
EURÓPAI BIZOTTSÁG
- Tagállamonként egy biztos
- Egy ország kormányához hasonlítható
- Az EU-t képviseli

EURÓPAI PARLAMENT
- Legfeljebb 751 EP-képviselő
- Döntéshozó szerv
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FELADATLAP 

EGY EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐ BŐRÉBE BÚJVA

A FELADAT MENETE
Mostantól kezdve egy EP-képviselő bőrébe bújhattok. Az Európai Unió polgárai közvetlenül 
választottak meg benneteket az Európai Parlamentbe. A polgárok számítanak rátok, hogy módosítsátok, 
elfogadjátok vagy elutasítsátok a jogszabályjavaslatokat. 

A társasjátékon lefordított, számozott kártyákat találtok. Kezdjétek az 1. kártyával: A csoport egy tagja 
megfordítja a kártyát, és hangosan felolvassa, ami rá van írva. A csoport ezután elvégzi a feladatot. 

Az 1. kártya végeztével folytassátok a 2., 3. és 4. kártyával. Tartsátok be a kártyára írt időkeretet. Erre a 
feladatlapra jegyzetelhettek. 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ÁLTAL KÉRT MÓDOSÍTÁSOK
Írjátok le röviden a kért változtatásokat (módosításokat) (2. kártya):

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL KÉRT MÓDOSÍTÁSOK
Írjátok le az Európai Bizottság által javasolt jogszabályjavaslathoz fűzött saját módosításaitokat. Ez a 
ti új jogszabályotok. Érdemes az Európai Unió Tanácsa által javasolt módosításokat (a 2. kártyán) és a 
különböző érdekelt felek által nyújtott információkat (a 3. kártyán) is figyelembe venni. 

Soroljátok fel az arra vonatkozó érveket / indokokat, amiért EP-képviselőként azt gondoljátok, hogy az 
általatok éppen megalkotott jogszabály a legjobb megoldást kínálja (4. kártya).   

1.

2.

3.
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1. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG JOGSZABÁLYJAVASLATA  
DOHÁNYZÁS AZ EU-BAN

Annak megelőzése érdekében, hogy a fiatalok rászokjanak a dohányzásra, az Európai Bizottság javasolja, 
hogy: 

1. cikk:  ...tegyék kötelezővé az egészségügyi figyelmeztetések feltüntetését a cigaretták 
csomagolásán, ahogyan az korábbi uniós rendeletekben is szerepel.

2. cikk: ...A csomagolás arculata többé nem különbözhet gyártónként. Minden csomagolást 
szabványosítani kell, és csak egy betűtípus használható a név, a márka és a gyártó 
megjelölésére. 

3. cikk:  ...a dohánytermékek árusítása 18 év alattiaknak az egész Unióban legyen tilos.

Felelősségi nyilatkozat: Sem a gyakorlat formája, sem pedig tartalma nem tükrözi teljességében és pontosan a valóságot, és nem képviseli az Európai Parlament, az 
Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa vagy a lobbicsoportok tényleges álláspontját. A szimulációs gyakorlat oktatási célokat szolgál, és kialakításánál ez volt az 
elsődleges szempont. 

Felelősségi nyilatkozat: Sem a gyakorlat formája, sem pedig tartalma nem tükrözi teljességében és pontosan a valóságot, és nem képviseli az Európai Parlament, az 
Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa vagy a lobbicsoportok tényleges álláspontját. A szimulációs gyakorlat oktatási célokat szolgál, és kialakításánál ez volt az 
elsődleges szempont. 
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2. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG JOGSZABÁLYJAVASLATA  
UNIÓS HADSEREG?

Az Unió erejének fokozása érdekében az Európai Bizottság javasolja, hogy: 

1. cikk: ...hozzanak létre egy uniós hadsereget. 

2. cikk:  ...ezt a hadsereget humanitárius katasztrófák, például aszályok és árvizek esetén az Unión 
belül és kívül egyaránt be lehessen vetni. Ezenkívül legyen képes arra, hogy az Unión kívüli 
konfliktusok esetén beavatkozzon, például Szíriában. 



Felelősségi nyilatkozat: Sem a gyakorlat formája, sem pedig tartalma nem tükrözi teljességében és pontosan a valóságot, és nem képviseli az Európai Parlament, az 
Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa vagy a lobbicsoportok tényleges álláspontját. A szimulációs gyakorlat oktatási célokat szolgál, és kialakításánál ez volt az 
elsődleges szempont. 

Felelősségi nyilatkozat: Sem a gyakorlat formája, sem pedig tartalma nem tükrözi teljességében és pontosan a valóságot, és nem képviseli az Európai Parlament, az 
Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa vagy a lobbicsoportok tényleges álláspontját. A szimulációs gyakorlat oktatási célokat szolgál, és kialakításánál ez volt az 
elsődleges szempont. 

3. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG JOGSZABÁLYJAVASLATA  
AZ EU ÉS A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS

Annak megelőzése érdekében, hogy a globális hőmérséklet a kritikus 2 Celsius-foknál nagyobb 
mértékben emelkedjen, az Európai Bizottság javasolja, hogy: 

1. cikk:  ...2030-ra az Unió végső energiafogyasztásának legalább 50%-a származzon megújuló 
forrásból, például nap- vagy szélenergiából. 2050-re el kell érni a 100%-ot. 

2. cikk:  ...az Unió játsszon vezető szerepet a nemzetközi éghajlati konferenciákon, és beszélje rá a világ 
többi országát is ilyen komoly lépések megtételére.
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4. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG JOGSZABÁLYJAVASLATA  
AZ EURÓPAI DEMOKRÁCIA

Annak érdekében, hogy az Európai Unió polgárai jobban bevonódjanak a döntéshozatalba, valamint 
hogy biztosított legyen az Unióról kialakult kép helyénvalósága, az Európa Bizottság javasolja, hogy:

1. cikk:  ... az európai parlamenti választások tekintetében valamennyi tagállam írja elő a kötelező 
részvételt. Ily módon valamennyi polgárnak kötelezően el kellene gondolkoznia azon, kit 
válasszon európai parlamenti képviselőnek.

2. cikk:  ... Az „európai polgárok közgyűlése”, amely minden alkalommal véletlenszerűen kiválasztott 
polgárokból áll, ajánlásokat fogalmaz meg minden újonnan kidolgozott jogszabályról. Az 
Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának egyaránt 
figyelembe kell vennie az európai polgárok közgyűlésének ajánlásait határozataikban.



5. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG JOGSZABÁLYJAVASLATA  
MENEKÜLTEK EURÓPÁBAN

A migránsok és menedékkérők Unióba történő jelenlegi és esetleges jövőbeli érkezésének kezelése, valamint 
a költségek méltányos elosztásának biztosítása érdekében az Európai Bizottság javasolja, hogy: 

1. cikk:  ...minden uniós tagállam fogadjon be menedékkérőket*, mégpedig az alábbi európai minimum-
előírásoknak megfelelően: a menekültügyi eljárás teljes ideje alatt minden menedékkérő jogosult 
ételre, szállásra, oktatásra, egészségügyi ellátásra és a munkához való hozzáférésre. 

2. cikk:  ...hozzanak létre egy, az egész Unióra kiterjedő, állandó áthelyezési tervet a menedékkérők számára. 
Ily módon minden ország ugyanakkora erőfeszítést tesz majd. 

3. cikk:  ...az egyes országokban elhelyezendő menedékkérők számát az alábbi kritériumok alapján kelljen 
meghatározni: 
-  az egyes országok bruttó nemzeti terméke (GNP) 
-  népesség 
-  munkanélküliségi ráta 
-  a háború sújtotta térségekből érkező menekültek elszállásolása és áttelepítése tekintetében már 

megtett erőfeszítések. 

4. cikk . ..a további halálesetek megakadályozása érdekében nagyszabású európai mentőmissziót kellene 
szervezni a migránsok* számára a Földközi-tengeren. Minden uniós tagállam a GNP-je alapján 
legyen köteles hozzájárulni e misszióhoz.

Felelősségi nyilatkozat: Sem a gyakorlat formája, sem pedig tartalma nem tükrözi teljességében és pontosan a valóságot, és nem képviseli az Európai Parlament, az 
Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa vagy a lobbicsoportok tényleges álláspontját. A szimulációs gyakorlat oktatási célokat szolgál, és kialakításánál ez volt az 
elsődleges szempont. 

* KULCSFOGALMAK:
Migráns: Minden olyan személy, aki származási országát bármely okból elhagyja. Gyűjtőfogalomról van szó. 
Menekült: A menekült sajátos migráns: olyan személy, aki üldöztetés, háború vagy erőszak miatt kényszerült országa elhagyására. A menekültnek 
megalapozott félelme van faji hovatartozásával, vallásával, nemzetiségével, politikai véleményével vagy valamely konkrét társadalmi csoporthoz 
tartozásával összefüggésben.
Menedékkérő: Amikor a menekültek oltalmat keresnek egy másik országban, akkor menedékjog iránti kérelmet nyújtanak be – joguk van menekült 
státuszuk elismeréséhez, valamint jogi védelemben és anyagi támogatásban kell részesülniük. A menedékjog iránti kérelem elbírálásának időszakában 
e menekülteket „menedékkérőknek” nevezik.

EUROPE@SCHOOL



1

32

4

1.  Olvassátok el az Európai Bizottság 
jogszabályjavaslatát (1 perc).

2.  Beszéljétek meg röviden a csoportban a 
javaslatot: Miről szól? Ha szükséges, kérjetek a 
tanártól kiegészítő információkat (1 perc).

3.  A csoport minden tagja gondolja át, hogy 
egyetért-e a javaslattal, majd osszák meg 
egymással véleményüket. 

A Miniszterek Tanácsa nem ért teljes mértékben 
egyet az Európai Bizottság javaslatával. Az alábbi 
módosításokat szeretné megtenni:

2. cikk: A cigarettamárka logóját fel lehet tüntetni a 
csomagoláson.

3. cikk: A dohánytermékek vásárlását csak a 
tagállamok köthetik korhatárhoz, az EU nem.

Írjátok le ezeket a módosításokat a feladatlapra (2 
perc).

A dohányipar „új piacként” tekint a fiatalokra: ők 
pótolják azokat, akik a dohányzás következményei 
miatt meghalnak. Ezért sürgetjük az Európai 
Parlamentet, hogy a dohánytermékek vásárlásának 
korhatárát 18-ról emelje 21 évre. 

Megalkottátok saját, kiigazított 
jogszabályotokat. 
Most meg kell szereznetek az Európai 
Parlament egészének a támogatását. Az új 
jogszabályotokról készítsetek rövid ismertetőt a 
többi képviselő (osztálytárs) számára. Használjátok a 
feladatlapot és az alábbiak szerint járjatok el: (3 perc)

1. Olvassátok fel hangosan az Európai Bizottság eredeti 
jogszabályjavaslatát.

2.  Mondjátok el a többieknek, hogy a Tanács milyen 
módosításokat kért.

3.  Olvassátok fel hangosan az új jogszabályt.

4.  Adjatok 2-3 indokot vagy érvet, miért gondoljátok, 
hogy ez a jogszabály az uniós polgárok javát szolgálja. 
Ezt készítsétek el előre és írjátok le a feladatlapra.

• Az EU összlakosságának 26%-a és a 15–24 év 
közötti európai fiatalok 29%-a dohányzik.

• A dohányosok 80%-a 18 éves kora előtt kezdi.

• Háromból két dohányos halálát a dohányzás okozza. 

• A dohányzás évente közel 700 000 halálesetért felelős 
az EU-ban. 

• Dohányosok milliói szenvednek a dohányzással 
összefüggő betegségekben, például rákban. 

• Az EU számításai szerint a dohányzás az európai 
egészségügyi rendszereknek hozzávetőlegesen 25 
milliárd eurójába kerül évente (=7846 milliárd HUF). 

EURÓPAI  
BIZOTTSÁG

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

A FIATALKORI DOHÁNYZÁS 
MEGELŐZÉSÉÉRT KÜZDŐ 
ALAPÍTVÁNY

TÉNYEK ÉS  
SZÁMOK

AZ EURÓPAI  
PARLAMENT

Örülünk nagyon ennek az új javaslatnak. 
Szeretnénk megelőzni, hogy az emberek 
dohányozni kezdjenek, és úgy gondoljuk, hogy a 
semleges csomagolások csökkentik a dohányzás 
vonzerejét. 

Arra kérjük az Európai Parlamentet, hogy 
ragaszkodjon a jogszabályjavaslatban foglaltakhoz.

Mi, a dohányipar képviselői nem támogatjuk az 
Európai Bizottság új javaslatát. Kérjük az Európai 
Parlamentet, hogy utasítsa el. Eddig már számos 
erőfeszítést tettünk: A dohánytermékek reklámozását 
betiltották, és nagybetűs figyelmeztetéseket helyeztek 
el a csomagolásokon. Azt sem szabad elfelejteni, 
hogy a dohányiparnak köszönhetően a kormányok 
évente több mint 100 milliárd euró adóbevételhez 
jutnak (=31 385 HUF). Emellett nagyon sok embert 
foglalkoztatunk. A jogszabály bevezetése 175 000 
munkahely elvesztését jelentené az EU-ban. 

ALAPÍTVÁNY A  
RÁK ELLEN

DOHÁNYIPAR

Most ti jöttök. Az Európai Parlament tagjaiként 
módosíthatjátok a jogszabályjavaslatot aszerint, ahogy 
szerintetek az leginkább szolgálja az uniós polgárok 
érdekét. AZONBAN: Figyelembe kell vennetek az 
Európai Unió Tanácsának véleményét (lásd a 2. kártyát) 
és az Európai Bizottság eredeti jogszabályjavaslatát. 
Használjátok fel az érdekelt felekről (nyomásgyakorló 
csoportokról) szóló információkat is.  

Kövessétek az alábbi lépéseket:

1.  Egyesével fordítsátok meg az érdekelt felek kártyáit 
és hangosan olvassátok fel (a csoporttagok felváltva 
olvassanak). Ezeknek a kártyáknak a sarkán egy 
szimbólum található. Olvassátok fel sorban az összes 
kártyát (2 perc).

2.  Tegyétek le az asztalra a kártyákat szöveges 
oldalukkal felfelé úgy, hogy a csoport minden tagja 
láthassa.

3.  Beszéljétek meg a csoportban az eredeti 
jogszabályjavaslatot és menjetek végig minden 
cikken. Kezdjétek az 1. cikkel: Ki ért egyet és ki nem 
ért egyet? Érvelésetek alátámasztásához használjátok 
fel az érdekelt felektől szerzett információkat. 
Menjetek így végig az összes cikken (6 perc).

4.  Alakítsátok át a jogszabályt úgy, hogy azzal a csoport 
minden tagja egyetértsen. Módosíthatjátok az egyes 
cikkek tartalmát, törölhetitek a cikkeket vagy újakat 
írhattok. Írjátok le az új/kiigazított jogszabályotokat a 
feladatlapra (6 perc). 

TÉMA 1:
DOHÁNYZÁS AZ EU-BAN



1

32

4

• Az Amerikai Egyesült Államok vezeti 
a katonai kiadásokat a világban (649 
milliárd dollár), ezt Kína (250 milliárd dollár) 
és Szaúd-Arábia (67,6 milliárd dollár) követi. 
(2018, Statista)

• A világ katonai arzenálja 2030-ra a 
2016-os állapothoz képest várhatóan 
megduplázódik.

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSAFÜGGETLEN AGYTRÖSZT

A POLGÁROK TILTAKOZÁSATÉNYEK ÉS  
SZÁMOK

A katonai beavatkozást követően a líbiai és 
afganisztáni helyzet rosszabbodott. Fegyverekkel 
nem lehet megoldani a konfliktusokat. Nem 
akarjuk, hogy az EU beruházzon egy európai 
hadseregbe. Az emberek nem akarják ezt a 
hadsereget, és nem akarják, hogy több pénzt 
költsenek az európai védelemre.

Még egy ellenérv: Milyen nyelven beszélnének 
ebben a hadseregben? Angolul? Franciául? Vagy 
az EU valamelyik másik hivatalos nyelvén? 

Támogatjuk egy európai hadsereg létrehozását 
a nemzeti hadseregek mellett. A legfontosabb 
az Európai Unió biztonsága. Az EU-nak sürgősen 
ki kell alakítania saját védelmi politikáját, nem 
pedig amerikai segítségre várni támadás esetén. 
Kérjük, hogy az Európai Parlament biztosítson 
pótlólagos költségvetést e hadsereg létrehozására. 
Ez mindannyiunk közös érdeke.

BÉKESZERVEZETEK HÁLÓZATA VÉDELMI IPAR

TÉMA 2:
UNIÓS HADSEREG?

A Miniszterek Tanácsa emlékezteti az Európai 
Bizottságot, hogy a tagállamok önállóan határoznak 
kül- és védelempolitikájukról. A Tanács ezért a következő 
módosításokat javasolja:

Kiegészítés az 1. cikkhez: Az európai hadsereg a nemzeti 
hadseregek mellett és nem helyett jön létre.

Kiegészítés az 3. cikkhez: Minden tagállam önállóan 
határoz az uniós hadsereghez való emberi és 
erőforrásbeli (pénz, tankok, repülőgépek stb.) 
hozzájárulásáról. 

Írjátok le ezeket a módosításokat a feladatlapra (2 perc).

A konfliktusok és a biztonság jellege és mértéke 
világszerte változik. A különböző fenyegetések 
és szereplők új kihívásokat jelentenek az Európai 
Unió országainak védelme és biztonsága 
szempontjából. 

Az Európai Unió tagállamainak ezért egyesíteniük 
kell erőiket, hogy katonai szinten fontos szerepet 
játsszanak a világban.

Nem akarjuk, hogy az EU nemzetközi 
konfliktusokban vegyen részt, mert ez Európa 
biztonságát fenyegeti. Növeli annak esélyét, hogy 
a nagyobb európai városokban fokozódnak a 
terrortámadások. 

Ha létre is jönne egy uniós hadsereg, azt csak 
humanitárius műveletekre lehetne bevetni.

1.  Olvassátok el az Európai Bizottság 
jogszabályjavaslatát (1 perc).

2.  Beszéljétek meg röviden a csoportban a 
javaslatot: Miről szól? Ha szükséges, kérjetek a 
tanártól kiegészítő információkat (1 perc).

3.  A csoport minden tagja gondolja át, hogy 
egyetért-e a javaslattal, majd osszák meg 
egymással véleményüket. 

Megalkottátok saját, kiigazított 
jogszabályotokat. 
Most meg kell szereznetek az Európai 
Parlament egészének a támogatását. Az új 
jogszabályotokról készítsetek rövid ismertetőt a 
többi képviselő (osztálytárs) számára. Használjátok a 
feladatlapot és az alábbiak szerint járjatok el: (3 perc)

1. Olvassátok fel hangosan az Európai Bizottság eredeti 
jogszabályjavaslatát.

2.  Mondjátok el a többieknek, hogy a Tanács milyen 
módosításokat kért.

3.  Olvassátok fel hangosan az új jogszabályt.

4.  Adjatok 2-3 indokot vagy érvet, miért gondoljátok, 
hogy ez a jogszabály az uniós polgárok javát szolgálja. 
Ezt készítsétek el előre és írjátok le a feladatlapra.

EURÓPAI  
BIZOTTSÁG

AZ EURÓPAI  
PARLAMENT

Most ti jöttök. Az Európai Parlament tagjaiként 
módosíthatjátok a jogszabályjavaslatot aszerint, ahogy 
szerintetek az leginkább szolgálja az uniós polgárok 
érdekét. AZONBAN: Figyelembe kell vennetek az 
Európai Unió Tanácsának véleményét (lásd a 2. kártyát) 
és az Európai Bizottság eredeti jogszabályjavaslatát. 
Használjátok fel az érdekelt felekről (nyomásgyakorló 
csoportokról) szóló információkat is.  

Kövessétek az alábbi lépéseket:

1.  Egyesével fordítsátok meg az érdekelt felek kártyáit 
és hangosan olvassátok fel (a csoporttagok felváltva 
olvassanak). Ezeknek a kártyáknak a sarkán egy 
szimbólum található. Olvassátok fel sorban az összes 
kártyát (2 perc).

2.  Tegyétek le az asztalra a kártyákat szöveges 
oldalukkal felfelé úgy, hogy a csoport minden tagja 
láthassa.

3.  Beszéljétek meg a csoportban az eredeti 
jogszabályjavaslatot és menjetek végig minden 
cikken. Kezdjétek az 1. cikkel: Ki ért egyet és ki nem 
ért egyet? Érvelésetek alátámasztásához használjátok 
fel az érdekelt felektől szerzett információkat. 
Menjetek így végig az összes cikken (6 perc).

4.  Alakítsátok át a jogszabályt úgy, hogy azzal a csoport 
minden tagja egyetértsen. Módosíthatjátok az egyes 
cikkek tartalmát, törölhetitek a cikkeket vagy újakat 
írhattok. Írjátok le az új/kiigazított jogszabályotokat a 
feladatlapra (6 perc). 
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• A Föld már 1°C-kal melegebb, mint az ipari 
forradalom alatt az emberi tevékenységekből 
származó, üvegházhatást okozó gázok kibocsátása miatt. 

• Ha az átlaghőmérséklet 2°C-kal emelkedne, akkor a 
következményeit (árvizek, heves viharok, a tengerszint 
emelkedése stb.) már nem tudnánk kezelni.

• Az EU részaránya az üvegházhatást okozó gázok globális 
kibocsátásában 11%. Az EU Kína és az Egyesült Államok 
mögött a harmadik legnagyobb kibocsátó.

• Az EU bruttó végső energiafogyasztásának 18,9%-a 
származott megújuló energiaforrásokból 2018-ban (Eurostat, 
2020).

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

POLGÁROKKÖRNYEZETVÉDELEMMEL 
FOGLALKOZÓ TUDÓSOK ENSZ-
TESTÜLETE

Elégedettek vagyunk a javaslattal, és arra 
kérjük az EP-t, hogy ne hajoljon meg az 
olaj- és szénlobbi előtt. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a zöld gazdaságba történő 
beruházás új munkahelyeket is teremt. Az 
EU-nak tehát folytatnia kell ezeket a terveket, 
függetlenül attól, hogy a világ más országai 
mit határoznak.

Az úgynevezett „megújuló energia” ágazat 
még nem áll készen. Ebből kifolyólag 
lehetetlen elérni, hogy 2050-re képesek 
leszünk-e kizárólag a megújuló energiára 
támaszkodni. Ezért sürgetjük az Európai 
Parlamentet, hogy ne csak a megújuló 
energiaforrásokra támaszkodjon az uniós 
polgárok és vállalkozások energiaellátásának 
biztosítása érdekében.

ÉGHAJLAT-POLITIKA OLAJ- ÉS SZÉNKITERMELŐ 
VÁLLALATOK

TÉMA 3:
AZ EU ÉS A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS

A Miniszterek Tanácsa megelégedéssel 
állapítja meg, hogy az Európai Bizottság komoly 
erőfeszítéseket tesz az éghajlatváltozás ellen. 
Mindazonáltal az alábbi módosításokat kéri:

2. cikk: 2030-ra az energia 30%-a származzon 
megújuló energiaforrásból. Az EU 2050-re csak akkor 
állapítson meg határértéket, ha az USA és Kína is 
magas értéket ír elő. 

Írjátok le ezeket a módosításokat a feladatlapra (2 
perc).

Úgy véljük, hogy az EU-nak határozott 
intézkedéseket kell hoznia a globális 
felmelegedés ellen. Óvatos optimizmussal 
fogadjuk a javaslatot, és reméljük, hogy az Európai 
Parlament mindent megtesz, hogy a javaslat ne 
puhuljon. 

Az éghajlatváltozással szembeni passzivitás 
mindenki számára komoly következményekkel és 
költségekkel fog járni (Magyarország esetében évi 
293 milliárd HUF). És ki fogja mindezt megfizetni? 
Nem a vállalatok, hanem a polgárok! 

1.  Olvassátok el az Európai Bizottság 
jogszabályjavaslatát (1 perc).

2.  Beszéljétek meg röviden a csoportban a 
javaslatot: Miről szól? Ha szükséges, kérjetek a 
tanártól kiegészítő információkat (1 perc).

3.  A csoport minden tagja gondolja át, hogy 
egyetért-e a javaslattal, majd osszák meg 
egymással véleményüket. 

Megalkottátok saját, kiigazított 
jogszabályotokat. 
Most meg kell szereznetek az Európai 
Parlament egészének a támogatását. Az új 
jogszabályotokról készítsetek rövid ismertetőt a 
többi képviselő (osztálytárs) számára. Használjátok a 
feladatlapot és az alábbiak szerint járjatok el: (3 perc)

1. Olvassátok fel hangosan az Európai Bizottság eredeti 
jogszabályjavaslatát.

2.  Mondjátok el a többieknek, hogy a Tanács milyen 
módosításokat kért.

3.  Olvassátok fel hangosan az új jogszabályt.

4.  Adjatok 2-3 indokot vagy érvet, miért gondoljátok, 
hogy ez a jogszabály az uniós polgárok javát szolgálja. 
Ezt készítsétek el előre és írjátok le a feladatlapra.

EURÓPAI  
BIZOTTSÁG

AZ EURÓPAI  
PARLAMENT

Most ti jöttök. Az Európai Parlament tagjaiként 
módosíthatjátok a jogszabályjavaslatot aszerint, ahogy 
szerintetek az leginkább szolgálja az uniós polgárok 
érdekét. AZONBAN: Figyelembe kell vennetek az 
Európai Unió Tanácsának véleményét (lásd a 2. kártyát) 
és az Európai Bizottság eredeti jogszabályjavaslatát. 
Használjátok fel az érdekelt felekről (nyomásgyakorló 
csoportokról) szóló információkat is.  

Kövessétek az alábbi lépéseket:

1.  Egyesével fordítsátok meg az érdekelt felek kártyáit 
és hangosan olvassátok fel (a csoporttagok felváltva 
olvassanak). Ezeknek a kártyáknak a sarkán egy 
szimbólum található. Olvassátok fel sorban az összes 
kártyát (2 perc).

2.  Tegyétek le az asztalra a kártyákat szöveges 
oldalukkal felfelé úgy, hogy a csoport minden tagja 
láthassa.

3.  Beszéljétek meg a csoportban az eredeti 
jogszabályjavaslatot és menjetek végig minden 
cikken. Kezdjétek az 1. cikkel: Ki ért egyet és ki nem 
ért egyet? Érvelésetek alátámasztásához használjátok 
fel az érdekelt felektől szerzett információkat. 
Menjetek így végig az összes cikken (6 perc).

4.  Alakítsátok át a jogszabályt úgy, hogy azzal a csoport 
minden tagja egyetértsen. Módosíthatjátok az egyes 
cikkek tartalmát, törölhetitek a cikkeket vagy újakat 
írhattok. Írjátok le az új/kiigazított jogszabályotokat a 
feladatlapra (6 perc). 
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• A 2019-es európai választások részvételi 
aránya 50,7% volt. 

• Csak Belgiumban, Görögországban és 
Luxemburgban kötelező a választásokon 
való részvétel. Görögországban azonban a 
gyakorlatban ezt nem érvényesítik. 

• Az európai polgárok 2018-as és 2019-es 
konzultációs jelentéseinek felében kiemelt 
helyen szerepelt a polgárok döntéshozatalban 
való részvételének növelése iránti igény.

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

ÁLLAMPOLGÁROKTÉNYEK ÉS  
SZÁMOK

Az európaiak nagyobb beleszólást 
szeretnének az EU működésébe. Határozottan 
támogatjuk a javaslat második részét, különösen a 
polgárok véletlenszerű kiválasztását. Nincs értelme 
ígéreteket tenni azért, hogy helyet nyerhessünk 
ebben a közgyűlésben. Ez azt is biztosítja, hogy 
az „átlagos polgárokat” bevonják az európai 
politikai döntéshozatalba. Ez azért fontos, mert a 
jelenlegi részvételi eszközök többsége elsősorban 
szervezetek vagy szakmai érdekek képviselőit, 
illetve egy adott terület szakértőit célozzák meg.

Támogatjuk az európai választásokon 
történő kötelező részvétel bevezetését. Ez azt 
fogja jelenteni, hogy a választási eredmények 
valamennyi polgár, köztük a fiatalok véleményét 
is tükrözik. Ez azért fontos, mert a kutatások 
kimutatták, hogy elsősorban az idősebb 
generációk szavaznak, ami torzíthatja a választási 
eredményeket. 

Ráadásul az emberek gyakran kevésbé ismerik az 
uniós szintet. A kötelező szavazás ezt meg fogja 
változtatni, mert az embereknek tájékozódniuk kell 
a szavazás előtt.

AZ EURÓPAI POLITIKAI SZÖVETSÉG DEMOKRÁCIÁÉRT AGYTRÖSZT

TÉMA 4:
AZ EURÓPAI DEMOKRÁCIA

Az Európai Unió Tanácsa támogatja, hogy a polgárok 
nagyobb mértékben vegyenek részt az uniós ügyekben. 
Hangsúlyozza azonban, hogy a szavazás kötelezővé 
tételéről a tagállamok döntenek. Az alábbi módosításokat 
kéri:

1. CIKK Az Európai Bizottság csak ösztönözheti a 
tagállamokat arra, hogy vezessék be a kötelező szavazást. A 
végső döntést ez ügyben a tagállamoknak kell meghozniuk. 

KIEGÉSZÍTÉS A 2. CIKKHEZ „Ez a közgyűlés csak tanácsot 
adhat, és nincs más hatalma.”

Írjátok le ezeket a módosításokat a feladatlapra (2 perc).

Az embereket nem szabad szavazásra kötelezni! 
A felnőtteknek joguk van úgy dönteni, hogy nem 
szavaznak, mert nem gondolják, hogy a választások 
fontosak, vagy nem értenek egyet egyik politikai jelölttel 
sem vagy a rendszerrel. 

Sőt, jobb, hogy csak azok szavaznak, akik valóban 
érdekeltek az uniós szavazásban, mert ők lesznek a 
leginkább tájékozottak. Ha kényszerítjük az embereket, 
akik nem érdekeltek, lehet, hogy véletlenszerűen 
szavaznak, egyszerűen csak azért, hogy megfeleljenek a 
jogi követelményeknek, vagy a komolytalan vagy vicces 
jelöltekre szavaznak.

1.  Olvassátok el az Európai Bizottság 
jogszabályjavaslatát (1 perc).

2.  Beszéljétek meg röviden a csoportban a 
javaslatot: Miről szól? Ha szükséges, kérjetek a 
tanártól kiegészítő információkat (1 perc).

3.  A csoport minden tagja gondolja át, hogy 
egyetért-e a javaslattal, majd osszák meg 
egymással véleményüket. 

Megalkottátok saját, kiigazított 
jogszabályotokat. 
Most meg kell szereznetek az Európai 
Parlament egészének a támogatását. Az új 
jogszabályotokról készítsetek rövid ismertetőt a 
többi képviselő (osztálytárs) számára. Használjátok a 
feladatlapot és az alábbiak szerint járjatok el: (3 perc)

1. Olvassátok fel hangosan az Európai Bizottság eredeti 
jogszabályjavaslatát.

2.  Mondjátok el a többieknek, hogy a Tanács milyen 
módosításokat kért.

3.  Olvassátok fel hangosan az új jogszabályt.

4.  Adjatok 2-3 indokot vagy érvet, miért gondoljátok, hogy 
ez a jogszabály az uniós polgárok javát szolgálja. Ezt 
készítsétek el előre és írjátok le a feladatlapra.

EURÓPAI  
BIZOTTSÁG

AZ EURÓPAI  
PARLAMENT

Most ti jöttök. Az Európai Parlament tagjaiként 
módosíthatjátok a jogszabályjavaslatot aszerint, ahogy 
szerintetek az leginkább szolgálja az uniós polgárok 
érdekét. AZONBAN: Figyelembe kell vennetek az 
Európai Unió Tanácsának véleményét (lásd a 2. kártyát) 
és az Európai Bizottság eredeti jogszabályjavaslatát. 
Használjátok fel az érdekelt felekről (nyomásgyakorló 
csoportokról) szóló információkat is.  

Kövessétek az alábbi lépéseket:

1.  Egyesével fordítsátok meg az érdekelt felek kártyáit 
és hangosan olvassátok fel (a csoporttagok felváltva 
olvassanak). Ezeknek a kártyáknak a sarkán egy 
szimbólum található. Olvassátok fel sorban az összes 
kártyát (2 perc).

2.  Tegyétek le az asztalra a kártyákat szöveges 
oldalukkal felfelé úgy, hogy a csoport minden tagja 
láthassa.

3.  Beszéljétek meg a csoportban az eredeti 
jogszabályjavaslatot és menjetek végig minden 
cikken. Kezdjétek az 1. cikkel: Ki ért egyet és ki nem 
ért egyet? Érvelésetek alátámasztásához használjátok 
fel az érdekelt felektől szerzett információkat. 
Menjetek így végig az összes cikken (6 perc).

4.  Alakítsátok át a jogszabályt úgy, hogy azzal a csoport 
minden tagja egyetértsen. Módosíthatjátok az egyes 
cikkek tartalmát, törölhetitek a cikkeket vagy újakat 
írhattok. Írjátok le az új/kiigazított jogszabályotokat a 
feladatlapra (6 perc). 

FÜGGETLEN AGYTRÖSZT

A legtöbb polgár nem szakértő. Miért 
adnának nekik ilyen fontos szerepet 
az intézmények? Az európai polgárok 
közgyűlése helyett szellemi műhelyünk azt 
ajánlja, hogy válasszunk szakértőket az ipar, 
a tudományos világ és a civil társadalmi 
szervezetek köréből.
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• Eddig sohasem tapasztalt számú, az egész 
világon 70,8 millió ember kényszerült lakóhelye 
elhagyására (UNHCR, 2019).

• Európa a világ összes menekültjének 14%-át fogadta 
be (UNHCR, 2019).

• A menekülés okai többek között a háború (pl. Szíria), a 
zavargások (pl. Afganisztán, Líbia) és a terrorizmus (pl. 
Nigéria, Eritrea).

•   2014 óta több mint 20 000 ember halt meg, miközben 
a Földközi-tengeren próbált meg átkelni (Eltűnt 
Migránsok Projekt, 2019).

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

A POLGÁROK TILTAKOZÁSATÉNYEK ÉS  
SZÁMOK

Ha az EU valóban úgy gondolja, hogy 
az emberi jogok kérdése fontos, akkor 
cselekednie kell, és meg kell mentenie az emberi 
életeket. Kérjük az Európai Parlamentet, hogy 
támogassa a javaslatot, mert a problémát csak európai 
megközelítéssel lehet kezelni. Arra is sürgetjük az EU-t, 
hogy nyújtson jogi lehetőségeket a menedékjog EU-n 
kívülről történő kérelmezésére. Jelenleg az emberek 
csak azután nyújthatnak be menedékjog iránti kérelmet, 
miután uniós területre léptek. Ez arra kényszeríti 
őket, hogy illegálisan lépjenek be és szükségtelen 
kockázatokat vállaljanak.

A nem uniós országok állampolgárainak 
sikeres integrációja az EU munkaerőpiacába 
lehetőséget jelent társadalmaink számára. 
Hatékony beilleszkedésük esetén 
hozzájárulhatnak a munkaerőpiac működésének 
és teljesítményének javulásához, valamint a 
költségvetési fenntarthatóság támogatásához. Az 
európai népesség elöregedésével ez különösen 
szükséges annak biztosításához, hogy a nyugdíjak 
továbbra is elérhetőek legyenek. 

AMNESTY  
INTERNATIONAL

A BEILLESZKEDÉST SEGÍTŐ 
MUNKÁLTATÓK

TÉMA 5:
MENEKÜLTEK EURÓPÁBAN

A Miniszterek Tanácsa szerint a tagállamoknak 
önállóan kell dönteniük ebben a kérdésben. A Tanács 
az alábbi módosításokat javasolja:

2. cikk: Végső soron a tagállamok döntése legyen, hogy 
részt akarnak-e venni az áthelyezési tervben vagy sem.

3. cikk: A tagállamok önállóan döntsenek arról, hány 
menekültet fogadnak be.

4. cikk: A hozzájárulásukkal kapcsolatos végső döntés a 
tagállamoké.

Írjátok le ezeket a módosításokat a feladatlapra (2 perc).

A tagállamok nem tudják befogadni az 
összes menedékkérőt. Erre nincs se helyünk, se 
pénzünk. Jólétünk fenntartása csak úgy lehetséges, 
ha az EU-n kívülről senkit sem fogadunk be. 

Kérjük, hogy minden tagállam maga dönthesse 
el, mit tesz a menedékkérőkkel és közülük hányat 
fogad be. Az EU nem kényszeríthet semmit a 
tagállamokra.

1.  Olvassátok el az Európai Bizottság 
jogszabályjavaslatát (1 perc).

2.  Beszéljétek meg röviden a csoportban a 
javaslatot: Miről szól? Ha szükséges, kérjetek a 
tanártól kiegészítő információkat (1 perc).

3.  A csoport minden tagja gondolja át, hogy 
egyetért-e a javaslattal, majd osszák meg 
egymással véleményüket. 

Megalkottátok saját, kiigazított 
jogszabályotokat. 
Most meg kell szereznetek az Európai 
Parlament egészének a támogatását. Az új 
jogszabályotokról készítsetek rövid ismertetőt a 
többi képviselő (osztálytárs) számára. Használjátok a 
feladatlapot és az alábbiak szerint járjatok el: (3 perc)

1. Olvassátok fel hangosan az Európai Bizottság eredeti 
jogszabályjavaslatát.

2.  Mondjátok el a többieknek, hogy a Tanács milyen 
módosításokat kért.

3.  Olvassátok fel hangosan az új jogszabályt.

4.  Adjatok 2-3 indokot vagy érvet, miért gondoljátok, 
hogy ez a jogszabály az uniós polgárok javát szolgálja. 
Ezt készítsétek el előre és írjátok le a feladatlapra.

EURÓPAI  
BIZOTTSÁG

AZ EURÓPAI  
PARLAMENT

Most ti jöttök. Az Európai Parlament tagjaiként 
módosíthatjátok a jogszabályjavaslatot aszerint, ahogy 
szerintetek az leginkább szolgálja az uniós polgárok 
érdekét. AZONBAN: Figyelembe kell vennetek az 
Európai Unió Tanácsának véleményét (lásd a 2. kártyát) 
és az Európai Bizottság eredeti jogszabályjavaslatát. 
Használjátok fel az érdekelt felekről (nyomásgyakorló 
csoportokról) szóló információkat is.  

Kövessétek az alábbi lépéseket:

1.  Egyesével fordítsátok meg az érdekelt felek kártyáit 
és hangosan olvassátok fel (a csoporttagok felváltva 
olvassanak). Ezeknek a kártyáknak a sarkán egy 
szimbólum található. Olvassátok fel sorban az összes 
kártyát (2 perc).

2.  Tegyétek le az asztalra a kártyákat szöveges 
oldalukkal felfelé úgy, hogy a csoport minden tagja 
láthassa.

3.  Beszéljétek meg a csoportban az eredeti 
jogszabályjavaslatot és menjetek végig minden 
cikken. Kezdjétek az 1. cikkel: Ki ért egyet és ki 
nem ért egyet? Érvelésetek alátámasztásához 
használjátok fel az érdekelt felektől szerzett 
információkat. Menjetek így végig az összes cikken 
(6 perc).

4.  Alakítsátok át a jogszabályt úgy, hogy azzal a csoport 
minden tagja egyetértsen. Módosíthatjátok az egyes 
cikkek tartalmát, törölhetitek a cikkeket vagy újakat 
írhattok. Írjátok le az új/kiigazított jogszabályotokat a 
feladatlapra (6 perc). 

FÜGGETLEN AGYTRÖSZT

Az EU déli országaiba történik a legnagyobb 
migráns beáramlás, mivel ezek találhatóak a 
legközelebb a jelenlegi migrációs útvonalakhoz. 
Ez azt jelenti, hogy nekik kell a legtöbb 
menedékkérőt befogadniuk, ami pénzbe kerül. 
Az EU többi tagállamának támogatniuk kell őket. 
Ezért támogatjuk az Európai Bizottság jogalkotási 
javaslatát.


