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Belliardstraat

Postaja Evropa je odlično mesto za začetek obiska Evropskega 
parlamenta v Bruslju. Nahaja se v prostorih nekdanje 
blagajne železniške postaje Bruselj–Luksemburg, od tam 
pa boste z lahkoto odkrili vse zanimivosti parlamentarnega 
kompleksa in mesta Bruselj.

Pri obisku vam bo na pomoč priskočilo prijazno osebje, lahko 
pa Evropski parlament odkrijete sami: na modelu obogatene 
resničnosti si lahko ogledate parlamentarni kompleks, 
preko zaslonov na dotik se lahko zatopite v preteklost 
ali pa pokukate v diorame in odkrijete, kako je nastajal 
parlamentarni kompleks.

EP Spotter je nova aplikacija, ki vam pomaga spoznavati in 
odkrivati območje Evropskega parlamenta. EP Spotter vas 
s pomočjo GPS/geolociranja v vašem pametnem telefonu 
vodi okoli Evropskega parlamenta. Pri tem vam pokaže 
vse od arhitekturnih detajlov do političnega ozadja ter 
vam pove več o samem Parlamentu, njegovih stavbah, 
osebnostih, po katerih so imenovane, in zgodovini 
območja, na katerem se nahajajo.

Če želite odkriti, kaj vse si je vredno ogledati, si prenesite 
EP Spotter v trgovini Apple App Store ali Google Play. 
(Aplikacija je zaenkrat na voljo samo v angleščini.)

V počastitev vrednot in dosežkov sindikata Solidarnost, ki so 
ga leta 1980 ustanovili poljski delavci, je ploščad Solidarnost 
1980 s trgom Simone Veil osrednji del območja Evropskega 
parlamenta. Njegove zgradbe povezuje z Luksemburškim 
trgom, železniško postajo Bruselj-Luksemburg in 
Leopoldovim parkom.

Na ploščadi se vsako leto zvrsti več kot 40 javnih prireditev, 
ki jih pripravijo evropske institucije in drugi prireditelji. 

Protokolarni vhod se nahaja v stavbi Paul-Henri Spaak, kjer je 
tudi plenarna dvorana Parlamenta, uporablja pa se za sprejem 
pomembnih osebnosti, kot so predsedniki, premierji in celo 
znani igralci. Zvezdniki in ugledne osebnosti redno obiskujejo 
Evropski parlament, obiskovalci pa jih na tem mestu lahko 
za trenutek ujamejo, ko prihajajo ali pa odhajajo z razprave.  

Vhod je na lokaciji, ki velja za uradni naslov Evropskega 
parlamenta − 60 rue Wiertz − zato vas je GPS verjetno pripeljal 
prav do tja! 

Ogled plenarne dvorane je odlična priložnost, da se 
seznanite z osnovnimi pojmi o Evropskem parlamentu. 
Naužili se boste parlamentarnega vzdušja in pokukali v 
obsežno umetniško zbirko Evropskega parlamenta. Če nas 
boste obiskali med plenarnim zasedanjem, boste lahko celo 
prisostvovali pomembni razpravi ali glasovanju. 

Posamezni obiskovalci lahko Evropski parlament 
odkrijejo s pomočjo večjezičnega medijskega vodnika. Obisk 
traja 30 minut. Vnaprejšnje rezervacije niso potrebne. 

Pon.-čet.:  09:00-16:00

Pet.:  09:00-12:00 

Sob.-ned.:  zaprto
 Dodatni ogledi so možni julija in avgusta.

Pon.:  13.00 - 18.00

Tor.-pet.:  09.00 - 18.00

Sob.-ned.:  10.00 - 18.00

Zadnji vstop je mogoč 30 minut pred zaprtjem.

Urnik ogledov 

Odpiralni čas

Dobrodošli v Evropskem parlamentu, osrčju 
demokracije v Evropski uniji (EU) in instituciji, ki 
zastopa 500 milijonov ljudi. Uradni sedež Parlamenta 
je v francoskem Strasbourgu, vendar veliko njegovega 
dela poteka v Bruslju. Na ogled se vam ponuja 

veliko zanimivega, od ogleda plenarne dvorane do 
modernega središča za obiskovalce, ene glavnih 
zanimivosti Bruslja. Vse je zastavljeno tako, da bi 
vam kar najbolje predstavili Evropski parlament: kako 
deluje in kaj vse naredi za državljane EU. Poznavanje 

širše evropske preteklosti je osnova za razumevanje 
današnje EU; Hiša evropske zgodovine ponuja enkraten 
vpogled v skupno zgodovino Evrope. Vse te ponujene 
aktivnosti so povsem brezplačne in večinoma na voljo 
v vseh 24 uradnih jezikih EU.
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CENTER ZA SPREJEM OBISK-
OVALCEV “POSTAJA EVROPA“

EP SPOTTER

PLOŠČAD  
SOLIDARNOST 1980 PARLAMENTARIUM

PROTOKOLARNI VHOD

OBISKI PLENARNE DVORANE

Naše osebje je na voljo tudi za vprašanja posameznih 
obiskovalcev in za bolj prilagojeno predavanje. Predavanj 
se lahko udeležite ob ponedeljkih ob 11.00 in 15.00 v 
angleškem ali francoskem jeziku (drugi jeziki so odvisni 
od razpoložljivosti predavateljev). Julija in avgusta so 
organizirana dodatna predavanja; termini so objavljeni na 
naših spletnih straneh.

Dobrodošle so tudi skupine, ki lahko Evropski parlament 
spoznajo s pomočjo naših simpatičnih predavateljev. Obiski 
lahko vključujejo celo pogovor s poslancem Evropskega 
parlamenta. Skupinski obisk je treba rezervirati vnaprej; več 
informacij o tem najdete na naših spletnih straneh.

EVROPSKI PARLAMENT
PRIDITE IN SODELUJTE

Doživite Evropski parlament kot še nikoli prej: v inovativnem 
Parlamentariumu v zgradbi Willy Brandt. 

Skozi dinamično, interaktivno multimedijsko razstavo in 
s pomočjo osebnega medijskega vodnika lahko odrasli in otroci 
na zanimiv in osvežujoč način odkrivajo, kaj vse je evropska 
demokracija. Posebni kino s 360-stopinjsko projekcijo vas 
postavi v samo središče dogajanja v Evropskem parlamentu in 
vam prikaže, kako vas poslanci zastopajo. Po tem se z našim 
interaktivnim zemljevidom odpravite na virtualni potep po 
Evropi in si oglejte, kako EU vpliva na vsako od držav članic, 
ali pa se udobno namestite v naslonjač in prisluhnite zgodbam 
ljudi z različnih koncev Evrope o tem, kaj EU pomeni za njih 
osebno. 

Obisk Parlamentariuma traja približno 90 minut, s krajšim 
enournim ogledom za družine in šolske skupine – povprašajte 
za Lunino igro ali za Medgalaktično bitko talentov.

Razstavni prostor s kavarno in trgovino s spominki je dostopen 
osebam s posebnimi potrebami. 

Odpiralni čas

Pon. – Pet.:  09.00 - 18.00

Sob. – Ned.: 10.00 - 18.00

Hiša evropske zgodovine z različnih zornih kotov na ogled 
postavlja zgodovino stare celine in obiskovalce spodbuja k 
razmišljanju, kaj nam ti odtenki zgodovine pomenijo danes. 
Muzej pripravlja razstave in dogodke, s stalno zbirko pa želi 
oblikovati repozitorij skupnega evropskega spomina.

Muzej je pripravil tudi posebno gradivo za šole in družine. 
Za skupine, ki štejejo 10 ali več obiskovalcev, je potrebna 
vnaprejšnja najava obiska. Več informacij o tem lahko najdete 
na spletni strani muzeja. 

V muzejskih prostorih so tudi kavarna, trgovina z darili in 
garderobni prostori. Vsi prostori, pa tudi gradivo, so zasnovani 
tako, da so v celoti dostopni osebam s posebnimi potrebami. 

Pon.:  13.00 - 18.00

Tor.-pet.:  09.00 - 18.00

Sob.-ned.:  10.00 - 18.00

Zadnji vstop je mogoč 30 minut pred zaprtjem.

Odpiralni čas

4 HIŠA EVROPSKE ZGODOVINE
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Evropske unije
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Parlement européen/Europees Parlement 
 Place du Luxembourg/Luxemburgplein, 100

1050 Bruxelles/Brussel
Za obisk

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

 facebook.com/visitEuropeanParliament/
 #visitEP 

Za druga vprašanja v zvezi z Evropskim parlamentom
europarl.europa.eu/askEP 

epthinktank.eu/author/epanswers
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➜ Vhod v območje Evropskega parlamenta 
➜ Proti najbližji postaji podzemne železnice
➜ Proti evropskim institucijam
➜ Proti mestnemu središču

Ko se sprehajate po zgradbah Evropskega parlamenta, 
kaj hitro ugotovite, da so poimenovane po uglednih 
osebnostih evropske politike in zgodovine, ki so 
pomembno prispevale k izgradnji Evropske unije, kakršno 
poznamo danes: 

? KDO SO TE OSEBNOSTI?
ALTIERO SPINELLI

Podoben sloves enega od ustano-
viteljev Unije uživa tudi italijanski 
politik Altiero Spinelli. Bil je po-
memben vir navdiha za krepitev 
EU v osemdesetih in devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja. Leta 1970 
je za šest let postal član Evropske 
komisije, z letom 1976 pa poslanec 
Evropskega parlamenta, kjer je 
ostal deset let. 

SIMONE VEIL

Simone Veil je francoska političar-
ka, ki si je odločno prizadevala za 
pravice in enakost žensk. Leta 1979 
je po prvih neposrednih volitvah po 
vsej Evropski skupnosti postala 
prva izvoljena predsednica Evrop-
skega parlamenta.

KONRAD ADENAUER

Konrad Adenauer, prvi nemški 
kancler po drugi svetovni vojni, je 
omogočil spravo med Francijo in 
Nemčijo, s tem pa je odprl pot širši 
evropski integraciji. Velja za enega 
od ustanoviteljev EU. 

JÓZSEF ANTALL

József Antall je bil prvi demokratično 
izvoljeni predsednik vlade na 
Madžarskem po padcu komunizma. 
Zagovarjal je združeno Evropo in 
Madžarsko popeljal proti Evropski 
uniji. 

PAUL-HENRI SPAAK

Kot belgijski zunanji minister in 
predsednik vlade je Paul-Henri Spaak 
pomembno prispeval k ustanovitvi 
zveze Beneluks in k snovanju Rim-
skih pogodb, ki vsebujeta prve  
določbe o ustanovitvi EU. S svojim 
videnjem evropskega sodelovanja je 
izjemno pomembno prispeval k zgo-
dnjim začetkom EU in velja za enega 
od ustanoviteljev Unije.

WILLY BRANDT

Willy Brandt je bil četrti nemški 
kancler. Prizadeval si je za izbolj-
šanje odnosov z Vzhodno Nemčijo, 
Poljsko in Sovjetsko zvezo, za kar 
je prejel tudi Nobelovo nagrado 
za mir. Brandt je bil poslanec 
Evropskega parlamenta v letih 
1979-1982.

Do Evropskega parlamenta je možno zlahka priti z 
avtobusom, podzemno železnico ali vlakom. Zaradi 
omejenega števila parkirnih mest toplo priporočamo javni 
prevoz.

Najbližje postaje podzemne železnice

MAELBEEK M 1

TRÔNE M 2
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Avtobusi, ki imajo postajališče ob Evropskem 
parlamentu
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Vlaki na postaji Bruselj-Luksemburg:

Železniška postaja Bruselj-Luksemburg se nahaja pod 
ploščadjo Solidarnost 1980.

NORD

CENTRAL B- LUXEMBOURG
MIDI

Peš

Iz središča mesta je do Evropskega parlamenta 
približno 20 minut hoje.

S kolesom

Villo! je sistem javne izposoje koles v Bruslju. 
Kolo si lahko izposodite na eni od postaj za 
izposojo in ga vrnete na drugi. V bližini 
Evropskega parlamenta so tri take postaje.

KAKO DO EVROPSKEGA  
PARLAMENTA?

Vaš žepni vodnik po 
Evropskem parlamentu

Bruselj

Brusel
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