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Belliardstraat

Eiropas stacija ir lieliska vieta, kur sākt Eiropas Parlamenta 
apmeklējumu Briselē. Eiropas stacija atrodas Luksemburgas 
dzelzceļa stacijā Briselē, bijušās biļešu kases telpās, un 
tajā ir apkopota visa informācija par to, ko var aplūkot gan 
Parlamenta ēku kompleksā, gan Briselē.

Pretimnākošie informācijas punkta darbinieki var ieteikt 
virzienu, kurā doties, vai arī apmeklētāji var visu izpētīt paši 
— aplūkot ēku kompleksa modeli tā dēvētajā paplašinātās 
realitātes vidē, ielūkoties pagātnē, izmantojot skārienjutīgus 
ekrānus, vai apskatīt diorāmās, kā ēku komplekss gadu gaitā 
ir mainījies.

EP Spotter ir tikko izveidota lietotne, kas palīdz izpētīt un 
iepazīt Eiropas Parlamenta ēku kompleksu. EP Spotter, 
izmantojot viedtālruņa GPS/ģeolokalizācijas funkciju, 
piedāvā maršrutu ap Eiropas Parlamenta ēkām un, 
sniedzot plašāku informāciju gan par arhitektoniskiem 
elementiem, gan politiskiem jautājumiem, stāsta par 
Eiropas Parlamentu, tā ēkām, personām, kuru vārdos tās 
nosauktas, un šī pilsētas rajona vēsturi.

Ja vēlaties izmantot šo lietotni, lejuplādējiet to Apple 
App Store vai Google Play. (Šobrīd tā pieejama tikai angļu 
valodā.)

Esplanāde „Solidarność 1980”, kura ietver Simonas Veilas 
Agoru, izveidota, godinot 1980. gadā Polijas strādnieku 
izveidotās arodbiedrības „Solidaritāte” vērtības un 
sasniegumus. Tā ir Eiropas Parlamenta teritorijas daļa 
un savieno Parlamenta ēkas ar Luksemburgas laukumu, 
Luksemburgas dzelzceļa staciju un Leopolda parku.

Esplanādē ik gadu notiek vairāk nekā 40 publisku pasākumu, 
kurus rīko gan Eiropas Savienības iestādes, gan dažādas citas 
organizācijas. 

Pola Anrī Spāka vārdā nosauktajā ēkā atrodas gan plenārsēžu 
zāle, gan arī Eiropas Parlamenta oficiālā ieeja, kura tiek izmantota 
īpaši svarīgu viesu, piemēram, valstu un valdību vadītāju un 
pat slavenu aktieru svinīgajai sagaidīšanai. Iespējams, arī 
jums izdosies pamanīt kādu augstu viesi ceļā uz diskusijām par 
aktuāliem jautājumiem Parlamentā.

Šī vieta tiek norādīta arī kā Parlamenta oficiālā adrese, proti, “60, 
Rue Wiertz”, un tāpēc navigācijas iekārta jūs, visticamāk, atvedīs 
tieši pie šīs ieejas, ja liksiet tai meklēt ceļu uz Eiropas Parlamentu.

Plenārsēžu zāles apmeklējums ir lielisks veids, kā iepazīt 
Eiropas Parlamenta darbības pamatus. Jums būs iespēja 
izjust Parlamentā valdošo atmosfēru un apskatīt daļu no 
tā plašās mākslas darbu kolekcijas. Ja jūsu apmeklējums 
sakritīs ar plenārsēdes norisi, varēsiet arī gūt ieskatu 
debašu vai balsošanas norisē.

Individuālie apmeklētāji var iepazīt Eiropas 
Parlamentu, izmantojot daudzvalodu multivides gidu. 
Apmeklējums ilgst 30 minūtes, un tas nav jārezervē 
iepriekš. 

Pirmdienās - ceturtdienās  09:00-16:00

Piektdienās 09:00-12:00 

Sestdienās un svētdienās  slēgts

Papildu apmeklējumi tiek piedāvāti jūlijā un 
augustā.

Pirmdienās 13.00 - 18.00

Otrdienās - piektdienās  09.00 - 18.00

Sestdienās un svētdienās  10.00 - 18.00
Pēdējos apmeklētājus centrā ielaiž 30 minūtes pirms 
tā slēgšanas.

Apmeklējumu laiki

Darba laiks

Esiet sveicināti Eiropas Parlamentā – vietā, kurā pukst 
Eiropas Savienības demokrātijas sirds un kurā pārstāvēti 
Eiropas Savienības (ES) 500 miljoni iedzīvotāju. 
Parlamenta oficiālā mītne ir Strasbūrā, Francijā, taču 
liela daļa darba noris Briselē. Te ir daudz ko redzēt un 

uzzināt – piemēram, apmeklējot plenārsēžu zāli vai 
ultramoderno apmeklētāju centru, kas kļuvis par vienu 
no populārākajiem apskates objektiem Briselē. Mūsu 
mērķis ir iepazīstināt apmeklētājus ar Eiropas Parlamentu, 
tā darbības principiem un paveikto ES iedzīvotāju labā. 

Lai saprastu to, kāda ES ir šodien, ir svarīgi labāk izprast 
Eiropas pagātni, un tāpēc Eiropas vēstures nams piedāvā 
unikālu ieskatu Eiropas kopīgajā vēsturē. Visi pasākumi ir 
bezmaksas, un lielākā daļa informācijas pieejama visās 24 
oficiālajās ES valodās.
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APMEKLĒTĀJU CENTRS 
„EIROPAS STACIJA”

EP SPOTTER

ESPLANĀDE  
“SOLIDARNOŚĆ 1980” “PARLAMENTARIUM”

OFICIĀLĀ IEEJA

PLENĀRSĒŽU ZĀLES 
APMEKLĒJUMI

Parlamenta darbinieki ir gatavi atbildēt uz individuālo 
apmeklētāju jautājumiem un sīkāk pastāstīt par 
Parlamentu. Apmeklējumi lektoru pavadībā notiek 
pirmdienās plkst. 11.00 un plkst. 15.00 angļu un franču 
valodā (ja tas ir iespējams, var tikt piedāvātas citas 
valodas). Jūlijā un augustā ir pieejami arī citi apmeklējumu 
laiki. Plašāka informācija atrodama mūsu tīmekļa vietnē.

Eiropas Parlaments uzņem arī apmeklētāju grupas. 
Grupu apmeklējumi notiek mūsu aizrautīgo lektoru 
pavadībā, un tajos var gūt plašāku informāciju par Eiropas 
Parlamentu. Dažkārt apmeklējumu laikā var arī tikties 
un iesaistīties diskusijās ar kādu no Eiropas Parlamenta 
deputātiem. Grupu apmeklējumi ir jārezervē iepriekš, 
plašāka informācija par apmeklējumiem un darba laikiem 
atrodama mūsu tīmekļa vietnē.

EIROPAS PARLAMENTS 
NĀC UN IEPAZĪSTI!

Lai iepazītu Eiropas Parlamentu vēl nepieredzētā veidā, 
apmeklējiet moderno „Parlamentarium”, kas atrodas Villija 
Branta vārdā nosauktajā ēkā.  

Dinamiski veidotā ekspozīcija, interaktīvie multimediju displeji 
un multivides gidi apmeklētājiem – gan pieaugušajiem, gan 
bērniem – ļauj aizraujošā un interesantā veidā iepazīt Eiropas 
demokrātiju. Apmeklējot iespaidīgo 360 grādu panorāmas 
kinozāli, jūs varat vērot Eiropas Parlamentu darbībā un 
uzzināt, kā deputāti pārstāv jūsu intereses. Tad, izmantojot 
Eiropas interaktīvo karti, dodieties virtuālā ceļojumā, lai 
redzētu to, kā ES ir ietekmējusi katru no dalībvalstīm, vai arī 
atlaidieties ērtā krēslā un no dažādiem Eiropas iedzīvotājiem 
uzziniet, kāda bijusi ES loma tieši viņu dzīvē.

„Parlamentarium” apmeklējums parasti ilgst aptuveni 90 
minūtes, bet ģimenēm un skolēnu grupām tiek piedāvātas 
īsākas ekskursijas vienas stundas garumā, piedaloties spēlē 
„Luna” vai Starpgalaktiskajā talantu fabrikā.

Apmeklētāju centrs, tā kafejnīca un suvenīru veikaliņš 
iekārtoti tā, lai ērta piekļuve būtu arī apmeklētājiem ar 
īpašām vajadzībām. 

Darba laiks

P. – Pk. 09.00 - 18.00

S. – Sv. 10.00 - 18.00

Eiropas vēstures nams piedāvā dažāda vecuma 
apmeklētājiem iespēju iepazīt mūsu kontinenta vēsturi 
no dažādiem skatpunktiem un padomāt par to, ko 
šīs atšķirīgās vēstures interpretācijas mums nozīmē 
šodien. Muzeja izstādes, pasākumi un eksponātu 
kolekcija ir kodols, kas veido kopīgo Eiropas atmiņu.

Muzejs piedāvā arī skolēniem un ģimenēm pielāgotu 
programmu. Grupām (10 un vairāk cilvēku) 
apmeklējums ir jārezervē iepriekš. Sīkāku informāciju 
lūdzam skatīt muzeja tīmekļa vietnē. 

Apmeklētāju ērtībām muzejā darbojas kafejnīca, 
suvenīru veikals un ģērbtuve. Šīs telpas, kā arī visi 
materiāli ir pieejami apmeklētājiem ar īpašām 
vajadzībām. 

Pirmdienās 13.00 - 18.00

Otrdienās - piektdienās  09.00 - 18.00

Sestdienās un svētdienās  10.00 - 18.00
Pēdējos apmeklētājus centrā ielaiž 30 minūtes pirms 
tā slēgšanas.

Darba laiks
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 Rue de la Science

Rue de la Loi

Rue de Pascale

Rue Belliard

Rue d’Ardenne

Rue Belliard

Plenārsēžu Zāles Apmeklējumi

Eiropas stacija

Eiropas Vēstures Nams
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VILCIENA STACIJA
B- LUXEMBOURG

MAELBEEK

PILSĒTAS CENTRĀ

TRÔNE 

SCHUMAN

5 min.

5 min.

20 min.

10 min.

➜10 min.

Musée Wiertz

Institut Royal

des Sciences Naturelles

de Belgique
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Eiropas Ekonomikas
un socialo lietu komiteja

Eiropas Ekonom
ikas

un socialo lietu kom
iteja

Padome

Eiropas Savienības

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

1050 Bruxelles/Brussel
Apmeklējumiem

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

 facebook.com/visitEuropeanParliament/

 #visitEP 

Citi jautājumi par Eiropas Parlamentu
europarl.europa.eu/askEP 

epthinktank.eu/author/epanswers

i

Līdz Eiropas Parlamentam viegli nokļūt ar autobusu, metro 
un vilcienu. Iesakām izmantot sabiedrisko transportu, jo 
autostāvvietu tuvumā nav daudz.

Tuvākās metro stacijas

MAELBEEK M 1

TRÔNE M 2

5
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Pie Parlamenta pietur šādi autobusi

2112

27 38 80 9522 34 64

Vilcieni uz Briseles Luksemburgas staciju

Briseles Luksemburgas stacija atrodas tieši zem 
Esplanādes.

NORD

CENTRAL B- LUXEMBOURG
MIDI

Kājām

No pilsētas centra līdz Eiropas Parlamentam var aiziet 
20 minūtēs.

Ar velosipēdu

Briselē darbojas velosipēdu nomas sistēma 
Villo!, kas ļauj paņemt velosipēdu vienā 
nomas punktā un atdot to citā. Eiropas 
Parlamenta tuvumā ir trīs šādi punkti.

KĀ NOKĻŪT?

VISPĀRĒJA  
KONTAKTINFORMĀCIJA

➜ Ieeja Eiropas Parlamenta teritorijā
➜ Norādījumi uz tuvāko metro pieturu
➜ Norādījumi uz Eiropas insitūcijām
➜ Norādījumi uz pilsētas centru

Iepazīstoties ar Eiropas Parlamenta ēkām, var ievērot, 
ka tās nosauktas Eiropas politikā un vēsturē nozīmīgu 
personu vārdā. Viņi devuši svarīgu ieguldījumu, lai 
Eiropas Savienība izveidotos tāda, kādu to pazīstam 
šodien. 

? KAS VIŅI BIJA?
ALTJERO SPINELLI 

Arī itāļu politiķis Altjero Spinelli 
atzīstams par vienu no ES pamatli-
cējiem un viņa idejas bija svarīgas 
Savienības nostiprināšanai astoņ-
desmitajos un deviņdesmitajos ga-
dos. 1970. gadā viņš sāka darbu kā 
Eiropas Komisijas loceklis un pavadī-
ja šajā amatā sešus gadus, un vēlāk 
no 1976.gada, desmit gadus kā Ei-
ropas Parlamenta deputāts.

SIMONA VEILA 

Simona Veila bija franču politiķe, 
kura devusi lielu ieguldījumu sievie-
šu tiesību un līdztiesības nosti-
prināšanā. Pēc tam, kad toreizējās 
Eiropas Kopienas iedzīvotāji 1979. 
gadā Eiropas Parlamentu ievēlēja 
pirmajās tiešajās vēlēšanās, viņa kļu-
va par pirmo šī Parlamenta vēlēto 
priekšsēdētāju.

KONRĀDS ADENAUERS 

Konrāds Adenauers bija pirmais 
Vācijas kanclers pēc Otrā pasaules 
kara. Viņš veicināja izlīgumu starp 
Franciju un Vāciju un palīdzēja likt 
pamatus plašākai Eiropas integrāci-
jai. K. Adenaueru uzskata par vie-
nu no ES dibinātājiem. 

JOZEFS ANTALS 

Jozefs Antals bija pirmais demo-
krātiski ievēlētais Ungārijas minis-
tru prezidents pēc komunisma kriša-
nas. Viņš vadīja Ungāriju tās ceļā 
uz pievienošanos ES un aktīvi 
aizstāvēja vienotas Eiropas ideju. 

POLS ANRĪ SPĀKS 

Pols Anrī Spāks bija Beļģijas ārlietu mi-
nistrs un valdības vadītājs, un viņam 
bija izšķiroša loma Beniluksa savienī-
bas izveidē un Romas līgumu izstrādē, 
kuros tika paredzēti sākotnējie notei-
kumi ES dibināšanai. Viņa redzējums 
par Eiropas sadarbību bija ārkārtīgi 
svarīgs pienesums ES veidošanas sā-
kumposmā, un arī viņš tiek uzskatīts 
par vienu no Savienības pamatlicējiem.

VILLIJS BRANTS 

Villijs Brants bija pēckara Vācijas ce-
turtais kanclers. Viņam tika piešķir-
ta Nobela Miera prēmija par centie-
niem uzlabot attiecības ar 
Austrumvāciju, Poliju un Padomju 
Savienību. Brants bija Eiropas Parla-
menta deputāts no 1979. līdz 1982. 
gadam.
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