
EUROOPA KOMISJON
- üks volinik igast liikmesriigist
- Võrreldav riigi valitsusega
- Esindab ELi

EUROOPA PARLAMENT
- Kuni 751 parlamendiliiget
- Otsuseid tegev organ
- Esindab ELi kodanikke

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU
- üks minister igast liikmesriigist
- Otsuseid tegev organ
- Esindab liikmesriike 
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TÖÖLEHT 

EUROOPA PARLAMENDI LIIKME ROLLIS

TEGEVUSE KÄIK
Alates praegusest hetkest olete Euroopa Parlamendi liikmed. Euroopa Liidu kodanikud valisid teid 
otsestel valimistel Euroopa Parlamenti. Nad loodavad, et te muudate (=parandate), võtate vastu või 
lükkate tagasi seadusandlikke ettepanekuid. 

Mängulaual on kaardid, tühi pool ülespoole. Kaardid on nummerdatud. Alustage kaardist nr 1. Üks teie 
rühma liige pöörab kaardi ümber ja loeb selle tagaküljel oleva teksti valjusti ette. Seejärel täidab rühm 
kaardil olnud ülesanded. 

Kui olete kaardiga nr 1 ühele poole saanud, jätkake järjekorras kaartidega nr 2, nr 3 ja nr 4. Pidage kinni 
kaartidele märgitud ajalisest piirist. Kasutage seda töölehte märkmete tegemiseks. 

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU TAOTLETAVAD MUUDATUSED
Kirjutage taotletavad muudatused (parandused) lühidalt järgnevatele ridadele (kaart nr 2).

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED
Kirjutage oma muudatused (parandused) Euroopa Komisjoni seadusandlikule ettepanekule 
alljärgnevatele ridadele. See on teie uus seadus. Soovitav on arvestada nii Euroopa Liidu Nõukogu 
taotletavaid muudatusi (kaardil nr 2) kui ka erinevatelt huvirühmadelt saadud teavet (kaart nr 3).  

Loetlege argumendid / põhjused, miks teie kui Euroopa Parlamendi liikmed usute, et teie äsjaloodud 
seadus pakub parimat lahendust (kaart nr 4).  

1.

2.

3.
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1. EUROOPA KOMISJONI SEADUSANDLIK ETTEPANEK  
“SUITSETAMINE ELIS”

Et ennetada noorte suitsetama hakkamist ELis, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku... 

Artikkel 1. ...muuta tervisega seotud hoiatused sigaretipakkidel kohustuslikuks, nagu on otsustatud 
varasemates ELi määrustes.

Artikkel 2. ...et kõik tootjad peavad edaspidi kasutama ühesugust pakendi kujundust. Kõik pakendid 
peavad olema standardsed ning toote nimi ja tootja info võib olla esitatud ainult ühes 
kirjatüübis. 

Artikkel 3. ...et kogu ELi keelatakse tubakatoodete müük alla 18-aastastele.

NB! Ei harjutuse vorm ega sisu ei vasta täielikult ja täpselt tegelikkusele, samuti ei ole esitatud Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ega 
lobirühmade tegelikke seisukohti. Simulatsiooniharjutuse eesmärk on hariduslik ja mõned valikud on tehtud ainult sellest lähtuvalt. 

NB! Ei harjutuse vorm ega sisu ei vasta täielikult ja täpselt tegelikkusele, samuti ei ole esitatud Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ega 
lobirühmade tegelikke seisukohti. Simulatsiooniharjutuse eesmärk on hariduslik ja mõned valikud on tehtud ainult sellest lähtuvalt. 
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2. EUROOPA KOMISJONI SEADUSANDLIK ETTEPANEK  
“ELI ARMEE?”

Et suurendada ELi võimsust maailmas, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku... 

Artikkel 1. ...luua Euroopa armee. 

Artikkel 2. ...kasutada seda armeed humanitaarkatastroofide puhul, nt põud ja üleujutused, nii ELis kui 
ka väljaspool. Armee võib sekkuda ka konfliktidesse väljaspool ELi, nt Süürias. 



NB! Ei harjutuse vorm ega sisu ei vasta täielikult ja täpselt tegelikkusele, samuti ei ole esitatud Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ega 
lobirühmade tegelikke seisukohti. Simulatsiooniharjutuse eesmärk on hariduslik ja mõned valikud on tehtud ainult sellest lähtuvalt. 

NB! Ei harjutuse vorm ega sisu ei vasta täielikult ja täpselt tegelikkusele, samuti ei ole esitatud Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ega 
lobirühmade tegelikke seisukohti. Simulatsiooniharjutuse eesmärk on hariduslik ja mõned valikud on tehtud ainult sellest lähtuvalt. 

3. EUROOPA KOMISJONI SEADUSANDLIK ETTEPANEK  
“EL JA GLOBAALNE SOOJENEMINE”

Et hoida ära ülemaailmse temperatuuri tõus üle kriitilise piiri 2° C, teeb Euroopa komisjon ettepaneku, 
et: 

Artikkel 1. ...aastaks 2030 tuleks vähemalt 50 % energia lõpptarbimisest ELis taastuvate energiaallikate 
arvelt, nagu päikese- ja tuuleenergia. Aastaks 2050 peaks see olema 100 %. 

Artikkel 2. ...ELil on rahvusvahelistel kliimakonverentsidel juhtiv roll ja ta veenab teisi maailma riike 
võtma tõsiseid meetmeid.
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4. EUROOPA KOMISJONI SEADUSANDLIK ETTEPANEK  
“EUROOPA DEMOKRAATIA”

Et Euroopa Liidu kodanikke paremini kaasata ja tagada õige arusaam EList, teeb Euroopa Komisjon 
ettepaneku, et...

Artikkel 1. ...kõik liikmesriigid muudavad Euroopa Parlamendi valimistel hääletamise kohustuslikuks. 
Nii on kõikidel kodanikel kohustus mõelda, kelle nad enda esindajana Euroopa Parlamenti 
valivad.

Artikkel 2. ...Euroopa Kodanike Assamblee, mis koosneb iga kord juhuslikult valitud kodanikest, annab 
omapoolse panuse kõigisse uutesse väljatöötatavatesse õigusaktidesse. Nii Euroopa 
Komisjon, Euroopa Parlament kui ka Euroopa Liidu Nõukogu peaksid oma otsustes Euroopa 
Kodanike Assamblee panust arvesse võtma.



5. EUROOPA KOMISJONI SEADUSANDLIK ETTEPANEK  
“PAGULASED EUROOPAS”

Et tulla toime praeguste ja võimalike tulevaste rändajate ja varjupaigataotlejate saabumisega ELi ning 
tagada kulude õiglane jaotumine, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku, et...  

Artikkel 1. ...iga ELi liikmesriik pakub varjupaigataotlejatele* varjupaika vastavalt Euroopa 
miinimumnõuetele: igal varjupaigataotlejal on õigus toidule, peavarjule, haridusele, 
tervishoiule ja juurdepääsule tööle, sel ajal kui tema taotlust menetletakse. 

Artikkel 2. ...koostatakse alaline kava varjupaigataotlejate ümberasustamiseks kogu ELis. Nii annab iga 
riik võrdse panuse. 

Artikkel 3. ...igale riigile määratakse varjupaigataotlejate arv, tuginedes mitmele kriteeriumile: 
-  iga riigi rahvamajanduse kogutoodang 
-  rahvaarv 
-  töötuse määr 
-  juba tehtud jõupingutused sõjast laastatud piirkondade pagulastele peavarju pakkumiseks 

ja nende ümberasustamiseks 

Artikkel 4. ...on vaja rohkem suuremastaabilisi Euroopa päästemissioone rändajate* päästmiseks 
Vahemerel, et hoida ära inimeste võimalikku hukkumist. Iga ELi liikmesriik on kohustatud 
missiooni panustama vastavalt oma rahvamajanduse kogutoodangule.

NB! Ei harjutuse vorm ega sisu ei vasta täielikult ja täpselt tegelikkusele, samuti ei ole esitatud Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ega 
lobirühmade tegelikke seisukohti. Simulatsiooniharjutuse eesmärk on hariduslik ja mõned valikud on tehtud ainult sellest lähtuvalt. 

* PÕHIMÕISTED:
Migrant ehk rändaja: inimene, kes mis tahes põhjusel oma päritoluriigist lahkub. See on üldtermin. 
Pagulane ehk põgenik: pagulane on kindlat liiki rändaja – isik, kes on sunnitud oma kodumaalt lahkuma tagakiusamise, sõja või vägivalla tõttu. 
Tagakiusamist on tal põhjust karta eelkõige rassi, usu, kodakondsuse, poliitiliste vaadete või teatavasse ühiskonnarühma kuulumise tõttu.
Varjupaigataotleja: kui pagulane teisest riigist abi otsib, tuleb tal esitada varjupaigataotlus, et ta ametlikult pagulaseks tunnistataks ning et tal oleks 
õigus saada õigusabi ja materiaalset toetust. Pagulane on varjupaigataotleja seni, kuni tema taotlust läbi vaadatakse.
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1. Palun lugege läbi Euroopa Komisjoni 
esitatud seadusandlik ettepanek. (1 minut)

2. Arutage seda ettepanekut lühidalt oma 
rühmaga: Mille kohta see käib? Küsige 
vajadusel õpetajalt täiendavat teavet. (1 
minut)

3 Iga rühma liige mõtleb korraks endamisi, 
kas ta on ettepanekuga nõus. Seejärel 
tutvustab igaüks kordamööda oma 
seisukohta ülejäänud rühmaliikmetele. 

Nõukogu ei ole Euroopa Komisjoni ettepanekuga 
täielikult nõus. Ta soovib teha järgmised 
muudatused:

Artikkel 2. Sigaretitootjate logo võib pakendil näha 
olla.

Artikkel 3. Ainult liikmesriigid võivad kehtestada 
vanuselisi piiranguid tubakatoodete ostmisele. ELi ei 
tohi seda teha.

Palun kirjutage need muudatused töölehele. (2 
minutit)

Tubakatööstus käsitleb noori 
„asendussuitsetajatena“: nad peavad 
asendama kõiki neid inimesi, kes suitsetamise 
tagajärjel surevad. Seepärast nõuame 
tungivalt, et Euroopa Parlament tõstaks 
tubakatoodete ostmise vanusepiiri 18 aastalt 
21 aastale. 

Te olete loonud uue, muudatustega 
seadusandliku ettepaneku. 
Nüüd peate sellele saama kogu 
Euroopa Parlamendi toetuse. Valmistage 
ette oma seaduseelnõu lühitutvustus teistele 
parlamendiliikmetele (oma klassikaaslastele). Kasutage 
töölehte ja toimige järgnevalt: (3 minutit)

1.  Võtke Euroopa Komisjoni algne seadusandlik 
ettepanek ja lugege see valjusti ette.

2.  Selgitage klassikaaslastele, milliseid muudatusi nõudis 
nõukogu.

3.  Lugege oma uus seaduseelnõu valjusti ette.

4.  Tooge 2-3 põhjendust, miks see on teie arvates kasulik 
meede ELi kodanike jaoks. Valmistage põhjendused 
eelnevalt ette ja kirjutage need töölehele.

• 26% kogu ELi elanikkonnast ja 29% ELi 
elanikest vanuses 15–24 suitsetab. 

• 80 % suitsetajatest alustab suitsetamist enne 18. 
eluaastat

• Kaks kolmandikku suitsetajatest sureb suitsetamise 
tagajärjel. 

• Tubakas põhjustab ELis igal aastal ligi 700 000 
surmajuhtumit. 

• Miljonid suitsetajad põevad suitsetamisega seotud haigusi, 
nagu vähk. 

• ELi hinnangul läheb suitsetamine Euroopa 
tervishoiusüsteemile maksma ligikaudu 25 miljardit eurot 
aastas. 

EUROOPA  
KOMISJON

EUROOPA LIIDU  
NÕUKOGU

NOORTE SUITSETAMISE 
ENNETUSFOND

FAKTID JA  
ARVUD

EUROOPA  
PARLAMENT

Me oleme uue seadusandliku 
ettepanekuga rahul. Soovime ära hoida 
seda, et inimesed suitsetama hakkaksid, ja 
usume, et neutraalsed pakendid muudavad 
suitsetamise vähem atraktiivseks. 

Soovitame Euroopa Parlamendil säilitada 
see seadusandlik ettepanek nii rangena kui 
võimalik.

Meie, tubakatootjad, ei ole Euroopa Komisjoni 
uue seadusandliku ettepanekuga rahul. Palume 
Euroopa Parlamendil selle tagasi lükata. Oleme 
juba teinud mitmeid jõupingutusi: Tubakareklaam 
on keelatud ja pakenditel on juba suures 
kirjas hoiatused. Ei maksa ka unustada, et tänu 
tubakatööstusele teenivad valitsused maksudena 
üle 100 miljardi euro aastas. Samuti anname tööd 
paljudele inimestele. Selle seaduse vastuvõtmisel 
võib Euroopa Liidus kaduda 175 000 töökohta. 

VÄHIVASTANE FOND TUBAKATÖÖSTUS

Nüüd on teie kord. Euroopa Parlamendi liikmetena 
võite te seadusandlikku ettepanekut muuta vastavalt 
sellele, kuidas te arvate seda paremini vastavat ELi 
kodanike huvidele. AGA: Teil tuleb arvestada ka 
Euroopa Liidu Nõukogu (vt punkt 2) arvamustega, 
samuti Euroopa Komisjoni esitatud algse seadusandliku 
ettepanekuga. Kasutage ka sidusrühmade 
(huvirühmade) esitatud teavet. 

Toimige järgnevalt:

1. Pöörake sidusrühmade kaardid ükshaaval ümber 
ja lugege need valjusti ette (iga rühma liige loeb 
kordamööda ühe kaardi teistele ette). Need on 
kaardid, mille nurgas on sümbol. Jätkake, kuni kõik 
kaardid on ette loetud. (2 minutit)

2. Asetage kaardid lauale, tekstipoolega üles, nii et kõik 
rühma liikmed näeksid neil toodud teavet.

3. Arutlege oma rühmaga algset seadusandlikku 
ettepanekut ning võtke läbi kõik artiklid. Alustage 
artiklist nr 1: Kes on nõus, kes on vastu? Kasutage 
oma seisukohtade põhjendamiseks sidusrühmade 
esitatud teavet. Korrake seda tegevust kõigi 
artiklitega. (6 minutit)

4. Koostage muudatustega seadusandlik ettepanek, 
millega kõik rühma liikmed nõustuvad. Te võite 
artiklite sisu muuta, neid kustutada või lisada. 
Kirjutage oma uus /muudetud seadus töölehele.  
(6 minutit) 

TEEMA 1:
SUITSETAMINE ELIS
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1. Palun lugege läbi Euroopa Komisjoni 
esitatud seadusandlik ettepanek. (1 minut)

2. Arutage seda ettepanekut lühidalt oma 
rühmaga: Mille kohta see käib? Küsige 
vajadusel õpetajalt täiendavat teavet. (1 
minut)

3 Iga rühma liige mõtleb korraks endamisi, 
kas ta on ettepanekuga nõus. Seejärel 
tutvustab igaüks kordamööda oma 
seisukohta ülejäänud rühmaliikmetele. 

Te olete loonud uue, muudatustega 
seadusandliku ettepaneku. 
Nüüd peate sellele saama kogu 
Euroopa Parlamendi toetuse. Valmistage 
ette oma seaduseelnõu lühitutvustus teistele 
parlamendiliikmetele (oma klassikaaslastele). Kasutage 
töölehte ja toimige järgnevalt: (3 minutit)

1.  Võtke Euroopa Komisjoni algne seadusandlik 
ettepanek ja lugege see valjusti ette.

2.  Selgitage klassikaaslastele, milliseid muudatusi nõudis 
nõukogu.

3.  Lugege oma uus seaduseelnõu valjusti ette.

4.  Tooge 2-3 põhjendust, miks see on teie arvates kasulik 
meede ELi kodanike jaoks. Valmistage põhjendused 
eelnevalt ette ja kirjutage need töölehele.

• Ameerika Ühendriikide sõjalised 
kulutused on maailma suurimad (649 
miljardit USA dollarit), talle järgnevad Hiina 
(250 miljardit dollarit) ja Saudi Araabia (67,6 
miljardit dollarit). (2018, Statista)

• Prognooside kohaselt kahekordistub 
maailma sõjaline arsenal 2030. aastaks 
võrreldes 2016. aastaga.

EUROOPA  
KOMISJON

EUROOPA LIIDU  
NÕUKOGU

SÕLTUMATU  
MÕTTEKODA

KODANIKE PROTESTILIIKUMINEFAKTID JA  
ARVUD

EUROOPA  
PARLAMENT

Olukord Liibüas ja Afganistanis muutus 
pärast sõjalist sekkumist halvemaks. Relvadega 
ei ole võimalik konflikte lahendada. Soovime, et 
EL hoiduks investeerimast Euroopa armeesse. 
Inimesed ei taha seda armeed ega soovi, et 
Euroopa kaitsele kulutataks rohkem raha.

Veel üks küsimus: Milline oleks selles armees 
kasutatav keel? Inglise? Prantsuse? Või mõni muu 
24st Euroopa Liidu ametlikust keelest? 

Toetame Euroopa armee loomist 
paralleelselt olemasolevate riiklike 
armeedega. Esikohale tuleb seada Euroopa 
Liidu julgeolek. ELil tuleb kiiresti välja töötada 
omaenda kaitsepoliitika, selle asemel et 
loota rünnaku korral USA abile. Palume 
Euroopa Parlamendil eraldada sellise armee 
väljaarendamiseks täiendav eelarve. See on 
meie kõigi ühistes huvides.

RAHUVÕRGUSTIK 
ORGANISATSIOONID

KAITSETÖÖSTUS

Nüüd on teie kord. Euroopa Parlamendi liikmetena 
võite te seadusandlikku ettepanekut muuta vastavalt 
sellele, kuidas te arvate seda paremini vastavat ELi 
kodanike huvidele. AGA: Teil tuleb arvestada ka 
Euroopa Liidu Nõukogu (vt punkt 2) arvamustega, 
samuti Euroopa Komisjoni esitatud algse seadusandliku 
ettepanekuga. Kasutage ka sidusrühmade 
(huvirühmade) esitatud teavet. 

Toimige järgnevalt:

1. Pöörake sidusrühmade kaardid ükshaaval ümber 
ja lugege need valjusti ette (iga rühma liige loeb 
kordamööda ühe kaardi teistele ette). Need on 
kaardid, mille nurgas on sümbol. Jätkake, kuni kõik 
kaardid on ette loetud. (2 minutit)

2. Asetage kaardid lauale, tekstipoolega üles, nii et kõik 
rühma liikmed näeksid neil toodud teavet.

3. Arutlege oma rühmaga algset seadusandlikku 
ettepanekut ning võtke läbi kõik artiklid. Alustage 
artiklist nr 1: Kes on nõus, kes on vastu? Kasutage 
oma seisukohtade põhjendamiseks sidusrühmade 
esitatud teavet. Korrake seda tegevust kõigi 
artiklitega. (6 minutit)

4. Koostage muudatustega seadusandlik ettepanek, 
millega kõik rühma liikmed nõustuvad. Te võite 
artiklite sisu muuta, neid kustutada või lisada. 
Kirjutage oma uus /muudetud seadus töölehele.  
(6 minutit) 

TEEMA 2:
ELI ARMEE?

Nõukogu tuletab Euroopa Komisjonile meelde, 
et liikmesriigid teevad oma välis- ja kaitsepoliitilisi 
otsuseid ise. Seetõttu soovitab nõukogu järgmisi 
muudatusi:
Täiendus artiklile 1. Euroopa armee eksisteerib 
kõrvuti riiklike relvajõududega ning ei asenda neid.
Täiendus artiklile 3. Iga liikmesriik otsustab 
sõltumatult, milline on tema panus ELi armeesse 
– nii inimeste kui ka ressursside osas (raha, tankid, 
lennukid jne). 

 Palun kirjutage need muudatused töölehele. (2 
minutit)

Konfliktide olemus ja ulatus ning maailma 
julgeolekuolukord muutuvad. Mitmesugused 
ohud ja osalejad tekitavad Euroopa Liidu 
liikmesriikide kaitsele ja julgeolekule uusi 
probleeme. 

ELi liikmesriigid peaksid seetõttu oma jõud 
ühendama, et täita maailmas sõjalisel tasandil 
olulist rolli.

Me ei soovi, et EL sekkuks 
rahvusvahelistesse konfliktidesse, sest see 
ohustaks ka meie endi julgeolekut Euroopas. 
Suureneks terrorirünnakute oht Euroopa 
suurlinnades. 

Kui ELi armee luuakse, peaks see tegelema 
üksnes humanitaarabi korraldamisega.
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1. Palun lugege läbi Euroopa Komisjoni 
esitatud seadusandlik ettepanek. (1 minut)

2. Arutage seda ettepanekut lühidalt oma 
rühmaga: Mille kohta see käib? Küsige 
vajadusel õpetajalt täiendavat teavet. (1 
minut)

3 Iga rühma liige mõtleb korraks endamisi, 
kas ta on ettepanekuga nõus. Seejärel 
tutvustab igaüks kordamööda oma 
seisukohta ülejäänud rühmaliikmetele. 

Te olete loonud uue, muudatustega 
seadusandliku ettepaneku. 
Nüüd peate sellele saama kogu 
Euroopa Parlamendi toetuse. Valmistage 
ette oma seaduseelnõu lühitutvustus teistele 
parlamendiliikmetele (oma klassikaaslastele). Kasutage 
töölehte ja toimige järgnevalt: (3 minutit)

1.  Võtke Euroopa Komisjoni algne seadusandlik 
ettepanek ja lugege see valjusti ette.

2.  Selgitage klassikaaslastele, milliseid muudatusi nõudis 
nõukogu.

3.  Lugege oma uus seaduseelnõu valjusti ette.

4.  Tooge 2-3 põhjendust, miks see on teie arvates kasulik 
meede ELi kodanike jaoks. Valmistage põhjendused 
eelnevalt ette ja kirjutage need töölehele.

• inimtegevusest tulenevate kasvuhoonegaaside 
heite tõttu on maakera temperatuur 
tööstusrevolutsioonist alates juba 1°C võrra tõusnud. 

• Kui temperatuur tõuseb 2°C, ei suuda me enam 
kontrollida selle tagajärgi (üleujutused, rängad tormid, 
merevee taseme tõus jne).

• EL tekitab 11% maailma kasvuhoonegaaside heitest. 
EL on Hiina ja Ameerika Ühendriikide järel suuruselt 
kolmas heitetekitaja.

• 2018. aastal oli taastuvate energiaallikate osakaal ELi 
summaarsest energia lõpptarbimisest 18,9%. (Eurostat, 
2020)

EUROOPA  
KOMISJON

EUROOPA LIIDU  
NÕUKOGU
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EUROOPA  
PARLAMENT

Oleme selle ettepanekuga rahul ja palume 
Euroopa Parlamendil mitte lasta end mõjutada 
nafta- ja söetööstuse lobitegevusest. Tõendid 
näitavad, et keskkonnahoidlikku majandusse 
investeerimine loob ka uusi töökohti. EL peaks 
seega nende plaanidega jätkama, olenemata 
sellest, mida teised maailma riigid otsustavad.

Nn taastuvenergia sektor ei ole veel välja 
arendatud. Seetõttu ei ole võimalik teada, 
kas aastal 2050 on saame toetuda üksnes 
taastuvenergiale. Seepärast palume Euroopa 
Parlamenti tungivalt mitte toetuda ELi elanike 
ja ettevõtjate energiavarustuse tagamisel 
üksnes taastuvatele energiaallikatele.

ORGANISATSIOON  
„THE CLIMATE ACTION“

NAFTA- JA SÖETÖÖSTUS

Nüüd on teie kord. Euroopa Parlamendi liikmetena 
võite te seadusandlikku ettepanekut muuta vastavalt 
sellele, kuidas te arvate seda paremini vastavat ELi 
kodanike huvidele. AGA: Teil tuleb arvestada ka 
Euroopa Liidu Nõukogu (vt punkt 2) arvamustega, 
samuti Euroopa Komisjoni esitatud algse seadusandliku 
ettepanekuga. Kasutage ka sidusrühmade 
(huvirühmade) esitatud teavet. 

Toimige järgnevalt:

1. Pöörake sidusrühmade kaardid ükshaaval ümber 
ja lugege need valjusti ette (iga rühma liige loeb 
kordamööda ühe kaardi teistele ette). Need on 
kaardid, mille nurgas on sümbol. Jätkake, kuni kõik 
kaardid on ette loetud. (2 minutit)

2. Asetage kaardid lauale, tekstipoolega üles, nii et kõik 
rühma liikmed näeksid neil toodud teavet.

3. Arutlege oma rühmaga algset seadusandlikku 
ettepanekut ning võtke läbi kõik artiklid. Alustage 
artiklist nr 1: Kes on nõus, kes on vastu? Kasutage 
oma seisukohtade põhjendamiseks sidusrühmade 
esitatud teavet. Korrake seda tegevust kõigi 
artiklitega. (6 minutit)

4. Koostage muudatustega seadusandlik ettepanek, 
millega kõik rühma liikmed nõustuvad. Te võite 
artiklite sisu muuta, neid kustutada või lisada. 
Kirjutage oma uus /muudetud seadus töölehele.  
(6 minutit) 

TEEMA 3:
EL JA GLOBAALNE SOOJENEMINE

Nõukogu väljendab heameelt, et Euroopa 
Komisjon võtab kliimamuutusi tõsiselt. Sellest 
hoolimata palub ta teha järgmised muudatused:

Artikkel 2. 2030. aastaks 30% energiast taastuvatest 
energiaallikatest. Seada eesmärgid 2050. aastaks 
vaid juhul, kui ka USA ja Hiina seavad ranged 
eesmärgid. 

Palun kirjutage need muudatused töölehele. (2 
minutit)

Arvame, et EL peaks võtma jõulisi meetmeid 
globaalse soojenemise vastu. Suhtume Euroopa 
Komisjoni ettepanekusse ettevaatliku optimismiga 
ja loodame, et Euroopa Parlament teeb kõik endast 
oleneva, et seda mitte lahjemaks muuta. 

Kliimamuutusse mittesekkumisel on tõsised 
tagajärjed kõigi jaoks ja see läheb meile maksma 
934 miljonit eurot aastas. Ning jällegi tuleb see 
arve tasuda kodanikel, mitte ettevõtetel. 
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1. Palun lugege läbi Euroopa Komisjoni 
esitatud seadusandlik ettepanek. (1 minut)

2. Arutage seda ettepanekut lühidalt oma 
rühmaga: Mille kohta see käib? Küsige 
vajadusel õpetajalt täiendavat teavet. (1 
minut)

3 Iga rühma liige mõtleb korraks endamisi, 
kas ta on ettepanekuga nõus. Seejärel 
tutvustab igaüks kordamööda oma 
seisukohta ülejäänud rühmaliikmetele. 

Te olete loonud uue, muudatustega 
seadusandliku ettepaneku. 
Nüüd peate sellele saama kogu 
Euroopa Parlamendi toetuse. Valmistage 
ette oma seaduseelnõu lühitutvustus teistele 
parlamendiliikmetele (oma klassikaaslastele). Kasutage 
töölehte ja toimige järgnevalt: (3 minutit)

1.  Võtke Euroopa Komisjoni algne seadusandlik 
ettepanek ja lugege see valjusti ette.

2.  Selgitage klassikaaslastele, milliseid muudatusi nõudis 
nõukogu.

3.  Lugege oma uus seaduseelnõu valjusti ette.

4.  Tooge 2-3 põhjendust, miks see on teie arvates kasulik 
meede ELi kodanike jaoks. Valmistage põhjendused 
eelnevalt ette ja kirjutage need töölehele.

• Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimistel 
oli üldine valimisaktiivsus 50,7%. 

• Valimine on kohustuslik ainult Belgias, Kreekas ja 
Luksemburgis. Kreekas selle kohustuse täitmist 
siiski ei kontrollita. 

• Pooltes ELi kodanikega 2018. ja 2019. aastal 
peetud konsultatsioonide aruannetes mainiti 
selgelt nõudmist, et kodanike osalust otsuste 
tegemisel tuleb suurendada.

EUROOPA  
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Eurooplased tahavad ELi toimimises suuremat 
sõnaõigust. Pooldame igati käesoleva ettepaneku 
teist osa, eelkõige kodanike juhuslikku valimist. 
Ühenduses koha saamiseks ei ole mõtet lubadusi 
anda. Lisaks tagab see tavakodanike kaasamise 
Euroopa poliitika kujundamisse. See on oluline, 
kuna enamik praegustest osalusvahenditest 
on peamiselt suunatud kas organiseeritud või 
ametialastele huvidele või konkreetse valdkonna 
ekspertidele.

Pooldame valimiskohustuse sisseseadmist 
Euroopa Parlamendi valimistel. Nii kajastavad 
valimistulemused kõigi kodanike, sealhulgas 
noorte arvamust. See on oluline, sest uuringud on 
näidanud, et valimistel osaleb peamiselt vanem 
põlvkond, mis võib valimistulemusi moonutada. 

ELi tasand on inimestele sageli ka vähem tuttav. 
Valimiskohustus muudab seda, sest inimesed 
peavad enne hääletamist teavet saama.

EUROOPA POLIITIKA ÜHENDUS DEMOKRAATIA MÕTTEKODA

Nüüd on teie kord. Euroopa Parlamendi liikmetena 
võite te seadusandlikku ettepanekut muuta vastavalt 
sellele, kuidas te arvate seda paremini vastavat ELi 
kodanike huvidele. AGA: Teil tuleb arvestada ka 
Euroopa Liidu Nõukogu (vt punkt 2) arvamustega, 
samuti Euroopa Komisjoni esitatud algse seadusandliku 
ettepanekuga. Kasutage ka sidusrühmade 
(huvirühmade) esitatud teavet. 

Toimige järgnevalt:

1. Pöörake sidusrühmade kaardid ükshaaval ümber 
ja lugege need valjusti ette (iga rühma liige loeb 
kordamööda ühe kaardi teistele ette). Need on 
kaardid, mille nurgas on sümbol. Jätkake, kuni kõik 
kaardid on ette loetud. (2 minutit)

2. Asetage kaardid lauale, tekstipoolega üles, nii et kõik 
rühma liikmed näeksid neil toodud teavet.

3. Arutlege oma rühmaga algset seadusandlikku 
ettepanekut ning võtke läbi kõik artiklid. Alustage 
artiklist nr 1: Kes on nõus, kes on vastu? Kasutage 
oma seisukohtade põhjendamiseks sidusrühmade 
esitatud teavet. Korrake seda tegevust kõigi 
artiklitega. (6 minutit)

4. Koostage muudatustega seadusandlik ettepanek, 
millega kõik rühma liikmed nõustuvad. Te võite 
artiklite sisu muuta, neid kustutada või lisada. 
Kirjutage oma uus /muudetud seadus töölehele.  
(6 minutit) 

TEEMA 4:
EUROOPA DEMOKRAATIA

Euroopa Liidu Nõukogu pooldab kodanike 
suuremat osalemist ELi asjades. Ta rõhutab siiski, 
et valimiskohustuse üle otsustavad liikmesriigid. 
Nõukogu nõuab järgmiste muudatuste tegemist:

ARTIKKEL 1. Euroopa Komisjon võib vaid soovitada 
liikmesriikidel kehtestada valimiskohustuse. Lõpliku 
otsuse teevad liikmesriigid. 

TÄIENDUS ARTIKLILE 2. „Assamblee saab anda ainult 
nõu ja tal ei ole muid volitusi.“

Palun kirjutage need muudatused töölehele. (2 
minutit)

Inimesi ei tohiks kohustada valima. 
Täiskasvanutel on õigus mitte hääletada, kui 
valimised ei ole nende jaoks tähtsad, kui nad ei leia 
sobivat kandidaati või ei kiida süsteemi heaks. 

Pealegi on parem, et hääletavad vaid need, 
kes on EList tõeliselt huvitatud, sest nad on 
kõige teadlikumad. Kui hääletama peavad 
inimesed, kes ei ole sellest huvitatud, võivad nad 
hääletada juhusliku kandidaadi poolt, lihtsalt 
selleks, et seadust täita, või hääletada tühiste või 
naeruväärsete kandidaatide poolt.

SÕLTUMATU  
MÕTTEKODA

Enamik tavakodanikke ei ole eksperdid. Miks 
peaksid institutsioonid andma neile nii olulise rolli? 
Meie mõttekoda soovitab, et kodanike assamblee 
asemel valitaks nõuandjateks erialaeksperdid 
tööstusest, akadeemilistest ringkondadest ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidest.
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1. Palun lugege läbi Euroopa Komisjoni 
esitatud seadusandlik ettepanek. (1 
minut)

2. Arutage seda ettepanekut lühidalt oma 
rühmaga: Mille kohta see käib? Küsige 
vajadusel õpetajalt täiendavat teavet. (1 
minut)

3 Iga rühma liige mõtleb korraks endamisi, kas 
ta on ettepanekuga nõus. Seejärel tutvustab 
igaüks kordamööda oma seisukohta ülejäänud 
rühmaliikmetele. 

Te olete loonud uue, muudatustega 
seadusandliku ettepaneku. 
Nüüd peate sellele saama kogu 
Euroopa Parlamendi toetuse. Valmistage 
ette oma seaduseelnõu lühitutvustus teistele 
parlamendiliikmetele (oma klassikaaslastele). Kasutage 
töölehte ja toimige järgnevalt: (3 minutit)

1.  Võtke Euroopa Komisjoni algne seadusandlik 
ettepanek ja lugege see valjusti ette.

2.  Selgitage klassikaaslastele, milliseid muudatusi nõudis 
nõukogu.

3.  Lugege oma uus seaduseelnõu valjusti ette.

4.  Tooge 2-3 põhjendust, miks see on teie arvates kasulik 
meede ELi kodanike jaoks. Valmistage põhjendused 
eelnevalt ette ja kirjutage need töölehele.

• Maailmas oli 2019. aastal 70,8 miljonit 
inimest, keda vägivalla oht oli sundinud 
kodust põgenema. Seda on rohkem kui 
kunagi varem (UNHCR, 2019).

• Euroopa riigid on vastu võtnud 14% kõigist 
maailma pagulastest (UNHCR, 2019).

• Põgenemise põhjuste seas on sõda (nt Süüria), 
rahutused (nt Afganistan, Liibüa) ja terrorism (nt 
Nigeeria, Eritrea).

• Alates 2014. aastast on Vahemere ületamisel 
hukkunud üle 20 000 inimese (Missing Migrants 
Project, 2019).
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Kui EL inimõigusi tõesti tähtsaks peab, peab 
ta tegevusse asuma ja päästma inimeste elu. 
Palume Euroopa Parlamendil seda ettepanekut 
toetada, sest selles küsimuses on kindlasti vaja 
üle-euroopalist lähenemisviisi. Samuti kutsume 
ELi tungivalt üles pakkuma seaduslikke võimalusi 
neile, kes taotlevad varjupaika väljastpoolt ELi. 
Praegu saavad inimesed seda teha alles siis, 
kui nad on jõudnud ELi pinnale. See sunnib 
neid asjatult riskima, et ebaseaduslikult ELi 
territooriumile siseneda.

Kolmandate riikide kodanike edukas 
integreerimine ELi tööturule võib meie 
ühiskonnale kasuks tulla. See võib aidata 
parandada tööturu toimimist ja tõhusust ning 
toetada riigi rahanduse jätkusuutlikkust. Euroopa 
vananevat elanikkonda silmas pidades on see 
eriti vajalik selleks, et suudaksime ka tulevikus 
inimestele pensioni maksta. 

ORGANISATSIOON AMNESTY 
INTERNATIONAL

INTEGRATSIOONI TOETAVAD 
ETTEVÕTJAD

Nüüd on teie kord. Euroopa Parlamendi liikmetena 
võite te seadusandlikku ettepanekut muuta vastavalt 
sellele, kuidas te arvate seda paremini vastavat ELi 
kodanike huvidele. AGA: Teil tuleb arvestada ka 
Euroopa Liidu Nõukogu (vt punkt 2) arvamustega, 
samuti Euroopa Komisjoni esitatud algse seadusandliku 
ettepanekuga. Kasutage ka sidusrühmade 
(huvirühmade) esitatud teavet. 

Toimige järgnevalt:

1. Pöörake sidusrühmade kaardid ükshaaval ümber 
ja lugege need valjusti ette (iga rühma liige loeb 
kordamööda ühe kaardi teistele ette). Need on 
kaardid, mille nurgas on sümbol. Jätkake, kuni kõik 
kaardid on ette loetud. (2 minutit)

2. Asetage kaardid lauale, tekstipoolega üles, nii et kõik 
rühma liikmed näeksid neil toodud teavet.

3. Arutlege oma rühmaga algset seadusandlikku 
ettepanekut ning võtke läbi kõik artiklid. Alustage 
artiklist nr 1: Kes on nõus, kes on vastu? Kasutage 
oma seisukohtade põhjendamiseks sidusrühmade 
esitatud teavet. Korrake seda tegevust kõigi 
artiklitega. (6 minutit)

4. Koostage muudatustega seadusandlik ettepanek, 
millega kõik rühma liikmed nõustuvad. Te võite 
artiklite sisu muuta, neid kustutada või lisada. 
Kirjutage oma uus /muudetud seadus töölehele.  
(6 minutit) 

TEEMA 5:
PAGULASED EUROOPAS

Nõukogu on seisukohal, et iga liikmesriik peaks selles 
küsimuses tegema oma otsuse teistest sõltumatult. 
Nõukogu soovib järgmisi muudatusi:

Artikkel 2. Lõpliku otsuse ümberasustamiskavas osalemise 
või mitteosalemise kohta teeb iga liikmesriik ise.

Artikkel 3. Iga liikmesriik otsustab ise, kui mitu pagulast ta 
vastu võtab.

Artikkel 4. Iga liikmesriik otsustab oma panuse suuruse ise.

Palun kirjutage need muudatused töölehele. (2 minutit)

Meie riigid ei suuda kõiki 
varjupaigataotlejaid vastu võtta. Meil ei ole 
selleks ruumi ega raha. Ainus viis meie eluviisi 
säilitada on mitte kedagi väljastpoolt ELi 
vastu võtta. Nõuame, et iga liikmesriik saaks 
ise otsustada, kuidas varjupaigataotlejatesse 
suhtuda ja kui palju neist vastu võtta. EL ei 
tohi liikmesriikidele midagi peale sundida.

SÕLTUMATU  
MÕTTEKODA

Enim rändajaid saabub ELi lõunapoolsetesse 
riikidesse, sest need riigid on praegustele 
rändeteedele kõige lähemal. See tähendab, 
et nad peavad vastu võtma kõige rohkem 
varjupaigataotlejaid, mis on nende jaoks kulukas. 
Teised ELi liikmesriigid peaksid neid toetama. 
Seepärast toetame Euroopa Komisjoni õigusakti 
ettepanekut. 


