
LAHTIOLEKUAEG:
Esmaspäev 13.00–18.00
Teisipäev 09.00–20.00
Kolmapäev 09.00–20.00
Neljapäev 09.00–18.00
Reede 09.00–18.00
Laupäev 10.00–17.00
Pühapäev 10.00–17.00
Parlamentarium on suletud 1. jaanuaril, 1. mail,
1. novembril ning 24., 25. ja 31. detsembril.

Lahtiolekuajal ootavad külastajaid ka keskuse 
suveniirikauplus ja kohvik.

Sissepääs on tasuta.

Rue Wiertz 60 / Wiertzstraat 60
Willy Brandti hoone
B-1047 Brüssel
Belgia
Tel: +32.2.283.22.22
parlamentarium@europarl.europa.eu

www.europarl.europa.eu/parlamentarium www.europarl.europa.eu/parlamentarium

ROLLIMÄNG „PARLAMENDILIIGE 
ÜHEKS PÄEVAKS” 

Mis tunne oleks olla Euroopa Parlamendi liige? Seda 
saavad keskkooliõpilased uuendusliku ja meelelahutusliku 
rollimängu abil Parlamentariumis ise järele proovida.

Läbinisti hariva ja meelelahutusliku 2,5-tunnise külastuse 
käigus saavad õpilastest parlamendiliikmed, kes 
peavad reageerima Euroopa Komisjoni seadusandlikele 
ettepanekutele. Seda tehes saavad nad aimu, kuidas sünnib 
Euroopa seadusandlus ja kes selle kavandamises osalevad.
 
Nelja fiktiivsesse ja poliitiliselt eripalgelisse rühma jaotatud 
mängijad peavad töötama parlamendikomisjonides ning 
uurima kahte väljamõeldud juhtumit või direktiivi, mis on 
laekunud arutamiseks Euroopa Komisjonilt. Nende eesmärk 
on koguda fakte, selgitada välja kõige olulisem teave ja leida 
läbirääkimiste käigus Euroopale parim lahendus.

ETAPID:
Esimene lugemine: mängijad koostavad direktiivide 
eelnõude muudatused.
Teine lugemine: õpilased peavad pidama läbirääkimisi 
Euroopa Liidu Nõukoguga, et rääkida kaasa direktiivi eelnõu 
koostamisel.

Läbirääkimiste ummikusse jooksmine: kui kompromissile 
ei jõuta, arutatakse eelnõud viimast korda lepituskohtumi-
sel, kus on kaalul kõik!

Kõige selle vahele vaatavad nad videoklippe ning saavad 
isegi e-kirju ja telefonikõnesid, suheldes virtuaalselt Euroopa 
Komisjoni ja Nõukogu esindajatega, survegruppidega, 
tööstusringkondade esindajatega, ajakirjanike ja 
kodanikega.

Parlamendiliikmete tegeliku töökeskkonna järgi loodud 
õhustikus saavad õpilased teada, kui oluline on leida liitlasi, 
pidada läbirääkimisi teiste institutsioonidega ja suhelda 
meediaga – kõik see annab neile reaalse ettekujutuse 
poliitilistest protsessidest, mida õpikudefinitsioonid 
kaugeltki pakkuda ei suuda.

Pakutavad keeled: 23
Rühma suurus: 16–32 õpilast
Vanusevahemik: 14–16 aastat (oodatud on ka vanemad õpilased)
Hind: sissepääs tasuta
Külastusaeg: esmaspäevast reedeni, ühe külastuse kestus 2½ tundi
Broneerimine: www.europarl.europa.eu/visiting
Rühmajuhtidel palutakse külastusaega taotleda vähemalt neli 
nädalat enne plaanitavat külastust. Külastamiseks on võimalused 
loodud ka liikumispuudega õpilastele.

Euroopa Parlamendi külastuskeskus

Käesoleva trükise andis välja Euroopa Parlamendi kommunikatsiooni peadirektoraat.
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VIRTUAALREIS LÄBI EUROOPA 
Külastajad saavad ette võtta virtuaalse reisi 
läbi Euroopa, et uurida järele, milles väljendub 
Euroopa kodanike mitmekesisuses ühinemise 
idee ja kuidas on EL aidanud kaasa oma
27 liikmesriigi arengule. Väljapanekud nagu 
„Lugude plats“ võimaldavad külastajatel uurida 
200 m2 suurust Euroopa kaarti, mida ilmestavad 
90 interaktiivset punkti ja teisaldatavad ekraanid 
suunavad neid huvipakkuva riigi või piirkonna 
juurde.

TEATED BRÜSSELIST JA MUJALT
Euroopa Parlamendi liikmed on postitanud 
videoseinale sõnumeid, mida külastajad 
saavad sirvida ja vaadata. Samamoodi saavad 
külastajad Euroopa argipäeva sektsioonis kuulata
54 eurooplast, kes jutustavad, kuidas on EL ja 
liidu poliitika mõjutanud nende elu, äritegevust 
ja projekte. 

„ÜTLE OMA SÕNA”
Parlamendi töö hõlmab laia poliitiliste teemade ringi 
– alustades välispoliitkast ja lõpetades toiduainete 
märgistamisega. Interaktiivne hääletussüsteem „Ütle 
oma sõna” võimaldab kasutajatel proovida hääletamist 
arutlusel olevates küsimustes ja võrrelda oma otsuseid 
teiste külastajatega. 

TEEKOND LÄBI AJA
Integratsiooni ajaloo sektsioon pakub võimalust heita pilk 
minevikku: siin saab näha 150 ikooni staatusesse tõusnud 
pilti, aga ka arvukaid ajaloolisi dokumente, mis meenutavad 
Euroopa muutumisele kaasa aidanud sündmusi.

HÄÄLTE TUNNEL
Et nii Euroopa Parlamendis kui ka Parlamentariumis on 
kasutusel 23 ametlikku keelt, on igati kohane, et keskuse 
näitus „Häälte tunnel“ pakub külastajale võimalust 
sukelduda Euroopa tõeliselt mitmekeelsesse pärandisse.

„Euroopa Parlamendi külastuskeskus annab võimaluse 
teha köitev reis Euroopa südamesse – ainsa otse valitud 

ELi institutsiooni keskmesse, mille otsused mõjutavad 
miljonite inimeste elu.“

Jerzy Buzek, Euroopa Parlamendi president

Euroopa Parlamendi 
külastuskeskus

Brüsselis asuv Parlamentarium kutsub teid 
külaskäigule, et tutvuda ainulaadse Euroopa 
Parlamendiga.

Värskendava ja dünaamilise programmi 
käigus näevad igas vanuses külastajad oma 
silmaga, kuidas sünnivad otsused ja kuidas 
need mõjutavad meie igapäevaelu. Tegevuste 
ja näituste hulgas on näiteks interaktiivne 
virtuaalreis läbi Euroopa, imepärane 
kolmemõõtmeline Euroopa valguskaart ja 
videosein  parlamendiliikmete sõnumitega. Kõik 
need on ühtaegu kordumatult kütkestavad ja 
kütkestavalt kordumatud!

Keskuses saab valida 23 keele vahel, sissepääs 
on tasuta ja selles saavad vabalt liikuda ka 
erivajadustega inimesed. Pärast külaskäiku on 
võimalik ringi vaadata suveniiripoes ja kosutada 
end keskuse kohvikus igati teenitud suupiste või 
joogiga.

PARLAMENTARIUMI TEHNOLOOGIAD

EUROOPA PARLAMENT 360° VAATES
Parlamendisaali digitaalne projektsioon hiiglaslikul 360° 
ringekraanil asetab külastajad täpselt parlamendi tegevuse 
keskpunkti. Siin saavad nad puuteekraani abil lähemat 
teavet parlamendiliikmete kohta, kuulata arutelusid ja 
jälgida hääletamist.

AINULAADNE 3DVALGUSINSTALLATSIOON
Üks keskuse unikaalsemaid atraktsioone on selle hiiglaslik 
kolmemõõtmeline valgusinstallatsioon. See tõeliselt 
imepärane väljapanek on üks maailma suuremaid 
valgusinstallatsioone – tegu on kolmemõõtmelise Euroopa 
kaardiga, millele ilmuvad valguse muutudes erinevate 
arvamusküsitluste tulemused.

VIDEOGIIDID
Tänu unikaalsetele kaasaskantavatele videogiididele saavad 
Parlamentariumi külastajad keskusega tutvuda ühes ELi
23 ametlikust keelest.
Giidid näitavad külastuse kõigis punktides teavet ja lühikesi 
filmiklippe. Lisaks saab neist tellida eriprogramme lastele, 
vaegkuuljatele ja vaegnägijatele. 


