
ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
- Ενας επίτροπος από κάθε κράτος μέλος
- Συγκρίνεται με την κυβέρνηση μιας χώρας
- Εκπροσωπεί την ΕΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
- Ανώτατο όριο 751 μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
- Όργανο λήψης αποφάσεων
- Εκπροσωπεί τους πολίτες της ΕΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΩΣΉΣ
- Ενας υπουργός από κάθε κράτος μέλος
- Όργανο λήψης αποφάσεων
- Εκπροσωπεί τα κράτη μέλη
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ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

ΜΠΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΝΌΣ ΒΌΥΛΕΥΤΗ ΤΌΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΥ ΚΌΙΝΌΒΌΥΛΙΌΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Από τώρα και στο εξής, θα μπείτε στη θέση ενός μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΒΕΚ). Θα 
εκλεγείτε απευθείας από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι 
πολίτες βασίζονται σε σας για να τροποποιήσετε (να αλλάξετε δηλαδή), να εγκρίνετε ή να απορρίψετε 
νομοθετικές προτάσεις. 

Στη βάση του παιχνιδιού θα βρείτε τις κάρτες με την κενή πλευρά προς τα πάνω. Οι κάρτες έχουν 
αρίθμηση. Ξεκινήστε με την κάρτα 1: Ένα μέλος της ομάδας την αναποδογυρίζει και διαβάζει τι είναι 
γραμμένο στο πίσω μέρος δυνατά. Στη συνέχεια η ομάδα κάνει τις εργασίες. 

Αφού τελειώσετε με την κάρτα 1, συνεχίστε στη σειρά με τις κάρτες 2, 3 και 4. Σεβαστείτε τα χρονικά 
περιθώρια τα οποία αναφέρονται στην κάρτα. Χρησιμοποιήστε αυτό το φύλλο εργασίας για σημειώσεις. 

ΤΡΌΠΌΠΌΙΗΣΕΙΣ ΠΌΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΌ ΣΥΜΒΌΥΛΙΌ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Γράψτε τις αλλαγές οι οποίες ζητήθηκαν (τροπολογίες) στη συνέχεια, με τρόπο σύντομο (κάρτα 2).

ΤΡΌΠΌΠΌΙΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΌ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΌΙΝΌΒΌΥΛΙΌ
Γράψτε τις αλλαγές που προτείνετε (τροπολογίες) στην πρόταση νόμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη 
συνέχεια. Αυτός είναι πλέον ένας νέος νόμος. Συνιστάται να λάβετε υπόψη σας τόσο τις αλλαγές που 
ζήτησε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κάρτα 2), όσο και τις πληροφορίες που σας έδωσαν οι 
διάφορες ομάδες συμφερόντων (κάρτα 3). 

Παραθέστε τα επιχειρήματα / τους λόγους για τους οποίους εσείς ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, πιστεύετε ότι ο νόμος που μόλις δημιουργήσατε προσφέρει την καλύτερη λύση (κάρτα 4).  

1.

2.

3.
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1. ΝΟΜΟΘΕΤΊΚΉ ΠΡΟΤΑΣΉ ΑΠΟ ΤΉΝ ΕΎΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΊΤΡΟΠΉ  
“ΤΟ ΚΆΠΝΙΣΜΆ ΣΤΗΝ ΕΕ”

Προκειμένου να αποτρέψει τους νέους από την έναρξη του καπνίσματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προτείνει…  

Άρθρο 1: … Να γίνουν υποχρεωτικές οι προειδοποιήσεις για την υγεία στα πακέτα των τσιγάρων, όπως 
αποφασίστηκε σε προηγούμενους κανονισμούς της ΕΕ.

Άρθρο 2: … Ο σχεδιασμός των πακέτων δεν μπορεί πλέον να διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία. Όλα τα 
πακέτα πρέπει να είναι τυποποιημένα, ενώ η επωνυμία των τσιγάρων, της εταιρείας και του 
παραγωγού θα αναφέρονται μόνο με έναν τύπο γραμματοσειράς.  

Άρθρο 3: … Να απαγορεύεται η πώληση προϊόντων καπνού σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 18 ετών 
σε όλη την ΕΕ.

Αποποίηση ευθύνης: Η μορφή και το περιεχόμενο αυτής της άσκησης δεν παρέχουν μια πλήρη και ακριβή αναπαράσταση της πραγματικότητας ούτε αποτελούν τις 
πραγματικές απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ομάδων συμφερόντων. Ο σκοπός αυτής 
της άσκησης προσομοίωσης είναι καθαρά εκπαιδευτικός και ορισμένες από τις επιλογές έγιναν αποκλειστικά με γνώμονα αυτόν τον σκοπό. 

Αποποίηση ευθύνης: Η μορφή και το περιεχόμενο αυτής της άσκησης δεν παρέχουν μια πλήρη και ακριβή αναπαράσταση της πραγματικότητας ούτε αποτελούν τις 
πραγματικές απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ομάδων συμφερόντων. Ο σκοπός αυτής 
της άσκησης προσομοίωσης είναι καθαρά εκπαιδευτικός και ορισμένες από τις επιλογές έγιναν αποκλειστικά με γνώμονα αυτόν τον σκοπό. 
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2. ΝΟΜΟΘΕΤΊΚΉ ΠΡΟΤΑΣΉ ΑΠΟ ΤΉΝ ΕΎΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΊΤΡΟΠΉ  
“ΕΥΡΩΠΆΪΚΟΣ ΣΤΡΆΤΟΣ;”

Προκειμένου να γίνει η ΕΕ ισχυρότερη σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει... 

Άρθρο 1: … Τη σύσταση ευρωπαϊκού στρατού. 

Άρθρο 2: … Την αποστολή των στρατευμάτων αυτών τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ κατά τη διάρκεια 
ανθρωπιστικών καταστροφών, όπως ξηρασιών και πλημμυρών. Τα στρατεύματα θα είναι 
επίσης σε θέση να παρεμβαίνουν σε συγκρούσεις εκτός της ΕΕ, π.χ. στη Συρία. 



Αποποίηση ευθύνης: Η μορφή και το περιεχόμενο αυτής της άσκησης δεν παρέχουν μια πλήρη και ακριβή αναπαράσταση της πραγματικότητας ούτε αποτελούν τις 
πραγματικές απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ομάδων συμφερόντων. Ο σκοπός αυτής 
της άσκησης προσομοίωσης είναι καθαρά εκπαιδευτικός και ορισμένες από τις επιλογές έγιναν αποκλειστικά με γνώμονα αυτόν τον σκοπό. 

Αποποίηση ευθύνης: Η μορφή και το περιεχόμενο αυτής της άσκησης δεν παρέχουν μια πλήρη και ακριβή αναπαράσταση της πραγματικότητας ούτε αποτελούν τις 
πραγματικές απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ομάδων συμφερόντων. Ο σκοπός αυτής 
της άσκησης προσομοίωσης είναι καθαρά εκπαιδευτικός και ορισμένες από τις επιλογές έγιναν αποκλειστικά με γνώμονα αυτόν τον σκοπό. 

3. ΝΟΜΟΘΕΤΊΚΉ ΠΡΟΤΑΣΉ ΑΠΟ ΤΉΝ ΕΎΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΊΤΡΟΠΉ  
“Η ΕΕ ΚΆΙ Η ΥΠΕΡΘΕΡΜΆΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΆΝΗΤΗ”

Προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη πάνω από το κρίσιμο όριο των 
2°C, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει... 

Άρθρο 1: … Τουλάχιστον το 50% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ να προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, έως το έτος 2030. Έως το 2050, 
αυτό το ποσοστό πρέπει να έχει αγγίξει το 100%. 

Άρθρο 2: … Η ΕΕ να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στις διεθνείς διασκέψεις για το κλίμα και να πείθει τις 
άλλες χώρες στον πλανήτη να λάβουν σοβαρά μέτρα.
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4. ΝΟΜΟΘΕΤΊΚΉ ΠΡΟΤΑΣΉ ΑΠΟ ΤΉΝ ΕΎΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΊΤΡΟΠΉ  
“ΕΥΡΩΠΆΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΆ”

Προκειμένου να βελτιωθεί η συμμετοχή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κοινά και να 
εξασφαλιστεί μια ορθή αντίληψη της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει...

Άρθρο 1: ... Όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν την υποχρεωτική ψήφο για τις ευρωπαϊκές 
κοινοβουλευτικές εκλογές. Ως εκ τούτου, όλοι οι πολίτες θα είναι υποχρεωμένοι να 
αναλογιστούν ποιους επιλέγουν ως εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο 2: ... Η «Ευρωπαϊκή Συνέλευση πολιτών», με τυχαία επιλεγμένο αριθμό πολιτών κάθε φορά, θα 
συνεισφέρει με ανάδραση για τις πολιτικές για το σύνολο της νέας νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη στις αποφάσεις τους τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης των 
πολιτών.



5. ΝΟΜΟΘΕΤΊΚΉ ΠΡΟΤΑΣΉ ΑΠΟ ΤΉΝ ΕΎΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΊΤΡΟΠΉ  
“ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ”

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες και οι πιθανές μελλοντικές αφίξεις μεταναστών και αιτούντων 
άσυλο στην ΕΕ, καθώς και για να εξασφαλιστεί ο δίκαιος επιμερισμός των δαπανών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προτείνει... 
Άρθρο 1: … Κάθε κράτος μέλος να προσφέρει καταφύγιο στους αιτούντες άσυλο* σύμφωνα με τις ελάχιστες 

ευρωπαϊκές απαιτήσεις: Όλοι οι αιτούντες άσυλο έχουν δικαίωμα τροφής, στέγης, εκπαίδευσης, 
υγειονομικής περίθαλψης και πρόσβασης σε εργασία, ενόσω διεκπεραιώνεται η αίτησή τους. 

Άρθρο 2: … Να υπάρχει ένα μόνιμο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για αιτούντες άσυλο σε ολόκληρη την ΕΕ. Με 
τον τρόπο αυτό, κάθε χώρα θα προσφέρει ισοδύναμους πόρους. 

Άρθρο 3: … Ο καθορισμός του αριθμού των αιτούντων άσυλο που θα τοποθετούνται σε κάθε χώρα να 
βασίζεται σε αρκετά κριτήρια: 

- Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) κάθε χώρας 
- Τον πληθυσμό 
- Τα ποσοστά ανεργίας 
- Τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί για τη στέγαση και την επανεγκατάσταση των 
προσφύγων από εμπόλεμες περιοχές 

Άρθρο 4: … Να υπάρχει μια ευρωπαϊκή αποστολή διάσωσης σε μεγάλη κλίμακα για τους μετανάστες* που 
κινδυνεύουν στη Μεσόγειο Θάλασσα, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα νέων θανάτων. Κάθε 
κράτος μέλος θα είναι υποχρεωμένο να συμβάλλει στην αποστολή αυτή με βάση το ΑΕΠ του.

Αποποίηση ευθύνης: Η μορφή και το περιεχόμενο αυτής της άσκησης δεν παρέχουν μια πλήρη και ακριβή αναπαράσταση της πραγματικότητας ούτε αποτελούν τις 
πραγματικές απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ομάδων συμφερόντων. Ο σκοπός αυτής 
της άσκησης προσομοίωσης είναι καθαρά εκπαιδευτικός και ορισμένες από τις επιλογές έγιναν αποκλειστικά με γνώμονα αυτόν τον σκοπό. 

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
Μετανάστης: Κάθε άτομο που εγκαταλείπει τη χώρα καταγωγής του για οποιονδήποτε λόγο. Αυτός είναι ο γενικός όρος. 
Πρόσφυγας: Ο πρόσφυγας είναι μια ειδική κατηγορία μετανάστη. Πρόκειται για ένα άτομο που έχει εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει τη χώρα του 
λόγω δίωξης, πολέμου ή βίας. Ο πρόσφυγας έχει βάσιμους λόγους να φοβάται τη δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών απόψεων ή 
συμμετοχής σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.
Αιτών άσυλο: Όταν οι πρόσφυγες αναζητούν καταφύγιο σε άλλη χώρα, υποβάλλουν αίτηση ασύλου, που συνίσταται στο δικαίωμα τους να 
αναγνωριστούν ως πρόσφυγες και να λάβουν νομική προστασία και υλική συνδρομή. Όσο εκκρεμεί η αίτηση ασύλου, οι πρόσφυγες αυτοί 
αποκαλούνται «αιτούντες άσυλο».
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1.  Διαβάστε την πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (1 λεπτό)

2.  Συζητήστε εν συντομία την πρόταση εντός της 
ομάδας: Περί τίνος πρόκειται; Ζητήστε από 
τον εκπαιδευτικό περισσότερες πληροφορίες 
εφόσον απαιτείται. (1 λεπτό)

3.  Κάθε μέλος της ομάδας σκέφτεται για λίγο εάν 
συμφωνεί ή διαφωνεί με την πρόταση. Στη 
συνέχεια, όλοι με τη σειρά, παρουσιάζουν την 
άποψή τους στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

Το Συμβούλιο των Υπουργών δεν συμφωνεί πλήρως με 
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιθυμούμε να 
επισημάνουμε τις ακόλουθες αλλαγές:

Άρθρο 2: Το λογότυπο των σημάτων τσιγάρων μπορεί να 
εμφανίζεται στις συσκευασίες

Άρθρο 3: Μόνο τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
το όριο ηλικίας για την αγορά προϊόντων καπνού. Η ΕΕ 
δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.

Παρακαλώ γράψτε τις αλλαγές αυτές (τροπολογίες) στο 
φύλλο εργασίας. (2 λεπτά)

Οι νέοι θεωρούνται από τη βιομηχανία καπνού 
ως οι καπνιστές αντικατάστασης: αυτοί που θα 
αντικαταστήσουν όλους εκείνους που πεθαίνουν 
από τις συνέπειες του καπνίσματος. Γι’ αυτό 
και προτρέπουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να μεταβάλει το όριο ηλικίας για την αγορά 
προϊόντων καπνού σε 21 από τα 18. 

Έτσι δημιουργήσατε τον δικό σας 
τροποποιημένο νόμο. Τώρα πρέπει να 
συγκεντρώσετε την υποστήριξη ολόκληρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προετοιμάστε 
μια σύντομη παρουσίαση του νέου νόμου σας για 
τους άλλους βουλευτές του ΕΚ (τους συμμαθητές σας). 
Χρησιμοποιήστε το φύλλο εργασίας και προχωρήστε ως 
εξής: (3 λεπτά)

1.  Διαβάστε δυνατά την αρχική πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2.  Αναφέρετε στους συμμαθητές σας τις αλλαγές που 
ζητήθηκαν από το Συμβούλιο.

3.  Διαβάστε δυνατά τον νέο νόμο.

4.  Δώστε 2 ή 3 λόγους ή επιχειρήματα για τα οποία 
πιστεύετε πως πρόκειται για σωστό μέτρο για τους 
πολίτες της ΕΕ. Προετοιμάστε τους λόγους ή τα 
επιχειρήματα εκ των προτέρων και γράψτε τα στο 
φύλλο εργασίας.

- Το 26 % του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ και 
το 29 % των νέων ηλικίας από 15 έως 24 ετών που 
διαμένουν στην ΕΕ καπνίζουν. 

- Το 80% των καπνιστών αρχίζει το κάπνισμα πριν από τα 18.

- 2 στους 3 καπνιστές πεθαίνουν από το κάπνισμα. 

- Το κάπνισμα ευθύνεται για αριθμό θανάτων που αγγίζουν 
τις 700 000 στην ΕΕ κάθε χρόνο. 

- Εκατομμύρια καπνιστές υποφέρουν από ασθένειες που 
σχετίζονται με το κάπνισμα, όπως ο καρκίνος. 

- Η ΕΕ εκτιμά ότι το κάπνισμα κοστίζει περίπου 25 
δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στο σύστημα 
υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ  
ΕΠΙΤΡΟΠΉ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΩΣΉΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΠΟΤΡΟΠΉ ΤΩΝ 
ΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ  
ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την νέα αυτή 
πρόταση. Επιθυμούμε να αποτρέψουμε τους 
ανθρώπους από το να αρχίσουν το κάπνισμα και 
πιστεύουμε πως οι ουδέτερες συσκευασίες θα 
κάνουν το κάπνισμα λιγότερο ελκυστικό. 

Παροτρύνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
διατηρήσει την συγκεκριμένη πρόταση νόμου 
κατά το δυνατόν ισχυρότερη.

Ως καπνοβιομηχανία, δεν είμαστε ιδιαίτερα 
ευχαριστημένοι με την νέα πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζητούμε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να την απορρίψει. Έχουμε ήδη καταβάλει 
πολλές προσπάθειες: Οι διαφημίσεις για τον καπνό 
έχουν απαγορευθεί και υπάρχουν ήδη μεγάλες 
προειδοποιήσεις επί της συσκευασίας. Ας μην ξεχνάμε 
ότι χάρη στην καπνοβιομηχανία, οι κυβερνήσεις 
αποκομίζουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω 
των φορολογικών εσόδων ετησίως. Επίσης, απασχολούμε 
μεγάλο αριθμό ατόμων. Ο συγκεκριμένος νόμος θα 
μπορούσε να ισοδυναμεί με απώλεια 175.000 θέσεων 
εργασίας στην ΕΕ.  

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑ  
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΉΧΑΝΙΑ

Τώρα είναι δική σας σειρά. Ως μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορείτε να τροποποιήσετε την 
πρόταση νόμου σύμφωνα με εκείνο που θεωρείτε ότι 
είναι προς το υπέρτατο συμφέρον των πολιτών της 
ΕΕ. ΑΛΛΑ: Χρειάζεται να λάβετε υπόψη τις γνώμες του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε σημείο 2), 
καθώς και την αρχική πρόταση νόμου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Επίσης χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες 
για τους ενδιαφερόμενους φορείς (ομάδες πίεσης). 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.  Αναποδογυρίστε τις κάρτες ενδιαφερόμενων φορέων 
μία-μία, κάθε φορά, και διαβάστε δυνατά τι γράφουν 
(κάθε μέλος ομάδας διαβάζει μία κάρτα, δυνατά, εναλλάξ). 
Πρόκειται για τις κάρτες με ένα σύμβολο στη γωνία. 
Συνεχίστε μέχρι να έχετε διαβάσει όλες τις κάρτες. (2 λεπτά)

2.  Τοποθετήστε τις κάρτες επάνω στο τραπέζι με την 
πλευρά του κειμένου προς τα επάνω, με τρόπο ώστε οι 
πληροφορίες που αναγράφονται να είναι εμφανείς σε 
όλους.

3.  Συζητήστε την αρχική πρόταση νόμου στην ομάδα σας 
και διατρέξτε κάθε άρθρο. Ξεκινήστε με το Άρθρο 1: 
Ποιος συμφωνεί και ποιος διαφωνεί; Χρησιμοποιήστε την 
πληροφορία που παρείχαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για 
τα επιχειρήματά σας. Κάντε το ίδιο για όλα τα άρθρα. (6 
λεπτά)

4.  Τροποποιήστε τον νόμο ώστε να συμφωνούν όλα 
τα μέλη της ομάδας με αυτόν. Μπορείτε να αλλάξετε 
το περιεχόμενο των άρθρων, να τα διαγράψετε ή να 
προσθέσετε νέα. Γράψτε τον δικό σας νέο/τροποποιημένο 
νόμο στο φύλλο εργασίας. (6 λεπτά) 

ΘΕΜΆ 1:
ΤΟ ΚΆΠΝΙΣΜΆ ΣΤΗΝ ΕΕ
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1.  Διαβάστε την πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (1 λεπτό)

2.  Συζητήστε εν συντομία την πρόταση εντός της 
ομάδας: Περί τίνος πρόκειται; Ζητήστε από 
τον εκπαιδευτικό περισσότερες πληροφορίες 
εφόσον απαιτείται. (1 λεπτό)

3.  Κάθε μέλος της ομάδας σκέφτεται για λίγο εάν 
συμφωνεί ή διαφωνεί με την πρόταση. Στη 
συνέχεια, όλοι με τη σειρά, παρουσιάζουν την 
άποψή τους στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

• Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
διατηρούν την πρώτη θέση στον κόσμο 
όσον αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες (με 649 
δισεκατομμύρια δολάρια) και ακολουθούν η Κίνα 
(250 δισεκατομμύρια δολάρια)  και η Σαουδική 
Αραβία (67,6 δισεκατομμύρια δολάρια). (2018, 
Statista)

• Τα στρατιωτικά οπλοστάσια ανά τον κόσμο 
αναμένεται να διπλασιαστούν έως το 2030, σε 
σχέση με τα επίπεδα του 2016.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ  
ΕΠΙΤΡΟΠΉ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΩΣΉΣΑΝΕΞΑΡΤΉΤΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΙΔΕΩΝ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ  
ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Στη Λιβύη και το Αφγανιστάν, η κατάσταση 
επιδεινώθηκε μετά τη στρατιωτική επέμβαση. Τα όπλα 
δεν μπορούν να επιλύσουν τις συγκρούσεις. Επιθυμούμε 
η ΕΕ να απόσχει από την επένδυση σε έναν ευρωπαϊκό 
στρατό. Οι πολίτες δεν επιθυμούν τη δημιουργία του 
στρατού αυτού, ούτε τη δαπάνη περισσότερων χρημάτων 
για την ευρωπαϊκή άμυνα. 

Ένα επιπλέον ζήτημα: ποια γλώσσα θα ομιλείται στο στρατό 
αυτό; Η Αγγλική γλώσσα; Η Γαλλική γλώσσα; Ή μήπως 
κάποια από τις υπόλοιπες 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ; 

Τασσόμαστε υπέρ ενός νέου ευρωπαϊκού 
στρατού, που θα λειτουργεί παράλληλα προς τα 
εθνικά στρατεύματα. Η ασφάλεια της Ευρωπαϊκή 
Ένωσης θα πρέπει να κυριαρχήσει. Είναι αναγκαίο 
η ΕΕ να αναπτύξει τη δική της αμυντική πολιτική 
επειγόντως, αντί να επαφίεται στις ΗΠΑ για 
βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης. Ζητάμε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαθέσει πρόσθετο 
προϋπολογισμό για την ανάπτυξη του στρατού 
αυτού. Είναι στην κατεύθυνση του κοινού μας 
συμφέροντος.

ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΡΉΝΕΥΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΜΥΝΤΙΚΉ ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΑ

Τώρα είναι δική σας σειρά. Ως μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορείτε να τροποποιήσετε την πρόταση 
νόμου σύμφωνα με εκείνο που θεωρείτε ότι είναι προς 
το υπέρτατο συμφέρον των πολιτών της ΕΕ. ΑΛΛΑ: 
Χρειάζεται να λάβετε υπόψη τις γνώμες του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε σημείο 2), καθώς και 
την αρχική πρόταση νόμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Επίσης χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για τους 
ενδιαφερόμενους φορείς (ομάδες πίεσης). Ακολουθήστε 
τα παρακάτω βήματα:

1.  Αναποδογυρίστε τις κάρτες ενδιαφερόμενων φορέων μία-
μία, κάθε φορά, και διαβάστε δυνατά τι γράφουν (κάθε μέλος 
ομάδας διαβάζει μία κάρτα, δυνατά, εναλλάξ). Πρόκειται για 
τις κάρτες με ένα σύμβολο στη γωνία. Συνεχίστε μέχρι να 
έχετε διαβάσει όλες τις κάρτες. (2 λεπτά)

2.  Τοποθετήστε τις κάρτες επάνω στο τραπέζι με την πλευρά 
του κειμένου προς τα επάνω, με τρόπο ώστε οι πληροφορίες 
που αναγράφονται να είναι εμφανείς σε όλους.

3.  Συζητήστε την αρχική πρόταση νόμου στην ομάδα σας 
και διατρέξτε κάθε άρθρο. Ξεκινήστε με το Άρθρο 1: 
Ποιος συμφωνεί και ποιος διαφωνεί; Χρησιμοποιήστε την 
πληροφορία που παρείχαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για τα 
επιχειρήματά σας. Κάντε το ίδιο για όλα τα άρθρα. (6 λεπτά)

4.  Τροποποιήστε τον νόμο ώστε να συμφωνούν όλα τα μέλη 
της ομάδας με αυτόν. Μπορείτε να αλλάξετε το περιεχόμενο 
των άρθρων, να τα διαγράψετε ή να προσθέσετε νέα. Γράψτε 
τον δικό σας νέο/τροποποιημένο νόμο στο φύλλο εργασίας. 
(6 λεπτά) 

ΘΕΜΆ 2:
ΕΥΡΩΠΆΪΚΟΣ ΣΤΡΆΤΟΣ;

Το Συμβούλιο των Υπουργών υπενθυμίζει στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το γεγονός ότι τα κράτη 
μέλη αποφασίζουν ανεξάρτητα για την εξωτερική και 
αμυντική τους πολιτική. Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο 
προτείνει τις ακόλουθες αλλαγές:

Προσθήκη στο Άρθρο 1: Ο εν λόγω ευρωπαϊκός στρατός 
συνυπάρχει με τους εθνικούς στρατούς και δεν τους 
αντικαθιστά.

Προσθήκη στο Άρθρο 3: Κάθε κράτος μέλος αποφασίζει 
αυτόνομα για τη συνεισφορά του στον στρατό της ΕΕ, τόσο 
σε επίπεδο έμψυχου υλικού όσο και πόρων (χρήματα, άρματα 
μάχης, αεροπλάνα κ.λπ.) 

Παρακαλώ γράψτε τις αλλαγές αυτές (τροπολογίες) στο φύλλο 
εργασίας. (2 λεπτά)

Η φύση και το πεδίο των συγκρούσεων και της 
ασφάλειας αλλάζουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι 
πολυμορφικές απειλές και παράγοντες επιρροής 
δημιουργούν νέες προκλήσεις για την άμυνα και 
την ασφάλεια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Γι’ αυτό, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους, προκειμένου 
να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στον 
κόσμο σε στρατιωτικό επίπεδο. 

Δεν επιθυμούμε να αναμιχθεί η ΕΕ σε 
διεθνείς συγκρούσεις διότι κάτι τέτοιο αποτελεί 
κίνδυνο για την ασφάλειά μας στην Ευρώπη. 
Οι πιθανότητες τρομοκρατικών επιθέσεων σε 
μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις θα αυξηθούν. 

Εάν δημιουργηθεί στρατός της ΕΕ, τότε θα πρέπει 
να αναπτύσσεται μόνο για επιχειρήσεις.

Έτσι δημιουργήσατε τον δικό σας 
τροποποιημένο νόμο. Τώρα πρέπει να 
συγκεντρώσετε την υποστήριξη ολόκληρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προετοιμάστε 
μια σύντομη παρουσίαση του νέου νόμου σας για 
τους άλλους βουλευτές του ΕΚ (τους συμμαθητές σας). 
Χρησιμοποιήστε το φύλλο εργασίας και προχωρήστε ως 
εξής: (3 λεπτά)

1.  Διαβάστε δυνατά την αρχική πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2.  Αναφέρετε στους συμμαθητές σας τις αλλαγές που 
ζητήθηκαν από το Συμβούλιο.

3.  Διαβάστε δυνατά τον νέο νόμο.

4.  Δώστε 2 ή 3 λόγους ή επιχειρήματα για τα οποία πιστεύετε 
πως πρόκειται για σωστό μέτρο για τους πολίτες της ΕΕ. 
Προετοιμάστε τους λόγους ή τα επιχειρήματα εκ των 
προτέρων και γράψτε τα στο φύλλο εργασίας.
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1.  Διαβάστε την πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (1 λεπτό)

2.  Συζητήστε εν συντομία την πρόταση εντός της 
ομάδας: Περί τίνος πρόκειται; Ζητήστε από 
τον εκπαιδευτικό περισσότερες πληροφορίες 
εφόσον απαιτείται. (1 λεπτό)

3.  Κάθε μέλος της ομάδας σκέφτεται για λίγο εάν 
συμφωνεί ή διαφωνεί με την πρόταση. Στη 
συνέχεια, όλοι με τη σειρά, παρουσιάζουν την 
άποψή τους στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

• Η Γη είναι ήδη 1 C θερμότερη από την εποχή της 
Βιομηχανικής Επανάστασης, λόγω της εκπομπής 
αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από 
ανθρώπινες δραστηριότητες. 

• Αν υπάρξει αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κατά 2°C, δεν 
θα μπορούμε πλέον να ελέγξουμε τις συνέπειες (πλημμύρες, 
έντονες καταιγίδες, άνοδος της στάθμης της θάλασσας κ.λπ.).

• Η ΕΕ είναι υπεύθυνη για το 11% των παγκόσμιων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. Η ΕΕ είναι η τρίτη μεγαλύτερη 
πηγή εκπομπών μετά από την Κίνα και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες.

• Το 2018 το 18,9 % της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης 
της ΕΕ προήρθε από ανανεώσιμες πηγές. (Eurostat, 2020)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ  
ΕΠΙΤΡΟΠΉ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΩΣΉΣ

ΠΟΛΙΤΕΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 
ΤΟΥ ΟΉΕ (ΟΜΑΔΑ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Είμαστε ικανοποιημένοι με την 
πρόταση αυτή και καλούμε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να μην υποκύψει στα λόμπι 
του πετρελαίου και του άνθρακα. Υπάρχουν 
παραδείγματα που δείχνουν ότι η επένδυση 
σε μια πράσινη οικονομία παράγει νέες θέσεις 
εργασίας. Συνεπώς, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει 
με τον σχεδιασμό της, ανεξάρτητα από τις 
άλλες χώρες του κόσμου.

Ο τομέας των «ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» 
δεν είναι ακόμη έτοιμος. Κατά συνέπεια, είναι 
αδύνατον να γνωρίζουμε εάν θα είμαστε σε θέση 
να βασιζόμαστε αποκλειστικά στην ανανεώσιμη 
ενέργεια έως το 2050. Γι’ αυτό και παροτρύνουμε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην βασίζεται 
μόνο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να 
μπορεί να διασφαλίσει τον εφοδιασμό πολιτών και 
επιχειρήσεων στην ΕΕ σε ενέργεια.

 

ΔΡΑΣΉ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΑΚΑ

Τώρα είναι δική σας σειρά. Ως μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορείτε να τροποποιήσετε την πρόταση 
νόμου σύμφωνα με εκείνο που θεωρείτε ότι είναι 
προς το υπέρτατο συμφέρον των πολιτών της ΕΕ. 
ΑΛΛΑ: Χρειάζεται να λάβετε υπόψη τις γνώμες του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε σημείο 2), 
καθώς και την αρχική πρόταση νόμου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Επίσης χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες 
για τους ενδιαφερόμενους φορείς (ομάδες πίεσης). 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.  Αναποδογυρίστε τις κάρτες ενδιαφερόμενων φορέων 
μία-μία, κάθε φορά, και διαβάστε δυνατά τι γράφουν 
(κάθε μέλος ομάδας διαβάζει μία κάρτα, δυνατά, εναλλάξ). 
Πρόκειται για τις κάρτες με ένα σύμβολο στη γωνία. 
Συνεχίστε μέχρι να έχετε διαβάσει όλες τις κάρτες. (2 λεπτά)

2.  Τοποθετήστε τις κάρτες επάνω στο τραπέζι με την 
πλευρά του κειμένου προς τα επάνω, με τρόπο ώστε οι 
πληροφορίες που αναγράφονται να είναι εμφανείς σε 
όλους.

3.  Συζητήστε την αρχική πρόταση νόμου στην ομάδα σας 
και διατρέξτε κάθε άρθρο. Ξεκινήστε με το Άρθρο 1: 
Ποιος συμφωνεί και ποιος διαφωνεί; Χρησιμοποιήστε την 
πληροφορία που παρείχαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για 
τα επιχειρήματά σας. Κάντε το ίδιο για όλα τα άρθρα. (6 
λεπτά)

4.  Τροποποιήστε τον νόμο ώστε να συμφωνούν όλα 
τα μέλη της ομάδας με αυτόν. Μπορείτε να αλλάξετε 
το περιεχόμενο των άρθρων, να τα διαγράψετε ή να 
προσθέσετε νέα. Γράψτε τον δικό σας νέο/τροποποιημένο 
νόμο στο φύλλο εργασίας. (6 λεπτά) 

ΘΕΜΆ 3:
Η ΕΕ ΚΆΙ Η ΥΠΕΡΘΕΡΜΆΝΣΗ ΤΟΥ 

ΠΛΆΝΗΤΗ

Το Συμβούλιο των Υπουργών εκφράζει την 
ικανοποίησή του που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αντιμετωπίζει σοβαρά την κλιματική αλλαγή. 
Ωστόσο, επιθυμεί τις ακόλουθες αλλαγές:

Άρθρο 2. 30% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
έως το 2030. Να θέσει μέτρα για το 2050 μόνο εάν 
οι ΗΠΑ και η Κίνα θέσουν αυστηρότερα μέτρα. 

Παρακαλώ γράψτε τις αλλαγές αυτές (τροπολογίες) 
στο φύλλο εργασίας. (2 λεπτά)

Πιστεύουμε ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει ισχυρά μέτρα 
κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Είμαστε 
συγκρατημένα αισιόδοξοι σχετικά με την ευρωπαϊκή 
πρόταση και ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
κάνει ότι μπορεί για να μην την αποδυναμώσει. 

Η μη παρέμβαση στην κλιματική αλλαγή θα έχει σοβαρές 
συνέπειες για όλους και θα μας κοστίζει 934 εκατομμύρια 
ευρώ ετησίως. Αλλά, και πάλι, τον λογαριασμό θα τον 
πληρώσουν οι πολίτες, όχι οι εταιρείες. 

Έτσι δημιουργήσατε τον δικό σας 
τροποποιημένο νόμο. Τώρα πρέπει να 
συγκεντρώσετε την υποστήριξη ολόκληρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προετοιμάστε 
μια σύντομη παρουσίαση του νέου νόμου σας για 
τους άλλους βουλευτές του ΕΚ (τους συμμαθητές σας). 
Χρησιμοποιήστε το φύλλο εργασίας και προχωρήστε ως 
εξής: (3 λεπτά)

1.  Διαβάστε δυνατά την αρχική πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2.  Αναφέρετε στους συμμαθητές σας τις αλλαγές που 
ζητήθηκαν από το Συμβούλιο.

3.  Διαβάστε δυνατά τον νέο νόμο.

4.  Δώστε 2 ή 3 λόγους ή επιχειρήματα για τα οποία πιστεύετε 
πως πρόκειται για σωστό μέτρο για τους πολίτες της ΕΕ. 
Προετοιμάστε τους λόγους ή τα επιχειρήματα εκ των 
προτέρων και γράψτε τα στο φύλλο εργασίας.
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1.  Διαβάστε την πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (1 λεπτό)

2.  Συζητήστε εν συντομία την πρόταση εντός της 
ομάδας: Περί τίνος πρόκειται; Ζητήστε από 
τον εκπαιδευτικό περισσότερες πληροφορίες 
εφόσον απαιτείται. (1 λεπτό)

3.  Κάθε μέλος της ομάδας σκέφτεται για λίγο εάν 
συμφωνεί ή διαφωνεί με την πρόταση. Στη 
συνέχεια, όλοι με τη σειρά, παρουσιάζουν την 
άποψή τους στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

• Το 2019, το συνολικό ποσοστό συμμετοχής 
στις ευρωεκλογές ήταν 50,7 %. 

• Μόνο στο Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα και 
το Λουξεμβούργο προβλέπεται υποχρεωτική 
ψήφος. Στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν εφαρμόζεται. 

• Η ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των 
πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
έχει αναφερθεί ρητά στο 50% των εθνικών 
εκθέσεων των ετών 2018 και 2019 σχετικά με τη 
διαβούλευση με τους ευρωπαίους πολίτες.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ  
ΕΠΙΤΡΟΠΉ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΩΣΉΣ

ΠΟΛΙΤΕΣΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ  
ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Οι Ευρωπαίοι επιθυμούν η φωνή τους να 
ακούγεται περισσότερο στη λειτουργία της 
ΕΕ. Τασσόμαστε υπέρ του δεύτερου μέρους 
της παρούσας πρότασης, ιδίως όσον αφορά την 
τυχαία επιλογή πολιτών. Με τον τρόπο αυτό, δεν θα 
μπορεί να δοθούν υποσχέσεις σχετικά με μια θέση 
σε αυτή τη συνέλευση. Επίσης με τον τρόπο αυτό 
διασφαλίζεται η συμμετοχή των «απλών πολιτών» στη 
χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής. Πρόκειται για κάτι 
σημαντικό, διότι τα περισσότερα από τα υφιστάμενα 
μέσα συμμετοχής στοχεύουν κυρίως σε οργανωμένα 
ή επαγγελματικά συμφέροντα ή σε ειδικούς κάποιου 
συγκεκριμένου τομέα.

Τασσόμαστε υπέρ της υποχρεωτικής ψηφοφορίας 
κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
τα αποτελέσματα των εκλογών θα αντικατοπτρίζουν τη 
γνώμη του συνόλου των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 
των νέων. Πρόκειται για κάτι σημαντικό, διότι η έρευνα 
έδειξε ότι ως επί το πλείστον ψήφισαν οι γηραιότεροι, 
γεγονός που μπορεί να στρεβλώσει τα αποτελέσματα των 
εκλογών. 

Επίσης οι πολίτες δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι για το 
ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής. Η υποχρεωτική ψηφοφορία 
θα αλλάξει αυτό το δεδομένο, καθώς οι πολίτες θα πρέπει 
να ενημερώνονται πριν ψηφίσουν.

Ή ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΝΩΣΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΉ 
ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τώρα είναι δική σας σειρά. Ως μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορείτε να τροποποιήσετε την πρόταση 
νόμου σύμφωνα με εκείνο που θεωρείτε ότι είναι προς 
το υπέρτατο συμφέρον των πολιτών της ΕΕ. ΑΛΛΑ: 
Χρειάζεται να λάβετε υπόψη τις γνώμες του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε σημείο 2), καθώς και 
την αρχική πρόταση νόμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Επίσης χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για τους 
ενδιαφερόμενους φορείς (ομάδες πίεσης). Ακολουθήστε 
τα παρακάτω βήματα:

1.  Αναποδογυρίστε τις κάρτες ενδιαφερόμενων φορέων μία-
μία, κάθε φορά, και διαβάστε δυνατά τι γράφουν (κάθε μέλος 
ομάδας διαβάζει μία κάρτα, δυνατά, εναλλάξ). Πρόκειται για 
τις κάρτες με ένα σύμβολο στη γωνία. Συνεχίστε μέχρι να 
έχετε διαβάσει όλες τις κάρτες. (2 λεπτά)

2.  Τοποθετήστε τις κάρτες επάνω στο τραπέζι με την πλευρά 
του κειμένου προς τα επάνω, με τρόπο ώστε οι πληροφορίες 
που αναγράφονται να είναι εμφανείς σε όλους.

3.  Συζητήστε την αρχική πρόταση νόμου στην ομάδα σας 
και διατρέξτε κάθε άρθρο. Ξεκινήστε με το Άρθρο 1: 
Ποιος συμφωνεί και ποιος διαφωνεί; Χρησιμοποιήστε την 
πληροφορία που παρείχαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για τα 
επιχειρήματά σας. Κάντε το ίδιο για όλα τα άρθρα. (6 λεπτά)

4.  Τροποποιήστε τον νόμο ώστε να συμφωνούν όλα τα μέλη 
της ομάδας με αυτόν. Μπορείτε να αλλάξετε το περιεχόμενο 
των άρθρων, να τα διαγράψετε ή να προσθέσετε νέα. Γράψτε 
τον δικό σας νέο/τροποποιημένο νόμο στο φύλλο εργασίας. 
(6 λεπτά) 

ΘΕΜΆ 4:
ΕΥΡΩΠΆΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΆΤΙΆ

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπέρ της 
μεγαλύτερης συμμετοχής των πολιτών στις υποθέσεις 
της ΕΕ. Τονίζει, ωστόσο, ότι τα κράτη μέλη είναι αυτά 
που αποφασίζουν σχετικά με την υποχρεωτική ψηφοφορία. 
Επιθυμεί τις ακόλουθες αλλαγές:

ΑΡΘΡΟ 1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί μόνο να ενθαρρύνει 
ένα κράτος μέλος να καθιερώσει την υποχρεωτική ψηφοφορία. 
Το κράτος μέλος είναι αυτό που θα πάρει την τελική απόφαση. 

Προσθήκη στο Άρθρο 2 «Η συνέλευση έχει καθαρά 
συμβουλευτικό ρόλο και δεν διαθέτει καμία άλλη εξουσία.»

Παρακαλώ γράψτε τις αλλαγές αυτές (τροπολογίες) στο φύλλο 
εργασίας. (2 λεπτά)

Οι πολίτες δεν θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση 
να ψηφίζουν. Οι ενήλικες έχουν κάθε δικαίωμα να 
επιλέξουν να μην ψηφίσουν επειδή δεν θεωρούν τις 
εκλογές σημαντικές για τους ίδιους ή επειδή διαφωνούν 
με κάποιον πολιτικό υποψήφιο ή το σύστημα. 

Επιπλέον, είναι προτιμότερο να ψηφίζουν μόνο όσοι 
ενδιαφέρονται πραγματικά για την ΕΕ, διότι θα είναι οι 
πλέον ενημερωμένοι. Εάν αναγκαστούν πολίτες που δεν 
έχουν το σχετικό ενδιαφέρον να ψηφίσουν, μόνο για 
να εκπληρώσουν την υποχρέωση που τους επιβάλλει ο 
νόμος, είτε θα ψηφίσουν στην τύχη, είτε επιπόλαια είτε με 
διάθεση διακωμώδησης του θεσμού.

Έτσι δημιουργήσατε τον δικό σας 
τροποποιημένο νόμο. Τώρα πρέπει να 
συγκεντρώσετε την υποστήριξη ολόκληρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προετοιμάστε 
μια σύντομη παρουσίαση του νέου νόμου σας για 
τους άλλους βουλευτές του ΕΚ (τους συμμαθητές σας). 
Χρησιμοποιήστε το φύλλο εργασίας και προχωρήστε ως 
εξής: (3 λεπτά)

1.  Διαβάστε δυνατά την αρχική πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2.  Αναφέρετε στους συμμαθητές σας τις αλλαγές που 
ζητήθηκαν από το Συμβούλιο.

3.  Διαβάστε δυνατά τον νέο νόμο.

4.  Δώστε 2 ή 3 λόγους ή επιχειρήματα για τα οποία πιστεύετε 
πως πρόκειται για σωστό μέτρο για τους πολίτες της ΕΕ. 
Προετοιμάστε τους λόγους ή τα επιχειρήματα εκ των 
προτέρων και γράψτε τα στο φύλλο εργασίας.

ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΙΔΕΩΝ

Το μεγαλύτερο μέρος των απλών πολιτών δεν 
είναι εμπειρογνώμονες. Γιατί τα θεσμικά όργανα 
θα τους έδιναν έναν τόσο σημαντικό ρόλο; Αντί 
για τη συνέλευση των πολιτών, το εργαστήριο 
ιδεών μας συνιστά την επιλογή εμπειρογνωμόνων 
από τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό κόσμο και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
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1.  Διαβάστε την πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (1 λεπτό)

2.  Συζητήστε εν συντομία την πρόταση εντός της 
ομάδας: Περί τίνος πρόκειται; Ζητήστε από 
τον εκπαιδευτικό περισσότερες πληροφορίες 
εφόσον απαιτείται. (1 λεπτό)

3.  Κάθε μέλος της ομάδας σκέφτεται για λίγο εάν 
συμφωνεί ή διαφωνεί με την πρόταση. Στη 
συνέχεια, όλοι με τη σειρά, παρουσιάζουν την 
άποψή τους στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

• Ένας πρωτοφανής αριθμός 70,8 εκατομμυρίων 
ανθρώπων παγκοσμίως έχουν αναγκαστεί να 
εγκαταλείψουν τις εστίες τους (UNHCR, 2019).

• Το 14% του συνόλου των προσφύγων παγκοσμίως 
έχουν τύχει υποδοχής στην Ευρώπη (UNHCR, 2019).

• Οι λόγοι για τους οποίους εγκαταλείπουν τη χώρα 
τους είναι ο πόλεμος (λ.χ. Συρία), οι αναταραχές (λ.χ. 
Αφγανιστάν, Λιβύη) και η τρομοκρατία (λ.χ. Νιγηρία, 
Ερυθραία).

•    Από το 2014 πάνω από 20°000 άνθρωποι έχασαν τη 
ζωή τους προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μεσόγειο 
(Missing Migrants Project, 2019).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ  
ΕΠΙΤΡΟΠΉ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΩΣΉΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ  
ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Εάν η ΕΕ θεωρεί πραγματικά ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα έχουν σημασία, 
τότε πρέπει να αναλάβει δράση και να σώσει 
ανθρώπινες ζωές. Καλούμε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να υποστηρίξει την πρόταση αυτή διότι 
η ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι απολύτως αναγκαία. 
Παροτρύνουμε επίσης την ΕΕ να προσφέρει νόμιμες 
οδούς για όσους υποβάλλουν αίτηση για άσυλο από 
χώρες εκτός της ΕΕ. Μέχρι στιγμής, μπορεί κάποιος να 
αιτηθεί άσυλο μόνο εφόσον φτάσει σε έδαφος της ΕΕ, 
κάτι που αναγκάζει πολλούς να εισέρχονται λαθραία 
και να αναλαμβάνουν περιττούς κινδύνους.

Η επιτυχής ένταξη των υπηκόων τρίτων 
χωρών στην αγορά εργασίας της ΕΕ συνιστά μια 
ευκαιρία για τις κοινωνίες μας. Εάν ενσωματωθούν 
αποτελεσματικά, μπορούν να συμβάλουν στη 
βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεων της 
αγοράς εργασίας, καθώς και στη στήριξη της 
δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Καθώς ο ευρωπαϊκός 
πληθυσμός γηράσκει, η ενσωμάτωση αυτή είναι 
απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι η χορήγηση 
σύνταξης θα εξακολουθήσει να είναι οικονομικά 
εφικτή. 

ΔΙΕΘΝΉΣ ΑΜΝΉΣΤΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΥΠΕΡ ΤΉΣ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΉΣ

Τώρα είναι δική σας σειρά. Ως μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μπορείτε να τροποποιήσετε την 
πρόταση νόμου σύμφωνα με εκείνο που θεωρείτε ότι 
είναι προς το υπέρτατο συμφέρον των πολιτών της 
ΕΕ. ΑΛΛΑ: Χρειάζεται να λάβετε υπόψη τις γνώμες του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε σημείο 2), 
καθώς και την αρχική πρόταση νόμου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Επίσης χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες 
για τους ενδιαφερόμενους φορείς (ομάδες πίεσης). 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.  Αναποδογυρίστε τις κάρτες ενδιαφερόμενων φορέων 
μία-μία, κάθε φορά, και διαβάστε δυνατά τι γράφουν 
(κάθε μέλος ομάδας διαβάζει μία κάρτα, δυνατά, εναλλάξ). 
Πρόκειται για τις κάρτες με ένα σύμβολο στη γωνία. 
Συνεχίστε μέχρι να έχετε διαβάσει όλες τις κάρτες. (2 
λεπτά)

2.  Τοποθετήστε τις κάρτες επάνω στο τραπέζι με την 
πλευρά του κειμένου προς τα επάνω, με τρόπο ώστε οι 
πληροφορίες που αναγράφονται να είναι εμφανείς σε 
όλους.

3.  Συζητήστε την αρχική πρόταση νόμου στην ομάδα σας 
και διατρέξτε κάθε άρθρο. Ξεκινήστε με το Άρθρο 1: 
Ποιος συμφωνεί και ποιος διαφωνεί; Χρησιμοποιήστε την 
πληροφορία που παρείχαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για 
τα επιχειρήματά σας. Κάντε το ίδιο για όλα τα άρθρα. (6 
λεπτά)

4.  Τροποποιήστε τον νόμο ώστε να συμφωνούν όλα 
τα μέλη της ομάδας με αυτόν. Μπορείτε να αλλάξετε 
το περιεχόμενο των άρθρων, να τα διαγράψετε ή να 
προσθέσετε νέα. Γράψτε τον δικό σας νέο/τροποποιημένο 
νόμο στο φύλλο εργασίας. (6 λεπτά) 

ΘΕΜΆ 5:
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Το Συμβούλιο των Υπουργών θεωρεί ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να αποφασίζουν αυτόνομα επί του 
συγκεκριμένου θέματος. Το Συμβούλιο επιθυμεί τις 
ακόλουθες αλλαγές:

Άρθρο 2: Τα κράτη μέλη είναι αυτά που λαμβάνουν την 
τελική απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή τους ή όχι στο 
πρόγραμμα μετεγκατάστασης.

Άρθρο 3: Τα κράτη μέλη αποφασίζουν αυτόνομα πόσους 
πρόσφυγες θα υποδεχθούν.

Άρθρο 4: Κάθε χώρα λαμβάνει την τελική απόφαση όσον 
αφορά τη συμβολή της.

Παρακαλώ γράψτε τις αλλαγές αυτές (τροπολογίες) στο 
φύλλο εργασίας. (2 λεπτά)

Οι χώρες μας δεν μπορούν να δεχθούν το 
σύνολο των αιτούντων άσυλο. Δεν έχουμε ούτε 
το χώρο ούτε τα χρήματα. Ο μόνος τρόπος με τον 
οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε την ευημερία 
μας είναι να μην δεχόμαστε ανθρώπους εκτός της 
ΕΕ. 

Αιτούμαστε κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει 
αυτόνομα για τον τρόπο αντιμετώπισης των 
αιτούντων άσυλο, καθώς και για τον αριθμό των 
αιτούντων που θα υποδεχθεί. Η ΕΕ δεν θα μπορεί 
να επιβάλλει το παραμικρό στα κράτη μέλη.

Έτσι δημιουργήσατε τον δικό σας 
τροποποιημένο νόμο. Τώρα πρέπει να 
συγκεντρώσετε την υποστήριξη ολόκληρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προετοιμάστε 
μια σύντομη παρουσίαση του νέου νόμου σας για 
τους άλλους βουλευτές του ΕΚ (τους συμμαθητές σας). 
Χρησιμοποιήστε το φύλλο εργασίας και προχωρήστε ως 
εξής: (3 λεπτά)

1.  Διαβάστε δυνατά την αρχική πρόταση νόμου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2.  Αναφέρετε στους συμμαθητές σας τις αλλαγές που 
ζητήθηκαν από το Συμβούλιο.

3.  Διαβάστε δυνατά τον νέο νόμο.

4.  Δώστε 2 ή 3 λόγους ή επιχειρήματα για τα οποία 
πιστεύετε πως πρόκειται για σωστό μέτρο για τους πολίτες 
της ΕΕ. Προετοιμάστε τους λόγους ή τα επιχειρήματα εκ 
των προτέρων και γράψτε τα στο φύλλο εργασίας.

ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΙΔΕΩΝ

Οι χώρες της νότιας Ευρώπης δέχονται τη 
μεγαλύτερη εισροή μεταναστών διότι βρίσκονται 
εγγύτερα στις μεταναστευτικές διαδρομές που 
ακολουθούνται αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει 
ότι είναι αναγκασμένες να υποδέχονται τους 
περισσότερους αιτούντες άσυλο, κάτι που 
κοστίζει χρήματα. Τα υπόλοιπα κράτη μέλη της 
ΕΕ πρέπει να επιδείξουν αλληλεγγύη ως προς 
αυτό. Πρόκειται για τον λόγο που μας κάνει να 
υποστηρίζουμε τη νομοθετική πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 


