.-penkt.:  09.00 - 18.00

Šešt.-sekm.:  10.00 - 18.00

Paskutiniai lankytojai įleidžiami likus 30 minučių iki 
uždarymo.

Darbo valandos

4 EUROPOS ISTORIJOS NAMAI
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Taryba

Europos Sąjungos

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

1050  Bruxelles/Brussel
Lankytojams

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

  facebook.com/visitEuropeanParliament/

 #visitEP  

Kitais su Europos Parlamentu susijusiais klausimais
europarl.europa.eu/askEP 

epthinktank.eu/author/epanswers

i BENDRA KONTAKTINĖ  
INFORMACIJA

Europos Parlamentas lengvai pasiekiamas autobusu, metro 
ir traukiniu. Labai rekomenduojame naudotis viešuoju 
transportu, nes aplink Parlamentą nedaug vietos pasistatyti 
mašinoms.

Artimiausios metro stotelės

MAELBEEK M 1

TRÔNE M 2

5

6

Netoli Europos Parlamento stoja šie autobusai

2112

27 38 80 9522 34 64

Traukiniai į Briuselio Liuksemburgo stotį

Briuselio Liuksemburgo stotis yra po Esplanada.

NORD

CENTRAL B- LUXEMBOURG
MIDI

Pėsčiomis 

Nuo centro iki Europos Parlamento ateiti užtrunka 
maždaug 20 minučių.

Dviračiu

Villo! yra Briuselio viešosios dviračių nuomos 
sistema, pagal kurią dviratį galima pasiimti 
vienoje dviračių stotelėje ir palikti kitoje. Šalia 
Europos Parlamento yra trys dviračių stotelės.

KAIP JĮ PASIEKTI

Vaikščiodami greta Europos Parlamento pastatų galite 
pastebėti, kad jie pavadinti iškilių Europos politikos ir 
istorijos asmenybių vardais. Visi šie asmenys svariai 
prisidėjo prie to, kad būtų sukurta tokia Europos Sąjunga, 
kokia ji yra dabar. 

? KAS JIE TOKIE?
ALTIERO SPINELLI

Italų politikas Altiero Spinelli taip 
pat laikomas vienu iš ES kūrėjų ir jis 
labai padėjo ją stiprinti 9-ajame ir 
10-ajame dešimtmetyje. 6 metus jis 
dirbo Europos Komisijos nariu (nuo 
1970 m.) ir 10 – Europos Parlamento 
nariu (nuo 1976 m.). 

 

SIMONE VEIL

Simone Veil yra prancūzų politikė, 
daug prisidėjusi prie moterų teisių ir 
lygybės. 1979 m. ji po pirmųjų tie-
sioginių visoje Europos bendrijoje 
vykusių rinkimų tapo pirmąja išrink-
ta Europos Parlamento pirmininke.

KONRAD ADENAUER

Konrad Adenauer, pirmasis Vokie-
tijos kancleris po Antrojo pasauli-
nio karo, sudarė sąlygas Pr anc ū -
z i j o s  i r  Vo k ie t i j o s  susitaikymui, 
atverdamas kelią platesnei Euro-
pos integracijai. K. Adenauer lai-
komas vienu iš ES kūrėjų. 

 
JÓZSEF ANTALL

József Antall žlugus komunizmui 
buvo pirmasis demokratiškai išrink-
tas Vengrijos premjeras. Jis vedė 
Vengriją Europos Sąjungos narystės 
link ir pasisakė už suvienytą Europą. 

PAUL-HENRI SPAAK

Kaip Belgijos užsienio reikalų ministras 
ir premjeras, Paul-Henri Spaak buvo 
itin svarbus asmuo kuriant Beniliukso 
sąjungą ir rengiant Romos sutartis, ku-
riose buvo įtvirtintos pradinės ES stei-
gimo nuostatos. Dėl savo vizijos, kaip 
Europa turėtų bendradarbiauti, jis yra 
vienas iš labiausiai prie ES kūrimo pra-
diniu etapu prisidėjusių asmenų  
ir laikomas vienu iš jos kūrėjų.

WILLY BRANDT

Willy Brandt buvo ketvirtasis Vokieti-
jos kancleris. Jis buvo apdovanotas 
Nobelio taikos premija už pastangas 
pagerinti santykius su Rytų Vokietija, 
Lenkija ir Sovietų Sąjunga. W. Brandt 
buvo Europos Parlamento narys nuo 
1979 iki 1982 m.

➜ Įėjimas į Europos Parlamentą
➜ Artimiausia metro stotelė
➜ Europos institucijos
➜ Miesto centras
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