
KOM OP ZATERDAG 28 MEI  
EUROPA ONTDEKKEN!
“IN VERSCHEIDENHEID VERENIGD”   
OPENDEURDAG 2016
VAN DE EUROPESE INSTELLINGEN

Op zaterdag 28 mei 2016 zetten de Europese instellingen hun deuren open voor 
het grote publiek. Deze ludieke gezinsdag staat helemaal in het teken van de 
verscheidenheid van Europa.

“In verscheidenheid verenigd”, het motto van de Europese Unie, wordt namelijk het 
thema van deze editie 2016. Europa heeft vele gezichten vanwege de verschillende 
talen, culturen, godsdiensten, politieke meningen, ... Deze “meervoudige” 
identiteit wordt weerspiegeld in haar fundamentele waarden en in de instellingen 
die haar besturen.

Het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie, 
het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Europees Comité van de Regio’s en de Europese 
Dienst voor Extern Optreden slaan de handen in elkaar om de bezoekers te ontvangen. Dit is dé 
gelegenheid om kennis te maken met de werking van deze instellingen en de manier waarop de 
belangen van de burgers worden verdedigd. In de Europese wijk, van het Schuman-rondpunt via de 
Belliardstraat tot het Luxemburgplein, zijn de gebouwen geopend voor het publiek tussen 10u en 18u.

Op het programma: bezoeken van de gebouwen, informatiestands, interactieve activiteiten, debatten, 
concerten en tentoonstellingen… kortom, tal van activiteiten voor een leerrijke en ludieke dag met het 
gezin of met vrienden.

Voor het volledige programma, surf naar europeday.europa.eu
We sturen u in mei in elk geval een uitgebreid persdossier, maar aarzel niet het evenement reeds in uw 
agenda toe te voegen.
 
We nodigen u ook uit om deel te nemen aan 
de opendeurdagen en ons te contacteren 
zodat we uw reportages van deze 
bijzondere dag beter kunnen 
inplannen.

http://europeday.europa.eu


Enkele hoogtepunten van deze dag:  

Het Europees Parlement 
- Debat: van 11u tot 13u in het halfrond over het citaat van Mahatma Gandhi: «Ons vermogen om eenheid 

in verscheidenheid te bereiken zal zowel de schoonheid als de uitdaging voor onze beschaving zijn». Met 
deelname van Ali Ferzat, Sacharovprijs-laureaat 2011, Ramón Luis Valcárcel Siso (EVP, ES), vicevoorzitter van 
het Parlement, en andere Europese parlementsleden.

- Parlamentarium: fototentoonstelling «Ontheemd», met foto’s van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoeksters 
(fotografe Marie Dorigny)

- Bezoeken aan het halfrond met briefing over de rol en de taken van het Parlement
- Stands van de verschillende politieke fracties en thematische stands over de werking van het Parlement

Raad van Europa en Raad van de Europese Unie
- Rondleidingen met gids: Bezoekers krijgen de gelegenheid om in de voetsporen te stappen van de 

presidenten en premiers van de 28 EU-lidstaten. Hierbij zullen ze hun weg volgen door het gebouw van de 
Raad, vanaf de aankomst aan de VIP-ingang tot aan de vergaderzalen waar de beslissingen genomen worden. 
Bezoeken zijn in EN, FR, NL en DE van 10 tot 17 uur. 

- Kids’ corner: Kinderen kunnen Europa ontdekken en  leren over de Europese Unie  op een leuke en speelse 
manier, onder meer met een quiz tijdens de rondleiding. 

-	 Centraal	archief	/	Agreements	office:	Bezoekers kunnen door tijd en ruimte te reizen en ontdekken hoe en 
waar verdragen en alle andere akkoorden tussen de landen worden ondertekend vooraleer ze de bouwstenen 
worden van het Europa van vandaag en morgen.

- Stand per lidstaat: De Raad is de plaats waar alle lidstaten van de Europese Unie bijeenkomen om ideeën 
te bespreken en beslissingen te nemen die ons dagelijks leven beïnvloeden. Bezoekers zullen in staat zijn om 
stands van de 28 lidstaten te bezoeken om te begrijpen hoe elk land deelneemt aan de Europese Unie en om 
hun cultuur en traditionele gerechten te ontdekken.

- De Raad online: Bezoekers worden uitgenodigd om deel te nemen aan een interactief spel, om een aantal 
interessante feiten over Europa te weten te komen, om foto’s te nemen en hun ervaring in de Raad onmiddellijk 
te delen met vrienden op sociale media. 

Europese Commissie
-	 Openingsceremonie	om	10.00	uur	in	aanwezigheid	van	Maroš	Šefčovič,	Vicevoorzitter van de Europese 

Commissie en bevoegd voor de Energie-Unie.
-  5 «dorpen» lichten de belangrijkste prioriteiten van de Europese Commissie toe (Werkgelegenheid, 

Groei en Investeringen, Digitale Eengemaakte Markt, Energie- en klimaatunie, Migratie, Burgerschap en 
meertaligheid). Tentoonstellingen, quizzen, spellen en nog veel meer, bieden een ludieke en interactieve 
manier om kennis te maken met de werking van de Europese Commissie - van 10u00 tot 18u00.

- Rondleiding op de 13e verdieping van de Europese Commissie (vergaderzaal van het College van 
commissarissen) – van 10u00 tot 17u30.

- Een reeks mini-burgerdialogen in het bijzijn van eminente personen uit de Europese Commissie - van 10u30 
tot 17u50.

- Animatieprogramma’s op de esplanade van het Berlaymontgebouw: een enorme kaart van de Europese 
Unie, performances en concerten – van 10u00 tot 18u00.

- De 4e editie van het Broodfeest, dat georganiseerd wordt door de vzw Schuman Square. Verzameld rond 
het Schumanplein, zullen vele professionals hun passie, kunst en vakkundigheid met u delen en de rijkdom 
en kneepjes van hun vak uiteenzetten, via tal van activiteiten (kooklessen met gerenommeerde chefs, brood 
degustaties uit verschillende regio’s van Europa ...) - van 10u00 tot 20u00.

KOM EUROPA ONTDEKKEN!   
OPENDEURDAG 2016
VAN DE EUROPESE INSTELLINGEN



Europees Economisch en Sociaal Comité
Dit jaar legt het EESC de nadruk op de rol van de organisaties van het maatschappelijk middenveld op het vlak 
van de migratiecrisis in Europa. 
Onder het motto “In verscheidenheid verenigd” zal het Comité tevens zijn werkzaamheden presenteren op het 
gebied van het economisch en sociaal beleid en duurzame ontwikkeling, en zijn inspanningen ter ondersteuning 
van de participatiedemocratie in Europa en in de wereld.
Het programma wordt georganiseerd rond 5 informatiestands, activiteiten voor de jongere (en iets minder 
jongere!) bezoekers, concerten, spelletjes, een fotoautomaat, een kinderhoekje en muzikale animatie.
- Het EESC en de migratiecrisis in Europa
- Het EESC en de groei, werkgelegenheid en solidariteit
- Het EESC en het milieu, duurzame ontwikkeling en energie
- Het EESC en de participatiedemocratie 
- Het EESC in de wereld

Europees Comité van de Regio’s
- Stands van de Europese regio’s en steden met culinaire specialiteiten en interactieve activiteiten
- Stands van de 5 politieke fracties van het CvdR
- Korte presentaties over activiteiten van het CvdR
- Animaties voor kinderen en volwassenen

Contacteer ons:

Lieven COSIJN
Persattaché - Europees Parlement
+32-2-284 31 26
+32-473 86 41 41
lieven.cosijn@europarl.europa.eu

Romain SADET
Persattaché - Raad van de Europese Unie/Raad van Europa  
+32-2-281 89 14
+32-473 86 54 37
romain.sadet@consilium.europa.eu

Anne COMPERE
Persattaché – Vertegenwoordiging van de Europese Commissie
+32-484 50 80 16
Anne.compere@ec.europa.eu

Caroline ALIBERT-DEPREZ
Persattaché - Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)
+32-2-546 94 06
+32-475 75 32 02
caroline.alibertdeprez@eesc.europa.eu

Carmen SCHMIDLE
Persattaché - Comité van de Regio’s
+32-2-282 23 66
+32-494 73 57 87
Carmen.schmidle@cor.europa.eu
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Sophie DUPAVÉ
Persadviseur voor het Europees Parlement
+32-2-644 02 50
+32-475 44 17 21
s.dupave@eoscommunication.be

Anne-Sophie Van Neste
Persadviseur voor het Europees Parlement
+32-475 82 67 41
as.vanneste@eoscommunication.be
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