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De Europese instellingen zijn voornamelijk gelegen in de Europese wijk van Brussel, een gebied 
dat zich uitstrekt van het Luxemburgplein, de tunnels van het centrum, langs de Wetstraat en de 
Belliardstraat en tot aan de rotonde van het Schumanplein.
Aangezien ze dicht bij elkaar liggen, kunt u gemakkelijk van de ene naar de andere instelling 
wandelen, of u kunt gebruik maken van onze pendeltrein voor de korte rit.

Tijdens de Opendeurdag kunt u de volgende instellingen en organisaties bezoeken:

Het Europees Parlement - europarl.europa.eu
Wiertzstraat 60, 1047 Brussel - ingang via het Luxemburgplein, Esplanade Solidarność 1980
Het Europees Parlement is samengesteld uit rechtstreeks verkozen leden die de Europese 
burgers vertegenwoordigen. Het is het wetgevend orgaan van de Europese Unie, samen 
met de Raad van de Europese Unie.

De Europese Raad - european-council.europa.eu
Wetstraat 175 
De Europese Raad bepaalt de beleidslijnen en de prioriteiten van de EU. Het brengt de 
staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten samen. De Voorzitter is Herman Van 
Rompuy.

De Raad van de Europese Unie - consilium.europa.eu
Wetstraat 175 
De Raad van de Europese Unie vertegenwoordigt de regeringen van de afzonderlijke 
lidstaten. Hier komen de nationale ministers van elk EU-land bijeen om wetten goed te 
keuren en hun beleid op dat van elkaar af te stemmen. Het voorzitterschap van de Raad 
van de EU is momenteel nog tot eind juni 2014 in handen van Griekenland.

De Europese Commissie - ec.europa.eu
Berlaymont, Wetstraat 200 
De Europese Commissie behartigt de belangen van de EU als geheel. De leden worden 
benoemd door de nationale regeringen. Het is het uitvoerend orgaan van de EU.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité - eesc.europa.eu
Belliardstraat 99-101 
 Het Europees Economisch en Sociaal Comité vertegenwoordigt het maatschappelijk 
middenveld: werkgevers, werknemers en diverse belangengroepen.

Het Comité van de Regio’s - cor.europa.eu
Belliardstraat 99-101 
 Het Comité van de Regio’s vertegenwoordigt regionale en lokale overheden.

De Europese Dienst voor extern optreden - eeas.europa.eu
Stand Opendeurdag in de Raad, Wetstraat 175
 De Hoge Vertegenwoordiger oefent in buitenlandse aangelegenheden de 
functies uit die eerder werden uitgeoefend door het halfjaarlijks roulerende 
voorzitterschap, de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid en de Europese commissaris voor externe 
betrekkingen.

Andere organen, zoals de Rekenkamer, de Europese Centrale Bank, 
de Europese Ombudsman en de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming zijn aanwezig met informatie en activiteiten 
bij een van de bovenvermelde instellingen.

 Een gratis pendeldienst met minitrein brengt de 
bezoekers van het ene naar het andere gebouw, dankzij 

onze partner, het Europe.Brussels Liaison Office.

Welkom!
Welkom op de 22ste Opendeurdag van de 
Europese instellingen.

We hebben weer een drukke dag gepland 
vol activiteiten, debatten, concerten, 
spelletjes en interessante informatie voor 
jong en oud.

Deze editie ziet er echter iets anders uit. 
Slechts een paar dagen vóór de volgende 
Europese verkiezingen kunt u meer dan 
ooit bepalen welke richting Europa zal 
inslaan.

Tussen 22 en 25 mei zullen ongeveer 
400 miljoen mensen worden opgeroepen 
om te stemmen en zullen zij bepalen 
wie de Europese Unie de komende 5 jaar 
mag besturen.

Nooit eerder was de inzet zo hoog, want 
de uitslag van de verkiezingen is bepalend 
voor de vraag wie de Voorzitter van de 
Europese Commissie wordt, het uitvoerend 
orgaan van de Unie.

Het ideale moment om een kijkje te nemen 
achter de schermen van deze illustere 
instellingen, om hun rol, hun geschiedenis 
en – misschien wel het belangrijkst – hun 
visie op de toekomst te ontdekken.

Voor wie gaat u op 22-25 mei stemmen? 
Welke invloed heeft uw stem op de 
toekomst van de Europese Unie? Bezoek 
de Europese instellingen op zaterdag 
17 mei en kom het ontdekken!

Maak er een mooie dag van!
Het Opendeurdag-team.
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Het 
Europees 
Parlement

DEBAT: EUROPESE VERKIEZINGEN - 
ACTIE. REACTIE. IMPACT!
Europees Parlement
Paul-Henri Spaak-gebouw, 3de verdieping, 
Zaal 3C50. 10.30 - 12.30 u

Isabelle Durant, ondervoorzitster van het Europees 
Parlement zal u verwelkomen op een debat met een 
panel van EP-leden uit alle fracties over het belang en 
de impact van de komende verkiezingen. U krijgt de 
gelegenheid om vragen te stellen aan het panel en om 
meer te weten te komen over het leven en het werk 
van de EP-leden in het Europa van vandaag.

BEZOEK HET HALFROND
Europees Parlement
Altiero Spinelli-gebouw, 3de verdieping

De onlangs gerenoveerde vergaderzaal van het 
Europees Parlement in Brussel zal de hele dag open 
zijn. Het halfrond wordt in gereedheid gebracht voor 
de verkiezingsavond van 25 mei, zodat u de spannende 
sfeer van de komende verkiezingen kunt opsnuiven.

DE FRACTIES VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT
Europees Parlement
Altiero Spinelli-gebouw, 3de verdieping

Momenteel zijn 7 fracties actief in het Europees 
Parlement. Samen vertegenwoordigen ze meer dan 
100 nationale politieke partijen. Ze zijn georganiseerd 
volgens politieke voorkeur.

In deze uiterst belangrijke periode voor de verkiezin-
gen staan ze te popelen om u te vertellen wat ze de 
afgelopen 5 jaar hebben bereikt, en waar ze na de 
verkiezingen voor zullen ijveren.

Tijdens de Opendeurdag kunt u hun standen bezoeken 
om informatie te verzamelen, van gedachten wisselen 
met een parlementslid of deelnemen aan een van de 
interactieve activiteiten die ze voor u in petto hebben.

De perfecte gelegenheid om na te gaan wie het best 
uw mening en uw toekomstbeeld vertegenwoordigt.

DE DIRECTORATEN-GENERAAL (DG‘S) 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT
Europees Parlement
Paul-Henri Spaak- en Altiero Spinelli-gebouw

Na de verkiezingen zal het Europees Parlement 751 
leden tellen. Het is de op één na grootste democra-
tische vergadering ter wereld. Voor hun dagelijkse 
werking rekenen de afgevaardigden op tal van andere 
afdelingen in het Europees Parlement, de zogenaamde 
directoraten-generaal.

De Opendeurdag biedt u de kans om een kijkje te 
nemen achter de schermen en te zien hoe het is om 
voor deze instelling te werken.

De DG’s hebben aan hun stand een hele reeks van acti-
viteiten voor alle leeftijden in petto. Kom dus gerust 
eens langs.

QUIZ
Europees Parlement
Paul-Henri Spaak- en Altiero Spinelli-gebouw

Wij nodigen u uit  om deel te nemen aan de 
Opendeurdag-Quiz. Bezoek de verschillende standen 
van de directoraten-generaal, beantwoord de quizvra-
gen en verzamel stempels in uw paspoort. Wie genoeg 
stempels heeft, krijgt een mooie prijs (zolang de voor-
raad strekt).

GRIEKS VOORZITTERSCHAP
Europees Parlement
Altiero Spinelli-gebouw, de begane grond en -1 
verdieping.

Griekenland neemt momenteel het voorzitterschap 
van de Raad van de Europese Unie waar en stelt die 
dag twee evenementen voor. Geniet op de bega-
ne grond van een uitstekende fototentoonstelling 
met de titel “Around Greece|The Experience” van de 
hand van artieste Emmanuella Argyropoulou. Als u 
in een meer avontuurlijke bui bent, waarom doet 
u dan niet gewoon mee met het Griekse dansge-
zelschap “Compagnie de danse Fanouris Trikilis” dat 
aan de ingang van het zelfbedieningsrestaurant zal 
optreden?

LIVE RADIO- EN TV-ZENDERS
Europees Parlement
Altiero Spinelli-gebouw, 3de verdieping

Bezoek onze nieuwe internationale nieuwsstudio 
in het hart van het parlement. BXFM (104.3 FM) zal 
verslag uitbrengen over de Opendeurdag en zal zowel 
Europarlementsleden als mensen uit het publiek 
interviewen.

IN HET EUROPEES 
PARLEMENT 
Paul-Henri Spaak- en Altiero Spinelli-gebouw - ingang via de Esplanade Solidarność 1980
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Eén stem. Twee stemmen. Een hele reeks stemmen. 
Die zingen in harmonie. Een boodschap, en emotie, 
een droom brengen. Ervaar de hele dag door de kracht 
van al deze stemmen op ons hoofdpodium en laat u 
inspireren om uw eigen stem te laten horen.

12.00 u  Openingsceremonie 
op de Agora Simone Veil

Welkomstwoord door Isabelle Durant, Vicevoorzitster 
van het Europees Parlement, en Willy Decourty, burge-
meester van Elsene

Elin Ölmelid (viool) & Yuka Izutsu (piano)

12.15-13.10 u  Guillaume Noack (piano)  
& Les Pastoureaux (koor)

13.40-15.30 u Voice Male

17.00 u Bai Kamara Jr.

THEMADORP

Elk jaar nodigen wij onze partners uit het verenigings-
leven en het middenveld uit om samen met ons de 
Dag van Europa te vieren.

Dit jaar hebben we partners gekozen die nauw 
betrokken zijn bij thema’s die veel Europese burgers 
na aan het hart liggen, zoals werkgelegenheid, 
culturele diversiteit, de economie en levenskwa-
liteit. Kwesties waar de leden van het Europees 
Parlement dagelijks mee omgaan, met heel wat 
aandacht voor het verbeteren van het leven van de 
Europese burgers.

U kunt deze partners ontmoeten in ons themadorp, 
waar u een aantal van deze onderwerpen met hen 
kunt bespreken, informatie kunt verzamelen en kunt 
deelnemen aan een van de vele interactieve activi-
teiten die zij voor u hebben gepland.
 
ANIMATIES VOOR KINDEREN

Het is nooit te vroeg om te leren over de democra-
tie en te begrijpen hoe krachtig uw stem kan zijn! 
We hebben een aantal boeiende en inspirerende 
activiteiten bedacht voor onze jongere gasten (van 
ongeveer 5 tot 12 jaar). Ze kunnen leren wat stemmen 
precies betekent en ze mogen een wens doen voor 
de toekomst.

10 JAAR POOLS LIDMAATSCHAP 
VAN DE EU

Polen is een modern land dat de afgelopen tien 
jaar ingrijpend is veranderd. Vier de 10e verjaardag 
van de toetreding van het land tot de EU tijdens 
de Opendeurdag met een bezoek aan een interac-
tieve tentoonstelling gericht op innovatie, design, 
toerisme en de creatieve sectoren. Neem deel aan 
chemische experimenten, muziekworkshops, een 
3D-fietstocht, modellering en 3D-printen.

INFORMATIEBUREAU IN BELGIË

Informatiebureau in België, 13.30 - 17.30 u

Speed dating en fotosessie met 
Belgische Europarlementsleden

Dit is uw kans om een of meerdere van 
de 22 Belgische Europarlementsleden 
te ontmoeten, hen vragen te stellen en 
met hen op de foto te gaan.

PARLAMENTARIUM
Europees Parlement - Willy Brandt-gebouw

In het Parlamentarium kunnen kinderen en volwas-
senen op een leuke en nieuwe manier meer te weten 
komen over de instelling die hen vertegenwoor-
digt. Bezoekers krijgen een dynamische, interactieve 
multimediarondleiding over de geschiedenis van de 
Europese integratie en de impact daarvan op ons dage-
lijks leven.

In het Parlamentarium loopt momenteel een tijdelijke 
tentoonstelling over de vorige verkiezingen van het 
Europees Parlement. Kom ons een bezoek brengen 
en maak een reis door de tijd: van 9 lidstaten en 410 
Europarlementsleden in 1979 naar 27 lidstaten en 736 
leden in 2009, de grootste transnationale verkiezingen 
ooit!

INFOPUNT
Europees Parlement - Altiero Spinelli-gebouw - Links 
van de hoofdingang

Het Infopunt is een uitstekende plek om informatie 
over het Europees Parlement, de andere instellingen 
en de komende verkiezingen te krijgen. Het biedt tal 
van gratis publicaties en posters in een Europese taal 
naar keuze.

TREINSTATION BRUSSEL LUXEMBURG
Gratis “Opendeurdag” lunchconcert: 
13.00 - 14.00 u

Geniet van een concert van “Music of the European 
Nations & Regions” met Dénes Dosztán aan de piano, 
georganiseerd door de “Irish in Europe Association”. 
Het concert wordt gevolgd door een optreden van de 
“Cork Jazz Festival Club of Brussels” met ragtime en 
Ierse muziek.
www.meetup.com/Irish-in-Europe

ETEN & DRINKEN 
U kunt kiezen uit tal van plekken waar u een snelle 
koffiepauze kunt nemen of van een ontspannen lunch 
kunt genieten. 

1   Zelfbedieningsrestaurant van het Europees 
Parlement, op -1 verdieping van het Altiero 
Spinelli-gebouw (ASP), open van 11.30-18.00 u 
(warme maaltijden van 11.30 - 15.00 u, inclusief 
een speciaal Grieks menu)

2   Bar van het halfrond, 3de verdieping van het 
Paul-Henri Spaak-gebouw (ingang via ASP)

3  Cafetaria, Parlamentarium  
4  Gratis koffie op de Esplanade 

 (zolang de voorraad strekt) 
5   Bars en restaurants op en rond het 

 Luxemburgplein
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Het Europees 
Economisch 
en Sociaal 
Comité
Belliardstraat 99-101, Jacques Delors-gebouw, 
begane grond en 6de verdieping

ONTDEK WAT HET EESC 
VOOR U KAN DOEN

Het EESC is een uniek forum voor overleg, dialoog en 
consensus tussen de vertegenwoordigers van verschil-
lende sectoren van het georganiseerde middenveld.

KOM EEN BOODSCHAP OPNEMEN 
VOOR HET VOLGENDE EUROPEES 
PARLEMENT (EP)

Ter gelegenheid van de Europese verkiezingen kunt u 
langskomen om uw verwachtingen, zorgen en visies 
voor het toekomstige Europees Parlement te delen. 
Het EESC zal een video opnemen die op onze website 
zal worden gepubliceerd en aan het EP zal worden 
bezorgd.

MAAK ER EEN MEMORABELE EUROPESE 
OPENDEURDAG VAN

Er staan heel wat activiteiten op het programma om u 
een leerzaam en aangenaam bezoek te kunnen bieden. 
Test uw kennis over het EESC en de Europese Unie 
tijdens onze quiz, win een geschenk of maak foto’s 
in een unieke omgeving. De kinderen kunnen deel-
nemen aan activiteiten die speciaal voor hen worden 
georganiseerd. Zo kunnen ze zich laten schminken, 
een kleurtekening maken en zal een muziekgroep voor 
de nodige sfeer zorgen. Voor elk wat wils dus! 

Het Comité 
van de Regio‘s
Belliardstraat 99-101, Jacques Delors-gebouw, 
begane grond en 5de verdieping

VIER DE 20STE VERJAARDAG 
VAN HET COMITÉ VAN DE REGIO‘S 

Kom meer te weten over de mijlpalen van de insti-
tutionele geschiedenis, en kom in de feeststemming 
met gebak, ballonnen, fotomomenten en pret voor 
het hele gezin.

STEM VOOR EUROPA

Bereid u voor op de komende Europese verkiezingen 
aan de informatiestanden van de politieke fracties van 
het Comité van de Regio’s. Het ‘EU-burgerpaspoort’, 
een publicatie waarin Europa’s diversiteit en het vereni-
gende potentieel van de rechten van EU-burgers wordt 
uitgelegd, wordt ook uitgedeeld.

NEEM DEEL AAN HET FESTIVAL 
VAN EUROPA‘S STEDEN EN REGIO‘S

Meer dan 30 steden en regio’s zetten de diversiteit 
en de aantrekkingskracht van het Europese land-
schap, rijkdommen en tradities in de kijker op hun 
interactieve stand. Hier en daar kunt u proeven van 
streekproducten.

De Europese 
Rekenkamer
Ontmoet de EU-controleurs van de Europese Rekenkamer, 
een instelling die in Luxemburg is gevestigd. Ontdek hoe 
zij de financiële belangen van de EU-burger veiligstellen en 
ervoor zorgen dat de EU beter werkt. Bezoek de infostand 
van de Europese Rekenkamer op de Esplanade van het 
Europees Parlement en in het Berlaymont-gebouw. Kom 
uw rekenvaardigheden testen met onze quiz en verneem 
of u uit het juiste hout bent gesneden om EU-controleur 
te worden.

De Europese 
Ombudsman
Kom meer te weten over de strijd voor meer trans-
parantie en verantwoording in de EU-instellingen 
door het personeel van de Europese Ombudsman 
in het gebouw van het Europees Parlement (in het 
gedeelte ASP 1G) te bezoeken. Speel in uw eigen taal 
de hoofdrol in een video, die te bekijken is op ons 
YouTube-kanaal!

Aan onze stand op de Esplanade vindt u ook de regio-
nale en federale ombudsdiensten van België. Schrijf een 
boodschap voor Europa, maak kans om een “goodiebag” 
te winnen, of maak uw eigen heliumballon.

We kijken al uit naar uw bezoek!

Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming
Bezoek de stand van de ETGB op de 1ste verdieping (in 
het gedeelte 1G) van het ASP-gebouw in het Europees 
Parlement. Praat met ons over uw privacyrechten, 
stel vragen over de bescherming van uw persoonlij-
ke gegevens – of u nu solliciteert naar een baan, uw 
smartphone gebruikt of online winkelt. U kunt deel-
nemen aan onze leuke quiz en u maakt daarbij kans 
om een van de 20 USB-sticks te winnen. De kinderen 
zullen zich vermaken en er zullen een aantal demon-
straties plaatsvinden die u zullen verbazen, ongeacht 
uw leeftijd!
www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Events



RONDLEIDINGEN
Tijdens de rondleidingen kan iedereen een kijkje 
nemen in de faciliteiten van de Raad. Bezoekers 
krijgen de unieke kans om de vertrekken te zien 
waar de staatshoofden en de ministers van de 28 
lidstaten vergaderen voor topbijeenkomsten en 
Raadsvergaderingen. Alle gasten zullen dezelfde 
weg afleggen als de presidenten en premiers 
tijdens een Europese top, van de VIP-ingang naar de 
vergaderzalen.

FILM EN DEBAT OVER DE ROL 
VAN DE RAAD VAN DE EU
De gasten kunnen hun bezoek verrijken met een korte 
voorlichtingsfilm over de EU-Raad van Ministers en hun 
rol in de politieke besluitvorming. De voorstelling vindt 
plaats in de perszaal “Salle Bleue”.

Daarna volgt een debat waar bezoekers vragen kunnen 
stellen en hun mening kunnen delen met vertegenwoor-
digers van de secretaris-generaal van de Raad.

De film zal in vier talen worden vertoond op de volgen-
de tijdstippen:
12.00 u Duitse versie
13.00 u Nederlandse versie
14.00 u Franse versie
15.00 u Engelse versie

STANDEN, INFORMATIEPUNTEN EN 
CONFERENTIES
De Raad zal aanwezig zijn met een eigen stand waar de 
ambtenaren ter beschikking zullen staan van de bezoe-
kers die meer te weten willen komen en willen discussiëren 
over de rol van de Raad van de EU, het beleid, en hoe 
beslissingen worden genomen op EU-niveau. 

Er zullen publicaties en informatiebrochures beschik-
baar zijn voor alle geïnteresseerden.

Verschillende EU-diensten die bijdragen tot de veilig-
heid van de Europese burgers alsook de Europese 
Centrale Bank zullen hun activiteiten voorstellen.

Het diplomatieke orgaan van de EU, de Europese 
Dienst voor extern optreden (EDEO), zal deelnemen 
met meer dan 15 standen van missies over de hele 
wereld. Medewerkers van militaire en civiele missies 

BINNEN
van de EU zullen worden vergezeld door collega’s van 
de thematische en geografische divisies om het werk 
van de EDEO wereldwijd voor te stellen.

De exposanten en de vertegenwoordigers op de stan-
den zullen met plezier al uw vragen beantwoorden en 
met u in debat gaan.

Galileo, het Europese wereldwijde satellietnavigatie-
systeem, zal zorgen voor een visuele attractie. Naast 
een stand met publicaties en informatie zal Galileo een 
uniek satellietmodel voorstellen. Daarnaast vinden er 
om 11.00 u en 16.00 u in “Salle Bleue” twee Engelstalige 
conferenties van 15 minuten over Galileo plaats. Een 
deskundige van het Duits Centrum voor Onderzoek in 
Oberpfaffenhofen zal concrete voorbeelden van ruim-
tetoepassingen van Galileo presenteren en toelichten. 

ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD
Onze jongste bezoekers zullen zich kostelijk verma-
ken aan de EDEO-stand in het midden van het atrium 
van het Justus Lipsius-gebouw. Kinderen kunnen 
hun eigen portret en vlag tekenen voor hun “Little 
Diplomat’s passports”.

Maar we hebben ook interactieve activiteiten voor 
onze oudere gasten in petto. Bezoekers kunnen hun 
kennis op de proef stellen met EU-quizzen die zullen 
plaatsvinden op speciale standen. Uiteraard zijn daar-
bij heel wat interessante prijzen te winnen.

Daarnaast komt er een multimediastand met interac-
tieve spelletjes voor alle bezoekers, met name om de 
10de verjaardag van de uitbreiding naar 25 lidstaten 
te vieren.

De Raad
van de 
Europese 
Unie 
Bezoek hier 
ook de Europese 
Dienst voor 
extern optreden
Justus Lipsius-gebouw, Wetstraat 175, Brussel.

BROODFEEST SCHUMANWIJK
Artisanale bakkers uit heel Europa zullen de rijk-
dom en verscheidenheid van hun producten en 
regio’s komen voorstellen en met hun brood de 
kunst van het goede leven demonstreren. Kom op 
de Schuman-rotonde proeven van “Europa op een 
bord”! Van 10.00 tot 18.00 u.

INFOPOINT EUROPA
Aan de Schuman-rotonde bevindt zich het 
INFOPOINT EUROPA (Archimedesstraat 1). Op 
zaterdag 17 mei zal het haar deuren openen voor 
het publiek. Hier kunnen bezoekers toegang 
krijgen tot een groot aantal publicaties over de 
EU-instellingen en hun werk. Openingstijden: 
10.00 - 17.00 u.

BUITEN
(rondom de Schuman-rotonde)



Europese 
Commissie
FEEST VAN EUROPA, 
OMDAT EUROPA ER VOOR 
U EN DOOR U IS!

Zoals elk jaar, is mei de maand waarin we Europa 
vieren! Waarom de maand mei, vraagt u? Omdat we 
op 9 mei de toespraak van de Franse minister van 
Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, herdenken, 
die hiermee het startschot gaf voor het begin van 
de Europese eenmaking. Dit jaar, kent het feest van 
Europa twee hoogtepunten:

Het eerste zal plaatsvinden op zondag 11 mei. In 
het kader van de 25ste verjaardag van het Irisfeest, 
is Europa voor het tweede jaar op rij van de partij op 
het feest van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om 
Brussel als hoofdstad van Europa in de verf te zetten.
Het “Europees dorp” zal zijn deuren openen van 12.00 
tot 18.00 u op het Kruispunt van Europa (voetgan-
gersplein voor het Centraal station). 

Het tweede hoogtepunt gaat door op zaterdag 
17 mei, de dag waarop de Commissie zoals ieder jaar 
haar deuren opent voor het grote publiek (10.00 - 
18.00 u, Berlaymont-gebouw, Wetstraat 200, laatste 
toegang om 17.30 u). Met het thema van de Europese 
burger en democratie, ontdekt u welke impact 
Europa heeft op het dagelijks leven van haar burgers. 
Workshops, interactieve spelletjes, voorstellingen, vele 
ludieke activiteiten en artiesten van allerlei slag zullen 
de hele dag het feest opvrolijken. Aan de vooravond 
van de Europese verkiezingen zullen de bezoekers 
een kijkje kunnen nemen achter de schermen van 
het zenuwcentrum van de Commissie, de collegezaal 
op de 13de verdieping van het Berlaymont-gebouw.

Zie hier enkele hoogtepunten die u zult kunnen 
ontdekken tijdens uw bezoek aan de Europese 
Commissie: 

 Een fototentoonstelling over de stedelijke 
ontwikkeling binnen de EU, en in het bijzonder het 
gebruik van Europese fondsen voor Brussel. Ontdek 
een nieuw stripverhaal, “Partenaires”, in aanwezigheid 
van de tekenaar die u een gehandtekend exemplaar 
zal aanbieden.

 De strijd tegen namaak en wat Europa in het 
werk stelt om in te gaan tegen deze anomalie, die 
onze gezondheid (medicamenten en voeding), 
ons milieu (plant- en diersoorten), onze bedrijven 
(brevetten en frauduleuze kopieën) en onze veilig-
heid (wisselstukken) in gevaar brengen. Zeker wat 
betreft onlineshoppen zou men de burgers moeten 
bewustmaken van het gevaar van deze illegale 
namaakproducten, en hen aanzetten tot waakzaam-
heid. Zeg nee tegen namaak. Kies voor het origineel! 

 De Europese statistieken van Eurostat en de 
Eurobarometer zullen alle relevante gegevens onthul-
len omtrent de landen van de Europese Unie en hun 
bevolking. En met quizzen over Europa zal u zelfs enke-
le souvenirs kunnen winnen.

 Ontdek de Europese acties in de strijd tegen 
klimaatverandering en de gevolgen hiervan op de 
wereld en de toekomstige generaties. 

 Test uw kennis over de Euro met een interactieve 
quiz. Leer bij over de bankenunie, de maatregelen die 
Europa neemt om uit de crisis te raken en de manier 
waarop het Europese budget wordt opgesteld. Behaal 
uw medaille, speciaal ontworpen voor dit evenement!

 Weet u dat in de laatste 7 jaar meer dan 18.000 
onderzoeksprojecten binnen de Unie gefinancierd 
zijn met Europees geld? Ontdek de resultaten van deze 
projecten en neem deel aan wetenschappelijke expe-
rimenten voor alle leeftijden, bijvoorbeeld hoe men 
DNA van tomaten kan afleiden. U zult de gelegenheid 
hebben wetenschappers te ontmoeten die hun passie 
met u willen delen.

 Proef kwaliteitsproducten van Europese bodem 
en neem deel aan “groene” workshops om inzicht te 
verwerven in welke mate de Europese landbouw inte-
graal deel uitmaakt van ons dagelijks leven en afkomst. 
U zult zelfs kunnen fietsen om zo uw eigen milkshake 
te maken. 

 U wilt weten hoe u kunt studeren in en werken 
voor Europa of in een andere EU-lidstaat? Hoe u 
kunt deelnemen aan Erasmus+? Hoe een examen af te 

leggen met het oog op een baan binnen de Europese 
instellingen? Of hoe u een actieve Europese burger 
kunt zijn? 

 U zult een interactieve voorstelling kunnen bijwo-
nen rond de etikettering van voedingsmiddelen, de 
voedselafvalverwerking en de maatregelen die de 
Europese Unie neemt om consumenten te bescher-
men tegen gevaarlijke producten.

 Schuif aan bij de vertaler-tolken van de Europese 
Commissie in een echte conferentiezaal in het hart 
van het Berlaymont-gebouw en maak kennis met 
simultane vertolking, of neem in de loop van de dag 
in de Schumanzaal deel aan debatten en presen-
taties rond thema’s zoals consumentenrecht, de 
Europese tabakwetgeving, het sociale luik van de 
Europese 2020-strategie, de demografische evolu-
tie op ons continent, Europees onderwijs en cultuur, 
het Griekse voorzitterschap enzovoort. Besef ook het 
belang om te gaan stemmen tijdens de Europese 
verkiezingen. 

 De Europese Commissie schenkt ook stripverhalen 
aan de kinderen, die ze eveneens ter plaatste zullen 
kunnen lezen in de “striphoek”, en de jongvolwassenen 
zullen in het “iPad café” kennis kunnen maken met een 
nieuwe app rond Europa. 

 Wist u dat de Europese Unie ‘s werelds grootse 
donor is van ontwikkelings- en humanitaire hulp? 
U zult kunnen zien hoe de geleverde bijstand de levens 
van miljoenen mensen in de meest kwetsbare gebie-
den verbetert en hoe de EU bijdraagt aan een betere 
wereld voor iedereen.

BINNEN
In het Berlaymont-gebouw – Wetstraat 200

BUITEN
Animatie en activiteiten op de esplanade,
net buiten het Berlaymont-gebouw.

 Wees creatief met het Europathema en laat u leiden 
door het schildersatelier van artiest Blaise Patrix. 

 Uit uw diepste wens voor Europa door een 
gekleurd lintje op te hangen aan de “boom van de 
democratie”.

 Bewonder de dansgroep “Babel Tango” dat 
12 tango’s zal dansen op Europese melodieën.

 Woon korte theaterstukjes bij rond democra-
tie en burgerschap in de stijl van de “commedia 
dell’arte”, gebracht door onafhankelijke acteurs. 

 Ontdek steltlopers, ballonnenblazers, de 

muziekgroepen Circomédie en Griekse dansen 
van de school “Tradidanse”, ter ere van het Griekse 
semestriële voorzitterschap. 

 Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
bieden u ook een drie uur durende begeleide 
wandeling langs het kanaal aan. Ontdek een 
ander facet van de stad: levendige en geva-
rieerde wijken die van investeringen van het 
Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds genie-
ten. Inschrijvingen en info fietstocht: Pro Velo 
02/502 73 55 of www.provelo.be – per boot of 
te voet: parcours@lafonderie.be – 02/410 99 50 



EUROPESE VERKIEZINGSAVOND – 25 mei 2014
IN HET PARLAMENTARIUM TE BRUSSEL
20.30 uur tot middernacht

Volg de Europese verkiezingen 
met rechtstreekse uitslagen, debatten en live muziek.

Voor registratie: www.europarl.be/25mei

UW STEM TELT!
KIES WIE EUROPA LEIDT.

JENS EN SEDSEL, ONTWERPERS TRISH, ONDERNEMER

RICARDO, GEPENSIONEERD

ALIKI, STUDENT

RUDI EN WEGENE, STEL
DINA, VADIMS, MATVEJS EN KSENIJA, GEZIN

TOM, LANDBOUWER

MAGDALÉNA, FABRIEKSARBEIDSTER

Under the high patronage of the President of the European Parliament, Mr Martin Schulz, 
the President of the European Council, Mr Herman Van Rompuy, and the President of 
the European Commission, Mr José Manuel Barroso.

Support our team in 
the 20 km of Brussels
on 18 May 2014
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