
EVROPSKÁ KOMISE
- jeden komisař z každého členského státu
- lze je srovnat s vládou státu
- zastupuje EU

EVROPSKÝ PARLAMENT
- maximálně 751 poslanců Parlamentu 
- rozhodovací orgán
- zastupuje občany EU

RADA EVROPSKÉ UNIE
- jeden ministr z každého členského státu
- rozhodovací orgán
- zastupuje členské státy
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PRACOVNÍ LIST 

V KŮŽI POSLANCE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

POSTUP
Nyní si vyzkoušíte, jaké to je být poslancem Evropského parlamentu (EP). Byli jste přímo zvoleni občany 
Evropské unie do EP. Vaši voliči se spoléhají na to, že budete upravovat, schvalovat nebo zamítat 
legislativní návrhy. 

Na hrací desce najdete karty s prázdnou stranou otočenou směrem vzhůru. Karty jsou očíslovány. 
Začnete s kartou č. 1: Jeden člen skupiny kartu obrátí a nahlas přečte, co je napsáno na její zadní straně. 
Skupina pak splní úkoly, které karta uvádí. 

Poté, co se vypořádáte s úkoly na kartě č. 1, pokračujte dále s kartami č. 2, 3 a 4. Dodržujte časový limit 
uvedený na příslušné kartě. Pracovní list použijte k psaní poznámek. 

ZMĚNY POŽADOVANÉ RADOU EVROPSKÉ UNIE
Požadované změny (pozměňovací návrhy) si níže stručně poznamenejte (karta č. 2).

ZMĚNY POŽADOVANÉ EVROPSKÝM PARLAMENTEM
Zde si poznamenejte vlastní změny (pozměňovací návrhy) legislativního návrhu Evropské komise. 
Toto je váš nový legislativní akt. Doporučujeme, abyste v něm zohlednili jak změny požadované Radou 
Evropské unie (na kartě č. 2), tak informace, které poskytly různé zúčastněné strany (karta č. 3). 

Uveďte argumenty / důvody, proč si jako poslanec Evropského parlamentu myslíte, že vámi právě 
vytvořený legislativní akt nabízí nejlepší řešení (karta č. 4).   

1.

2.

3.
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1. LEGISLATIVNÍ NÁVRH PŘEDLOŽENÝ EVROPSKOU KOMISÍ  
“KOUŘENÍ V EU”

Evropská komise s cílem zabránit mladým lidem, aby začali kouřit, navrhuje, ...  

Článek 1: ... aby byla zdravotní varování na krabičkách cigaret povinná, jak bylo rozhodnuto v 
předchozích nařízeních EU.

Článek 2: ... Vzhled obalu cigaret jednotlivých výrobců se již nesmí lišit. Všechny obaly musí být 
standardizovány a k uvedení značky a výrobce může být použit pouze jeden druh fontu.  

Článek 3: ... aby byl prodej tabákových výrobků v celé EU zakázán osobám mladším osmnácti let.

Upozornění: Ani forma, ani obsah tohoto cvičení neposkytují úplné a přesné zobrazení reality, ani nepředstavují skutečné postoje Evropského parlamentu, Evropské 
komise, Rady Evropské unie nebo lobbistických skupin. Některá rozhodnutí v tomto simulačním cvičení byla učiněna výhradně se zřetelem k jeho čistě vzdělávacímu cíli. 

Upozornění: Ani forma, ani obsah tohoto cvičení neposkytují úplné a přesné zobrazení reality, ani nepředstavují skutečné postoje Evropského parlamentu, Evropské 
komise, Rady Evropské unie nebo lobbistických skupin. Některá rozhodnutí v tomto simulačním cvičení byla učiněna výhradně se zřetelem k jeho čistě vzdělávacímu cíli. 
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2. LEGISLATIVNÍ NÁVRH PŘEDLOŽENÝ EVROPSKOU KOMISÍ  
“ARMÁDA EU?”

Evropská komise s cílem posílit postavení EU ve světě navrhuje, ... 

Článek 1: ... aby byla zřízena evropská armáda. 

Článek 2: ... aby byla tato armáda nasazována při humanitárních katastrofách, jako jsou sucha a záplavy, 
a to v rámci EU i mimo ni. Bude také moci zasahovat v konfliktech mimo EU, např. v Sýrii. 



Upozornění: Ani forma, ani obsah tohoto cvičení neposkytují úplné a přesné zobrazení reality, ani nepředstavují skutečné postoje Evropského parlamentu, Evropské 
komise, Rady Evropské unie nebo lobbistických skupin. Některá rozhodnutí v tomto simulačním cvičení byla učiněna výhradně se zřetelem k jeho čistě vzdělávacímu cíli. 

Upozornění: Ani forma, ani obsah tohoto cvičení neposkytují úplné a přesné zobrazení reality, ani nepředstavují skutečné postoje Evropského parlamentu, Evropské 
komise, Rady Evropské unie nebo lobbistických skupin. Některá rozhodnutí v tomto simulačním cvičení byla učiněna výhradně se zřetelem k jeho čistě vzdělávacímu cíli. 

3. LEGISLATIVNÍ NÁVRH PŘEDLOŽENÝ EVROPSKOU KOMISÍ  
“EU A GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ”

Evropská komise s cílem zabránit nárůstu globálních teplot o více, než je kritická hranice 2° Celsia, 
navrhuje, ... 

Článek 1: ... aby do roku 2030 nejméně 50 % konečné spotřeby energie v EU pocházelo z obnovitelných 
zdrojů energie, jako je solární a větrná energie. Do roku 2050 se musí jednat o 100 %. 

Článek 2: ... aby EU hrála vedoucí úlohu na mezinárodních konferencích o klimatu a přesvědčila další 
země na světě k přijetí důrazných opatření.
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4. LEGISLATIVNÍ NÁVRH PŘEDLOŽENÝ EVROPSKOU KOMISÍ  
“EVROPSKÁ DEMOKRACIE”

Evropská komise s cílem více zapojit občany Evropské unie a zajistit správné vnímání EU navrhuje, ...

Článek 1: ... aby všechny členské státy zavedly povinnou účast ve volbách do Evropského parlamentu.  
Všichni občané tak budou muset přemýšlet o tom, koho zvolí jako své zástupce v Evropském 
parlamentu.

Článek 2: ... Ke všem připravovaným právním předpisům se bude vyjadřovat „Shromáždění evropských 
občanů“ tvořené náhodně vybranými občany, které bude mít pokaždé jiné složení. Evropská 
komise, Evropský parlament a Rada Evropské unie by měly zohledňovat stanovisko 
Shromáždění evropských občanů při svém rozhodování. 



5. LEGISLATIVNÍ NÁVRH PŘEDLOŽENÝ EVROPSKOU KOMISÍ  
“UPRCHLÍCI V EVROPĚ”

Evropská komise s cílem vypořádat se se stávajícím i s případným budoucím příchodem migrantů a 
žadatelů o azyl do EU a zajistit spravedlivé rozdělení nákladů navrhuje, ... 

Článek 1: ... aby každý členský stát EU poskytoval žadatelům o azyl* útočiště v souladu s minimálními 
evropskými požadavky: každý žadatel o azyl má během doby, kdy je jeho žádost o azyl 
posuzována, právo na stravu, přístřeší, vzdělávání, zdravotní péči a přístup k práci. 

Článek 2: ... aby existoval plán na trvalé přesídlování žadatelů o azyl v rámci celé EU. Tak by každá země 
řešení této problematiky věnovala stejnou míru úsilí. 

Článek 3: ... aby stanovení počtu žadatelů o azyl umístěných do každé země vycházelo z několika kritérií: 
- hrubý národní produkt (HNP) každé země 
- počet obyvatel 
- míra nezaměstnanosti 
- již vynaložené úsilí, pokud jde o poskytování přístřeší uprchlíkům z oblastí postižených válkou a 

jejich znovuusídlování 

Článek 4: ... aby existovala rozsáhlá evropská záchranná mise ve Středozemním moři pro migranty* v 
nouzi s cílem předcházet případným dalším úmrtím. Každý členský stát EU by byl povinen 
přispívat na tuto misi podle svého HNP.

Upozornění: Ani forma, ani obsah tohoto cvičení neposkytují úplné a přesné zobrazení reality, ani nepředstavují skutečné postoje Evropského parlamentu, Evropské 
komise, Rady Evropské unie nebo lobbistických skupin. Některá rozhodnutí v tomto simulačním cvičení byla učiněna výhradně se zřetelem k jeho čistě vzdělávacímu cíli. 

* KLÍČOVÉ POJMY:
Migrant: Osoba, která z jakéhokoli důvodu odejde ze země svého původu. Jedná se o obecný termín. 
Uprchlík: Uprchlík je konkrétní typ migranta, který byl donucen odejít ze své země kvůli pronásledování, válce nebo násilí. Uprchlík 
má oprávněné obavy z pronásledování z důvodů rasových, náboženských, národnostních či politických nebo z důvodů příslušnosti k 
určitým společenským vrstvám.
Žadatel o azyl: Pokud uprchlíci hledají útočiště v některé zemi, žádají o azyl, tj. právo být oficiálně uznán za uprchlíka a požívat právní 
ochrany a materiální pomoci. Během doby, kdy je jejich žádost o azyl posuzována, jsou označováni jako „žadatelé o azyl“.
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1.  Přečtěte si legislativní návrh Evropské komise.  
(1 min)

2.  Stručně proberte návrh ve skupině. Čeho se 
týká? Požádejte vyučujícího o více informací, 
jsou-li zapotřebí. (1 min)

3.  Každý člen skupiny se na chvíli zamyslí nad tím, 
zda s návrhem souhlasí. Poté se všichni vystřídají 
při vysvětlování svého názoru dalším skupinám. 

Rada ministrů s návrhem Evropské komise nesouhlasí 
bez výhrad. Přejeme si, aby byly provedeny následující 
změny:

Článek 2. Na krabičkách smí být uvedeno logo značky 
cigaret.

Článek 3. Pouze členské státy mohou stanovit minimální 
věk pro zakoupení tabákových výrobků. EU tak učinit 
nemůže.

Tyto změny (pozměňovací návrhy) zapište do pracovního 
listu. (2 min)

Tabákový průmysl považuje mladé lidi za 
„náhradní kuřáky“ -  musí totiž nahradit všechny 
lidi, kteří na následky kouření zemřeli. Z tohoto 
důvodu naléháme na Evropský parlament, aby 
zvýšil minimální věk pro zakoupení tabákových 
výrobků z 18 let na 21 let. 

Právě jste vytvořili vlastní upravený 
legislativní návrh.  
Nyní pro něj musíte nalézt podporu celého 
Evropského parlamentu. Připravte si krátké 
vysvětlení svého nového legislativního aktu pro další 
poslance EP (vaše spolužáky). Použijte pracovní sešit a 
postupujte takto: (3 min)

1.  Nahlas přečtěte původní legislativní návrh Evropské 
komise.

2.  Řekněte svým spolužákům, které změny požaduje 
Rada.

3.  Přečtěte nahlas svůj nový legislativní návrh.

4.  Sdělte dva nebo tři důvody či argumenty, proč 
si myslíte, že je toto řešení pro občany EU dobré. 
Připravte si je dopředu a napište je na pracovní list.

-  V EU kouří 26 % celkové populace a 29 % 
mladých ve věku 15–24 let.

-  80 % kuřáků začne kouřit před dosažením 18 let.

-  Dva ze tří kuřáků kvůli kouření zemřou. 

-  Kvůli tabáku umírá v EU ročně téměř 700 000 
lidí. 

-  Miliony kuřáků trpí nemocemi způsobenými 
kouřením, např. rakovinou. 

-  EU odhaduje, že kouření stojí evropský systém 
zdravotní péče kolem 25 miliard EUR ročně

EVROPSKÁ  
KOMISE

RADA EVROPSKÉ UNIE

NADAČNÍ FOND PRO PŘEDCHÁZENÍ 
KOUŘENÍ U MLADÝCH LIDÍ

FAKTA A  
ČÍSLA

EVROPSKÝ  
PARLAMENT

S tímto novým návrhem jsme velmi spokojeni. 
Chceme předcházet tomu, aby lidé začali s 
kouřením, a jsme přesvědčeni, že krabičky s 
neutrálním obalem mohou přitažlivost kouření 
výrazně snížit. 

 Vyzýváme Evropský parlament, aby tento 
legislativní návrh zachoval v co nejpřísnější 
podobě.

My, zástupci tabákového průmyslu, nejsme s novým 
návrhem Evropské komise spokojeni.  Žádáme Evropský 
parlament, aby jej zamítl. Učinili jsme již řadu ústupků. 
Reklama na tabákové výrobky byla zakázána a již nyní se 
na obalech nachází rozsáhlé varování. Nezapomínejte na 
to, že díky tabákovému průmyslu plynou vládám zisky 
ve výši přesahující 100 miliard EUR, které se každoročně 
vyberou na daních. Zaměstnáváme také velké množství 
osob. Pokud tento legislativní návrh bude schválen, 
povede to ke ztrátě 175 000 pracovních míst v EU.  

NADAČNÍ FOND PRO BOJ PROTI 
RAKOVINĚ

TABÁKOVÝ PRŮMYSL

Nyní je řada na vás. Jako poslanci Evropského 
parlamentu můžete legislativní návrh upravit tak, aby 
podle vás nejlépe naplňoval zájem občanů EU. ALE: 
Musíte zohlednit názory Rady Evropské unie (viz č. 2) 
i původní legislativní návrh Evropské komise. Využijte 
také informace od zúčastněných stran (vlivových 
skupin). 

Postupujte takto:

1.  Otočte vždy jednu kartu zúčastněných stran a 
přečtěte nahlas její obsah (všichni členové skupiny 
postupně nahlas přečtou jednu kartu). Jedná se 
o karty se symbolem v rohu. Pokračujte, dokud 
nepřečtete všechny karty. (2 min)

2.  Položte na stůl karty textem vzhůru, aby si jej mohli 
přečíst všichni členové skupiny. 

3.  Proberte ve skupině původní legislativní návrh a 
projděte postupně všechny jeho články. Začněte 
článkem 1: Kdo souhlasí a kdo nesouhlasí? K 
podpoře svých argumentů využijte informace od 
zúčastněných stran. Stejně postupujte u všech 
článků. (6 min)

4.  Vytvořte upravený legislativní akt, s nímž budou 
všichni členové vaší skupiny souhlasit. Obsah článků 
můžete měnit, vypouštět či doplňovat nové články. 
Přepište svůj nový / upravený legislativní návrh na 
pracovní list. (6 min) 

TÉMA 1:
KOUŘENÍ V EU
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1.  Přečtěte si legislativní návrh Evropské komise.  
(1 min)

2.  Stručně proberte návrh ve skupině. Čeho se 
týká? Požádejte vyučujícího o více informací, 
jsou-li zapotřebí. (1 min)

3.  Každý člen skupiny se na chvíli zamyslí nad tím, 
zda s návrhem souhlasí. Poté se všichni vystřídají 
při vysvětlování svého názoru dalším skupinám. 

Právě jste vytvořili vlastní upravený 
legislativní návrh.  
Nyní pro něj musíte nalézt podporu celého 
Evropského parlamentu. Připravte si krátké 
vysvětlení svého nového legislativního aktu pro další 
poslance EP (vaše spolužáky). Použijte pracovní sešit a 
postupujte takto: (3 min)

1.  Nahlas přečtěte původní legislativní návrh Evropské 
komise.

2.  Řekněte svým spolužákům, které změny požaduje 
Rada.

3.  Přečtěte nahlas svůj nový legislativní návrh.

4.  Sdělte dva nebo tři důvody či argumenty, proč 
si myslíte, že je toto řešení pro občany EU dobré. 
Připravte si je dopředu a napište je na pracovní list.

• Největší vojenské výdaje na světě mají 
Spojené státy (649 miliard USD), po nichž 
následuje Čína (250 miliard USD) a Saúdská 
Arábie (67,6 miliardy USD). (2018, Statista)

• Očekává se, že v období mezi roky 2016 a 
2030 by se měl světový vojenský arzenál 
zdvojnásobit.

EVROPSKÁ  
KOMISE

RADA EVROPSKÉ UNIENEZÁVISLÝ THINK TANK

OBČANSKÝ PROTESTFAKTA A  
ČÍSLA

EVROPSKÝ  
PARLAMENT

V Libyi a Afghánistánu se situace po vojenském 
zásahu zhoršila. Zbraně konflikty nevyřeší. Chceme, 
aby EU upustila od investování do evropské 
armády. Lidé tuto armádu nechtějí a ani si nepřejí, 
aby byly na evropskou obranu vynakládány další 
peníze. 

Další problém: Jakým jazykem by se v této armádě 
hovořilo? Anglicky? Francouzsky? Nebo jedním z 
ostatních 24 úředních jazyků EU?

Souhlasíme s vytvořením evropské armády, 
která by existovala vedle nynějších armád 
členských států. Bezpečnost Evropské unie musí 
mít přednost. EU musí naléhavě vytvořit vlastní 
obrannou politiku místo toho, aby se v případě 
útoku spoléhala na pomoc USA.   Žádáme 
Evropský parlament, aby na vytvoření této armády 
vyhradil dodatečný rozpočet. Je to v našem 
společném zájmu.

SÍŤ MÍROVÝCH ORGANIZACÍ OBRANNÝ PRŮMYSL

Nyní je řada na vás. Jako poslanci Evropského 
parlamentu můžete legislativní návrh upravit tak, aby 
podle vás nejlépe naplňoval zájem občanů EU. ALE: 
Musíte zohlednit názory Rady Evropské unie (viz č. 2) 
i původní legislativní návrh Evropské komise. Využijte 
také informace od zúčastněných stran (vlivových 
skupin). 

Postupujte takto:

1.  Otočte vždy jednu kartu zúčastněných stran a 
přečtěte nahlas její obsah (všichni členové skupiny 
postupně nahlas přečtou jednu kartu). Jedná se 
o karty se symbolem v rohu. Pokračujte, dokud 
nepřečtete všechny karty. (2 min)

2.  Položte na stůl karty textem vzhůru, aby si jej mohli 
přečíst všichni členové skupiny. 

3.  Proberte ve skupině původní legislativní návrh a 
projděte postupně všechny jeho články. Začněte 
článkem 1: Kdo souhlasí a kdo nesouhlasí? K 
podpoře svých argumentů využijte informace od 
zúčastněných stran. Stejně postupujte u všech 
článků. (6 min)

4.  Vytvořte upravený legislativní akt, s nímž budou 
všichni členové vaší skupiny souhlasit. Obsah článků 
můžete měnit, vypouštět či doplňovat nové články. 
Přepište svůj nový / upravený legislativní návrh na 
pracovní list. (6 min) 

TÉMA 2:
ARMÁDA EU?

Rada ministrů připomíná Evropské komisi, že členské 
státy rozhodují o své zahraniční a bezpečnostní politice 
nezávisle. Rada proto navrhuje tyto změny:

Doplnění článku 1: Evropská armáda existuje vedle 
armád členských států a není jejich náhradou.

Doplnění článku 3: Každý členský stát rozhoduje 
samostatně o tom, jak k armádě EU přispěje, ať už 
lidskými, nebo materiálními zdroji (finančními prostředky, 
tanky, letouny atd.) 

Tyto změny (pozměňovací návrhy) zapište do pracovního 
listu. (2 min)

Povaha a rozsah konfliktů a bezpečnost ve 
světě se mění. Různorodost hrozeb a aktérů 
přináší nové výzvy pro obranu a bezpečnost 
zemí Evropské unie. 

Členské státy EU by proto měly spojit své síly 
a stát se významnou světovou vojenskou 
mocností.

Nepřejeme si, aby se EU angažovala v 
mezinárodních konfliktech, protože by to 
představovalo ohrožení naší bezpečnosti zde v 
Evropě. Pravděpodobnost teroristických útoků ve 
velkých evropských městech se zvýší. 

Pokud by byla vytvořena armáda EU, měla by být 
nasazována jen na humanitární mise.
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1.  Přečtěte si legislativní návrh Evropské komise.  
(1 min)

2.  Stručně proberte návrh ve skupině. Čeho se 
týká? Požádejte vyučujícího o více informací, 
jsou-li zapotřebí. (1 min)

3.  Každý člen skupiny se na chvíli zamyslí nad tím, 
zda s návrhem souhlasí. Poté se všichni vystřídají 
při vysvětlování svého názoru dalším skupinám. 

Právě jste vytvořili vlastní upravený 
legislativní návrh.  
Nyní pro něj musíte nalézt podporu celého 
Evropského parlamentu. Připravte si krátké 
vysvětlení svého nového legislativního aktu pro další 
poslance EP (vaše spolužáky). Použijte pracovní sešit a 
postupujte takto: (3 min)

1.  Nahlas přečtěte původní legislativní návrh Evropské 
komise.

2.  Řekněte svým spolužákům, které změny požaduje 
Rada.

3.  Přečtěte nahlas svůj nový legislativní návrh.

4.  Sdělte dva nebo tři důvody či argumenty, proč 
si myslíte, že je toto řešení pro občany EU dobré. 
Připravte si je dopředu a napište je na pracovní list.

• V důsledku emisí skleníkových plynů 
pocházejících z lidské činnosti je Země již o 1 °C 
teplejší než v době před průmyslovou revolucí. 

• Pokud se průměrná teplota zvýší o 2 °C, již nebude 
možné zvládat následky (záplavy, prudké bouře, 
stoupající hladinu moří atd.).

• EU je zodpovědná za 11 % celosvětových emisí 
skleníkových plynů. EU je třetím největším původcem 
emisí za Čínou a Spojenými státy.

• V roce 2018 pocházelo 18,9 % hrubé konečné 
spotřeby energie v EU z obnovitelných zdrojů 
(Eurostat, 2020).

EVROPSKÁ  
KOMISE

RADA EVROPSKÉ UNIE

OBČANÉPANEL OSN PRO VÝZKUMNÍKY 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

EVROPSKÝ  
PARLAMENT

Jsme s tímto návrhem spokojeni a žádáme 
Evropský parlament, aby se nehrbil před 
ropnou a uhelnou lobby. Zkušenosti ukazují, 
že investice do zelené ekonomiky také 
vytvářejí nová pracovní místa. EU by proto 
měla v těchto plánech pokračovat bez 
ohledu na to, jak se rozhodnou jiné země ve 
světě.

Odvětví tzv. „obnovitelné energie“ není zatím 
připraveno. Nelze tedy říci, zda budeme od roku 
2050 schopni vyrábět veškerou energii výlučně z 
obnovitelných zdrojů. Proto naléhavě vyzýváme 
Evropský parlament, aby dodávky energie 
evropským občanům a podnikům nebyly závislé 
pouze na obnovitelných zdrojích.

ORGANIZACE CLIMATE ACTION SPOLEČNOSTI TĚŽÍCÍ ROPU A UHLÍ

Nyní je řada na vás. Jako poslanci Evropského 
parlamentu můžete legislativní návrh upravit tak, aby 
podle vás nejlépe naplňoval zájem občanů EU. ALE: 
Musíte zohlednit názory Rady Evropské unie (viz č. 2) 
i původní legislativní návrh Evropské komise. Využijte 
také informace od zúčastněných stran (vlivových 
skupin). 

Postupujte takto:

1.  Otočte vždy jednu kartu zúčastněných stran a 
přečtěte nahlas její obsah (všichni členové skupiny 
postupně nahlas přečtou jednu kartu). Jedná se 
o karty se symbolem v rohu. Pokračujte, dokud 
nepřečtete všechny karty. (2 min)

2.  Položte na stůl karty textem vzhůru, aby si jej mohli 
přečíst všichni členové skupiny. 

3.  Proberte ve skupině původní legislativní návrh a 
projděte postupně všechny jeho články. Začněte 
článkem 1: Kdo souhlasí a kdo nesouhlasí? K 
podpoře svých argumentů využijte informace od 
zúčastněných stran. Stejně postupujte u všech 
článků. (6 min)

4.  Vytvořte upravený legislativní akt, s nímž budou 
všichni členové vaší skupiny souhlasit. Obsah článků 
můžete měnit, vypouštět či doplňovat nové články. 
Přepište svůj nový / upravený legislativní návrh na 
pracovní list. (6 min) 

TÉMA 3:
EU A GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

Rada ministrů je spokojena s tím, že Evropská 
komise bere otázku změny klimatu vážně. 
Požaduje nicméně, aby byly přijaty tyto změny:

Článek 2. 30 % energie z obnovitelných zdrojů do 
roku 2030. Cíle pro rok 2050 by se měly stanovit 
jen v případě, že důrazná opatření přijmou také 
USA a Čína. 

Tyto změny (pozměňovací návrhy) zapište do 
pracovního listu. (2 min)

Myslíme si, že EU by měla přijmout důrazná 
opatření proti globálnímu oteplování. Jsme 
mírně optimističtí ohledně evropského návrhu, a 
doufáme, že Evropský parlament udělá vše, co je v 
jeho silách, aby návrh nebyl zmírněn. 

Pokud se se změnou klimatu nic neudělá, bude 
to mít pro každého vážné důsledky a bude nás to 
stát 934 milionů EUR každý rok. A opět to budou 
občané, kdo tento účet zaplatí, ne firmy. 
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1.  Přečtěte si legislativní návrh Evropské komise.  
(1 min)

2.  Stručně proberte návrh ve skupině. Čeho se 
týká? Požádejte vyučujícího o více informací, 
jsou-li zapotřebí. (1 min)

3.  Každý člen skupiny se na chvíli zamyslí nad tím, 
zda s návrhem souhlasí. Poté se všichni vystřídají 
při vysvětlování svého názoru dalším skupinám. 

Právě jste vytvořili vlastní upravený 
legislativní návrh.  
Nyní pro něj musíte nalézt podporu celého 
Evropského parlamentu. Připravte si krátké 
vysvětlení svého nového legislativního aktu pro další 
poslance EP (vaše spolužáky). Použijte pracovní sešit a 
postupujte takto: (3 min)

1.  Nahlas přečtěte původní legislativní návrh Evropské 
komise.

2.  Řekněte svým spolužákům, které změny požaduje 
Rada.

3.  Přečtěte nahlas svůj nový legislativní návrh.

4.  Sdělte dva nebo tři důvody či argumenty, proč 
si myslíte, že je toto řešení pro občany EU dobré. 
Připravte si je dopředu a napište je na pracovní list.

• Celková účast v evropských volbách v roce 
2019 dosáhla 50,7 %. 

• Povinně se k volbám chodí pouze v Belgii, Řecku 
a Lucembursku. V Řecku to však není vymáháno. 

• Na nutnost většího zapojení občanů do 
rozhodování bylo výslovně poukázáno v 
polovině zpráv o konzultacích s evropskými 
občany v jednotlivých státech z roku 2018 a 
2019.

EVROPSKÁ  
KOMISE

RADA EVROPSKÉ UNIE

OBČANÉFAKTA A  
ČÍSLA

EVROPSKÝ  
PARLAMENT

Evropané chtějí silnější hlas ve fungování 
EU. Jsme velmi nakloněni druhé části návrhu, 
především náhodnému výběru občanů. Křesla 
v tomto shromáždění tak nebudou získávána 
na základě slibů. Mimoto bude zajištěno, že do 
vytváření evropské politiky budou zapojeni „běžní 
občané“. To je důležité, protože v současnosti 
existují hlavně nástroje pro účast zástupců 
organizovaných nebo profesních skupin nebo 
odborníků v určitém oboru.

Jsme pro zavedení povinné účasti v evropských 
volbách. Tak budou výsledky voleb odrážet 
názor všech občanů, včetně mladých lidí. Je to 
důležité, protože podle výzkumů chodí k volbám 
hlavně starší generace, což může výsledky voleb 
zkreslovat. 

Navíc lidé jsou s otázkami, které se týkají EU, 
často méně obeznámeni. Povinná účast to změní, 
protože lidé se budou muset před odevzdáním 
svého hlasu informovat.

SDRUŽENÍ PRO EVROPSKOU 
POLITIKU

THINK TANK PRO DEMOKRACII

Nyní je řada na vás. Jako poslanci Evropského 
parlamentu můžete legislativní návrh upravit tak, aby 
podle vás nejlépe naplňoval zájem občanů EU. ALE: 
Musíte zohlednit názory Rady Evropské unie (viz č. 2) 
i původní legislativní návrh Evropské komise. Využijte 
také informace od zúčastněných stran (vlivových 
skupin). 

Postupujte takto:

1.  Otočte vždy jednu kartu zúčastněných stran a 
přečtěte nahlas její obsah (všichni členové skupiny 
postupně nahlas přečtou jednu kartu). Jedná se 
o karty se symbolem v rohu. Pokračujte, dokud 
nepřečtete všechny karty. (2 min)

2.  Položte na stůl karty textem vzhůru, aby si jej mohli 
přečíst všichni členové skupiny. 

3.  Proberte ve skupině původní legislativní návrh a 
projděte postupně všechny jeho články. Začněte 
článkem 1: Kdo souhlasí a kdo nesouhlasí? K 
podpoře svých argumentů využijte informace od 
zúčastněných stran. Stejně postupujte u všech 
článků. (6 min)

4.  Vytvořte upravený legislativní akt, s nímž budou 
všichni členové vaší skupiny souhlasit. Obsah článků 
můžete měnit, vypouštět či doplňovat nové články. 
Přepište svůj nový / upravený legislativní návrh na 
pracovní list. (6 min) 

TÉMA 4:
EVROPSKÁ DEMOKRACIE

Rada Evropské unie je nakloněna většímu zapojení 
občanů do záležitostí EU. Zdůrazňuje však, že o tom, 
zda je účast povinná, rozhodují členské státy. Požaduje 
následující změny:

ČLÁNEK 1. Evropská komise může členské státy k 
zavedení povinné volební účasti pouze vyzvat. Konečné 
rozhodnutí mohou učinit jen členské státy. 

DOPLNĚNÍ ČLÁNKU 2. „Shromáždění pouze vydává 
doporučení a nemá žádné další pravomoci.“

Tyto změny (pozměňovací návrhy) zapište do pracovního 
listu. (2 min) 

Lidé by neměli mít povinnost chodit k 
volbám. Dospělí mají právo nevolit, pokud volby 
nepokládají za důležité nebo pokud nesouhlasí 
s politickými kandidáty či se systémem jako 
takovým. 

Navíc je lepší, když budou volit pouze ti, kteří 
se o EU zajímají, a mají tak dostatek informací. 
Jestliže nutíme k účasti lidi, kteří nemají zájem, 
mohou hlasovat bez rozmyslu, jen aby splnili svou 
povinnost, nebo dát hlas neseriózním kandidátům.

NEZÁVISLÝ THINK TANK

Většina běžných občanů nemá příslušnou 
odbornost. Proč by jim instituce přiznávaly 
tak důležitou úlohu? Namísto Shromáždění 
občanů doporučuje náš think tank vybrat 
odborníky z daného oboru – zástupce 
průmyslu, akademické sféry a organizací 
občanské společnosti.
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1.  Přečtěte si legislativní návrh Evropské 
komise.  
(1 min)

2.  Stručně proberte návrh ve skupině. Čeho se 
týká? Požádejte vyučujícího o více informací, 
jsou-li zapotřebí. (1 min)

3.  Každý člen skupiny se na chvíli zamyslí nad tím, 
zda s návrhem souhlasí. Poté se všichni vystřídají 
při vysvětlování svého názoru dalším skupinám. 

Právě jste vytvořili vlastní upravený 
legislativní návrh.  
Nyní pro něj musíte nalézt podporu celého 
Evropského parlamentu. Připravte si krátké 
vysvětlení svého nového legislativního aktu pro 
další poslance EP (vaše spolužáky). Použijte pracovní 
sešit a postupujte takto: (3 min)

1.  Nahlas přečtěte původní legislativní návrh Evropské 
komise.

2.  Řekněte svým spolužákům, které změny požaduje 
Rada.

3.  Přečtěte nahlas svůj nový legislativní návrh.

4.  Sdělte dva nebo tři důvody či argumenty, proč 
si myslíte, že je toto řešení pro občany EU dobré. 
Připravte si je dopředu a napište je na pracovní list.

• V celosvětovém měřítku žije nuceně mimo své 
domovy bezprecedentních 70,8 milionu lidí (Úřad 
vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, 2019).

• V Evropě našlo útočiště 14 % z celosvětového počtu 
uprchlíků (Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, 
2019).

• Své domovy opustili z důvodu války (např. Sýrie), 
občanských nepokojů (např. Afghánistán, Libye) nebo 
terorismu (např. Nigérie, Eritrea).

•   Od roku 2014 zemřelo při pokusu přeplout 
Středozemní moře více než 20 000 osob (Missing 
Migrants Project, 2019).

EVROPSKÁ  
KOMISE

RADA EVROPSKÉ UNIE

OBČANSKÝ PROTESTFAKTA A  
ČÍSLA

EVROPSKÝ  
PARLAMENT

Pokud si EU skutečně myslí, že lidská práva 
jsou důležitá, musí jednat, aby chránila lidské 
životy. Žádáme Evropský parlament, aby tento 
návrh podpořil, neboť migraci musí Evropa 
řešit jednotně. Také EU vyzýváme, aby nabídla 
legální možnosti žádat o azyl ze zemí mimo EU. V 
současnosti mohou lidé žádat o azyl, pouze pokud 
se dostali na půdu EU, což je nutí vstupovat na ni 
nelegálně a podstupovat zbytečné riziko.

Úspěšné začleňování státních příslušníků 
nečlenských zemí do pracovního trhu EU je pro 
naši společnost příležitostí. Pokud jsou skutečně 
integrováni, mohou přispět k lepšímu fungování 
a lepší výkonnosti pracovního trhu a podpořit 
udržitelnost systému daní a odvodů. Vzhledem ke 
stárnutí evropského obyvatelstva je to nezbytné, 
abychom i nadále zvládli financovat důchody. 

AMNESTY  
INTERNATIONAL

ZAMĚSTNAVATELÉ PRO INTEGRACI

Nyní je řada na vás. Jako poslanci Evropského 
parlamentu můžete legislativní návrh upravit tak, aby 
podle vás nejlépe naplňoval zájem občanů EU. ALE: 
Musíte zohlednit názory Rady Evropské unie (viz č. 2) 
i původní legislativní návrh Evropské komise. Využijte 
také informace od zúčastněných stran (vlivových 
skupin). 

Postupujte takto:

1.  Otočte vždy jednu kartu zúčastněných stran a 
přečtěte nahlas její obsah (všichni členové skupiny 
postupně nahlas přečtou jednu kartu). Jedná se 
o karty se symbolem v rohu. Pokračujte, dokud 
nepřečtete všechny karty. (2 min)

2.  Položte na stůl karty textem vzhůru, aby si jej mohli 
přečíst všichni členové skupiny. 

3.  Proberte ve skupině původní legislativní návrh a 
projděte postupně všechny jeho články. Začněte 
článkem 1: Kdo souhlasí a kdo nesouhlasí? K 
podpoře svých argumentů využijte informace od 
zúčastněných stran. Stejně postupujte u všech 
článků. (6 min)

4.  Vytvořte upravený legislativní akt, s nímž budou 
všichni členové vaší skupiny souhlasit. Obsah článků 
můžete měnit, vypouštět či doplňovat nové články. 
Přepište svůj nový / upravený legislativní návrh na 
pracovní list. (6 min) 

TÉMA 5:
UPRCHLÍCI V EVROPĚ

Rada ministrů zastává názor, že členské státy o této 
věci musí rozhodnout samostatně. Rada žádá přijetí 
těchto změn:

Článek 2. Členské státy si ponechají právo konečného 
rozhodnutí o tom, zda se budou podílet na relokačním plánu.

Článek 3. Členské státy se samostatně rozhodnou, kolik 
uprchlíků přijmou.

Článek 4. Každá země učiní konečné rozhodnutí o svém 
příspěvku.

Tyto změny (pozměňovací návrhy) zapište do pracovního 
listu. (2 min)

Naše země nemohou poskytovat útočiště 
všem žadatelům o azyl. Nemáme pro to ani 
prostor, ani peníze. Jediným způsobem, jak si 
uchovat náš způsob života, je nepřijímat nikoho ze 
zemí mimo EU. 

Žádáme, aby se mohl každý členský stát 
samostatně rozhodnout, jak se s žadateli o azyl 
vypořádá a kolik jich přijme. EU v této věci nemůže 
členským státům nic nařizovat.

NEZÁVISLÝ THINK TANK

Země na jihu EU se potýkají s největším 
přílivem přistěhovalců, protože jsou nejblíž 
stávajícím migračním trasám. To znamená, 
že se musí postarat o většinu žadatelů o azyl, 
což je stojí peníze. Ostatní členské státy EU 
by jim měly pomáhat. Proto podporujeme 
legislativní návrh Evropské komise.


