
EIROPAS KOMISIJA
- Viens komisārs no katras dalībvalsts
- Var salīdzināt ar valsts valdību
- Pārstāv visu ES

EIROPAS PARLAMENTS
- Ne vairāk kā 751 Eiropas Parlamenta deputāts
- Lēmējinstance
- Pārstāv ES pilsoņus

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME
- Viens ministrs no katras dalībvalsts
- Lēmējinstance
- Pārstāv dalībvalstis
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DARBA LAPA 

EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTA LOMĀ

NORISE
No šā brīža jums jāiejūtas Eiropas Parlamenta deputāta lomā. Eiropas Savienības pilsoņi jūs tieši 
ievēlējuši Eiropas Parlamentā. Viņi paļaujas, ka jūs grozīsiet (= mainīsiet), apstiprināsiet vai noraidīsiet 
tiesību aktu priekšlikumus. 

Šajā spēles laukumā jūs atradīsiet kartītes ar tukšo pusi uz augšu. Tās ir numurētas. Sāciet ar kartīti Nr. 1: 
viens grupas dalībnieks šo kartīti apgriež un skaļi nolasa to, kas rakstīts otrā pusē. Pēc tam grupa pilda 
uzdevumus. 

Pēc pirmā uzdevuma izpildes turpiniet ar kartītēm Nr. 2, 3. un 4. Nepārsniedziet uz kartītes norādīto 
laiku. Izmantojiet šo darba lapu, lai veiktu piezīmes. 

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOMES PIEPRASĪTĀS IZMAIŅAS 
Īsumā pierakstiet pieprasītās izmaiņas (grozījumus) (2. kartīte).

EIROPAS PARLAMENTA IZMAIŅAS
Uzrakstiet, kādus izmaiņas (grozījumus) jūs paši rosinātu Eiropas Komisijas likumdošanas priekšlikumā. 
Tas būs jūsu radītais jaunais likums. Ieteicams ņemt vērā gan Eiropas Savienības Padomes pieprasītās 
izmaiņas (2. kartīte), gan dažādu ieinteresēto personu sniegto informāciju (3. kartīte). 

Uzskaitiet argumentus / iemeslus, kāpēc jūs kā Eiropas Parlamenta deputāti uzskatāt, ka jūsu radītais 
likums piedāvā vislabāko risinājumu (4. kartīte).  

1.

2.

3.
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1. EIROPAS KOMISIJAS TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMS  
“SMĒĶĒŠANA EIROPAS SAVIENĪBĀ”

Lai atturētu jauniešus no smēķēšanas uzsākšanas, Eiropas Komisija ierosina ..  

1. pants: .. brīdinājumu par ietekmi uz veselību izvietošanu uz cigarešu paciņām noteikt par obligātu, kā 
nolemts iepriekšējās ES regulās.

2. pants: .. vairs nepieļaut, ka dažādu ražotāju cigarešu paciņu izskats atšķiras. Etiķetēm uz visām 
paciņām jābūt standartizētām, un nosaukuma, zīmola un ražotāja norādīšanai var izmantot 
tikai vienu šrifta veidu.  

3. pants: .. visā ES aizliegt tirgot tabakas izstrādājumus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu 
vecumu.

Atruna. Nedz šā uzdevuma forma, nedz saturs nesniedz pilnīgu un precīzu īstenības atspoguļojumu; tie arī nesniedz Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Eiropas 
Savienības Padomes vai lobiju grupu faktisko viedokli. Šā simulācijas uzdevuma mērķis ir tikai izglītojošs, kas ir vienīgais pamatojums dažu opciju izvēlē. 

Atruna. Nedz šā uzdevuma forma, nedz saturs nesniedz pilnīgu un precīzu īstenības atspoguļojumu; tie arī nesniedz Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Eiropas 
Savienības Padomes vai lobiju grupu faktisko viedokli. Šā simulācijas uzdevuma mērķis ir tikai izglītojošs, kas ir vienīgais pamatojums dažu opciju izvēlē. 
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2. EIROPAS KOMISIJAS TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMS  
“ES ARMIJA?”

Lai ES iegūtu lielāku ietekmi pasaulē, Eiropas Komisija ierosina .. 

1. pants: .. izveidot Eiropas armiju. 

2. pants. .. šāda armija tiktu izmantota humānu katastrofu gadījumos, piemēram, sausuma un plūdu 
situācijās gan ES, gan ārpus tās. Tā varēs iejaukties arī konfliktos ārpus ES, piem., Sīrijā. 



Atruna. Nedz šā uzdevuma forma, nedz saturs nesniedz pilnīgu un precīzu īstenības atspoguļojumu; tie arī nesniedz Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Eiropas 
Savienības Padomes vai lobiju grupu faktisko viedokli. Šā simulācijas uzdevuma mērķis ir tikai izglītojošs, kas ir vienīgais pamatojums dažu opciju izvēlē. 

Atruna. Nedz šā uzdevuma forma, nedz saturs nesniedz pilnīgu un precīzu īstenības atspoguļojumu; tie arī nesniedz Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Eiropas 
Savienības Padomes vai lobiju grupu faktisko viedokli. Šā simulācijas uzdevuma mērķis ir tikai izglītojošs, kas ir vienīgais pamatojums dažu opciju izvēlē. 

3. EIROPAS KOMISIJAS TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMS  
“ES UN GLOBĀLĀ SASILŠANA”

Lai novērstu globālās temperatūras pieaugumu virs kritiskā 2°C līmeņa, Eiropas Komisija ierosina .. 

1. pants: .. līdz 2030. gadam vismaz 50 % enerģijas galapatēriņa ES būtu jāveido atjaunojamajiem 
energoresursiem, piemēram, saules un vēja enerģija. Līdz 2050. gadam šim rādītājam jābūt 
100 %. 

2. pants: .. ES ir vadošā loma starptautiskās klimata konferencēs, un tā pārliecina citas pasaules valstis 
veikt būtiskus pasākumus.
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4. EIROPAS KOMISIJAS TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMS  
“EIROPAS DEMOKRĀTIJA”

Lai uzlabotu Eiropas Savienības pilsoņu iesaisti un nodrošinātu pareizu priekšstatu par ES, Eiropas 
Komisija ierosina ..

1. pants: .. visās dalībvalstīs balsošanu Eiropas Parlamenta vēlēšanās noteikt par obligātu. Tādējādi visiem 
pilsoņiem būtu pārdomāti jāizvēlas, kurš viņus pārstāvēs Eiropas Parlamentā.

2. pants: .. Eiropas Pilsoņu asambleja, kuras mainīgajā sastāvā darbosies ikreiz pēc nejaušības principa 
izvēlēti pilsoņi, sniegs ieguldījumu visu jauno tiesību aktu izstrādē. Gan Eiropas Komisijai, 
gan Eiropas Parlamentam, gan Eiropas Savienības Padomei, pieņemot lēmumus, jāņem vērā 
Eiropas Pilsoņu asamblejas ieguldījums.



5. EIROPAS KOMISIJAS TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMS  
“BĒGĻI EIROPĀ”

Lai risinātu jautājumus saistībā ar pašreizējiem un iespējamiem turpmākiem migrantiem un patvēruma 
meklētājiem, kas ierodas ES, un nodrošinātu taisnīgu izmaksu sadali, Eiropas Komisija ierosina ..  
1. pants: .. katra ES dalībvalsts patvēruma meklētājiem* sniedz patvērumu saskaņā ar Eiropā noteiktajām 

minimālajām prasībām — ikvienam patvēruma meklētājam ir tiesības uz pārtiku, pajumti, 
izglītību, veselības aprūpi un nodarbinātības iespējām laikā, kamēr tiek izskatīts viņa 
patvēruma pieteikums. 

2. pants: .. visā ES būtu jāievieš pastāvīgs pārcelšanas plāns patvēruma meklētājiem. Tādējādi katra valsts 
ieguldītu līdzvērtīgus centienus. 

3. pants: .. katrā valstī izmitināmo patvēruma meklētāju skaits tiek noteikts, balstoties uz vairākiem 
kritērijiem: 

- katras valsts nacionālo kopproduktu (NKP); 
- iedzīvotāju kopskaitu; 
- bezdarba līmeni; 
- jau īstenotajiem centieniem to bēgļu izmitināšanai un pārmitināšanai, kuri ieradušies no kara 

plosītām teritorijām. 
4. pants: .. būtu jāizveido liela mēroga Eiropas glābšanas misija grūtībās nonākušiem migrantiem* 

Vidusjūrā, lai novērstu iespējamu cilvēku bojāeju. Katrai ES dalībvalstij ir pienākums veikt 
ieguldījumu šīs misijas darbā atbilstīgi attiecīgās valsts NKP.

Atruna. Nedz šā uzdevuma forma, nedz saturs nesniedz pilnīgu un precīzu īstenības atspoguļojumu; tie arī nesniedz Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Eiropas 
Savienības Padomes vai lobiju grupu faktisko viedokli. Šā simulācijas uzdevuma mērķis ir tikai izglītojošs, kas ir vienīgais pamatojums dažu opciju izvēlē. 

* SVARĪGĀKIE TERMINI:
Migrants: jebkurš cilvēks, kas kāda iemesla dēļ dodas prom no savas izcelsmes valsts. Šis ir visaptverošs termins. 
Bēglis: bēglis ir īpašs migranta paveids — tas ir cilvēks, kuram bija jādodas prom no savas valsts vajāšanas, kara vai vardarbības dēļ. Bēglim ir pamatotas 
bailes no vajāšanas viņa rases, reliģijas, tautības vai politisko uzskatu dēļ, vai arī sakarā ar piederību kādai noteiktai sociālajai grupai.
Patvēruma meklētājs: kad bēgļi meklē iespēju palikt citā valstī, viņi pieprasa patvērumu — tās ir tiesības tikt atzītam par bēgli un saņemt tiesisku 
aizsardzību un materiālu palīdzību. Kamēr tiek izskatīti šo cilvēku pieteikumi, viņus sauc par patvēruma meklētājiem.
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1. Lūdzu, izlasiet Eiropas Komisijas 
likumdošanas priekšlikumu. (1 minūte)

2. Īsi apspriediet priekšlikumu savā grupā: par ko 
tas ir?  
Ja nepieciešams, lūdziet skolotājam papildu 
informāciju. (1 minūte)

3. Katrs grupas dalībnieks brīdi apdomā, vai viņš 
piekrīt šādam priekšlikumam. Pēc tam ikviens 
savu viedokli pauž citiem grupas dalībniekiem. 

Ministru padome ne visā piekrīt Eiropas Komisijas 
priekšlikumam. Mēs vēlētos redzēt šādas izmaiņas:

2. pants: Uz iepakojumiem varētu norādīt cigarešu 
zīmolu logo.

3. pants: Tikai dalībvalstis var noteikt vecuma 
ierobežojumu tabakas izstrādājumu iegādei. ES to 
darīt nevar.

Lūdzu, pierakstiet šīs izmaiņas (grozījumus) darba 
lapā. (2 minūtes)

Tabakas rūpniecība sagaida, ka jaunieši būs 
nākotnes smēķētāji: viņiem jāaizvieto visi tie 
cilvēki, kuri mirst no smēķēšanas sekām. Tāpēc 
mēs mudinām Eiropas Parlamentu noteikt, ka 
vecuma ierobežojumam tabakas iegādei jābūt 
nevis 18, bet 21 gadam. 

Nu ir izveidots pašiem savs, 
grozīts likums. 
Tagad jums ir jāsaņem atbalsts no visa 
Eiropas Parlamenta. Sagatavojiet sava 
jaunā likuma īsu izklāstu citiem deputātiem 
(jūsu klasesbiedriem). Izmantojiet darba lapu un 
rīkojieties šādi: (3 min)

1. Skaļi nolasiet priekšā Eiropas Komisijas sākotnējo 
likumdošanas priekšlikumu.

2. Pastāstiet saviem klasesbiedriem, kādas izmaiņas ir 
pieprasījusi Padome.

3. Skaļi nolasiet savu jauno likumu.

4. Miniet divus vai trīs iemeslus vai argumentus, 
kāpēc, jūsuprāt, tas nāks par labu ES iedzīvotājiem. 
Sagatavojiet tos iepriekš un pierakstiet darba lapā.

• ES kopumā smēķē 26 % iedzīvotāju, bet 
15–24 gadus vecu ES iedzīvotāju vidū 
smēķē 29 %.

• 80 % smēķētāju sāk smēķēt pirms 18 gadu vecuma 
sasniegšanas.

• Divi no trim smēķētājiem mirst no smēķēšanas. 

• ES ik gadu tabakas izstrādājumu lietošanas dēļ mirst 
gandrīz 700 000 cilvēku. 

• Miljoniem smēķētāju cieš no smēķēšanas izraisītām 
slimībām, piemēram, vēža. 

• ES aplēses liecina, ka smēķēšana Eiropas veselības 
sistēmai izmaksā aptuveni 25 miljardus eiro gadā. 

EIROPAS  
KOMISIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS  
PADOME

JAUNIEŠU SMĒĶĒŠANAS 
NOVĒRŠANAS FONDS

FAKTI UN SKAITĻI

EIROPAS  
PARLAMENTS

Esam ļoti gandarīti par šo jauno priekšlikumu. 
Mēs vēlamies novērst to, ka cilvēki sāk smēķēt, 
un uzskatām, ka neitrāla izskata iepakojumi padarīs 
smēķēšanu daudz mazāk pievilcīgu. 

Mēs mudinām Eiropas Parlamentu uzturēt šo 
likumdošanas priekšlikumu pēc iespējas stingrāku.

Tabakas nozare nav apmierināta ar jauno 
Eiropas Komisijas priekšlikumu. Mēs lūdzam 
Eiropas Parlamentu to noraidīt. Mēs jau šobrīd 
esam ļoti daudz paveikuši: tabakas reklāmas ir 
aizliegtas, un uz iepakojuma jau ir lieli brīdinājumi. 
Neaizmirstiet, ka valstu valdības ik gadu no tabakas 
nozares saņem vairāk nekā 100 miljardus eiro 
lielus nodokļu ieņēmumus. Mēs arī dodam darbu 
daudziem cilvēkiem. Šis likums varētu nozīmēt, ka 
ES būs par 175 000 darbavietu mazāk.  

FONDS CĪŅAI AR VĒZI TABAKAS NOZARE

Tagad ir jūsu kārta rīkoties. Kā Eiropas 
Parlamenta deputāti jūs varat mainīt tiesību 
akta priekšlikumu, lai tas jūsu ieskatā atbilstu 
ES pilsoņu interesēm. TAČU: jums jāņem vērā 
Eiropas Savienības Padomes viedoklis (sk. 2.), 
kā arī Eiropas Komisijas sākotnējais tiesību akta 
priekšlikums. Izmantojiet arī informāciju par 
ieinteresētajām personām (ieinteresēto personu 
grupām). 
Rīkojieties šādi:

1. Pa vienai apgrieziet ieinteresēto personu 
kartītes un skaļi nolasiet tajās teikto (katrs 
grupas dalībnieks pēc kārtas skaļi nolasa vienu 
no kartītēm). Tās ir kartītes ar simbolu stūrī. Tā 
turpiniet, līdz ir izlasītas visas kartītes (2 min).

2. Nolieciet kartītes ar teksta pusi uz augšu uz 
galda, lai visi grupas dalībnieki var redzēt šo 
informāciju.

3. Diskutējiet par sākotnējo tiesību akta 
priekšlikumu savā grupā un apspriediet katru 
tā pantu. Sāciet ar 1. pantu: kurš piekrīt un kurš 
nepiekrīt? Izmantojiet ieinteresēto personu 
informāciju sava viedokļa aizstāvēšanai. Tā 
izskatiet visus pantus (6 min).

4. Sagatavojiet grozītu likumu, kuram piekrīt 
visi grupas dalībnieki. Varat mainīt pantu 
saturu, svītrot tos vai ierosināt jaunus pantus. 
Pierakstiet jauno / grozīto likumu darba lapā. (6 
min) 

TEMATS 1:
SMĒĶĒŠANA EIROPAS SAVIENĪBĀ
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1. Lūdzu, izlasiet Eiropas Komisijas likumdošanas 
priekšlikumu. (1 minūte)

2. Īsi apspriediet priekšlikumu savā grupā: par ko 
tas ir?  
Ja nepieciešams, lūdziet skolotājam papildu 
informāciju. (1 minūte)

3. Katrs grupas dalībnieks brīdi apdomā, vai viņš 
piekrīt šādam priekšlikumam. Pēc tam ikviens 
savu viedokli pauž citiem grupas dalībniekiem. 

•   Militāro izdevumu jomā vadošo vietu 
pasaulē ieņem Amerikas Savienotās Valstis 
(649 miljardi USD), tām seko Ķīna (250 miljardi 
USD) un Saūda Arābija (67,6 miljardi USD). 
(Statista, 2018. gada dati)

• Tiek prognozēts, ka līdz 2030. gadam pasaules 
militārais arsenāls būs divkārt lielāks nekā 2016. 
gadā.

EIROPAS  
KOMISIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS  
PADOME

NEATKARĪGA  
DOMNĪCA

IEDZĪVOTĀJU PROTESTIFAKTI UN  
SKAITĻI

EIROPAS  
PARLAMENTS

Lībijā un Afganistānā pēc militāras iejaukšanās 
situācija pasliktinājās. Ar ieročiem konfliktus 
atrisināt nevar. Mēs vēlamies, lai ES atturētos no 
ieguldījumiem Eiropas armijas veidošanā. Cilvēki 
nevēlas nedz šo armiju, nedz arī to, lai Eiropas 
aizsardzībai tiktu tērēts vēl vairāk naudas.

Vēl viens jautājums: kādā valodā runātu šajā 
armijā? Angļu? Franču? Vai kādā citā no ES 24 
oficiālajām valodām? 

Mēs atbalstām ierosinājumu līdzās valstu 
armijām veidot jaunu Eiropas armiju. Eiropas 
Savienības drošībai jābūt pirmajā vietā. ES ir 
steidzami jāattīsta sava aizsardzības politika, nevis 
jāpaļaujas uz ASV palīdzību uzbrukuma gadījumā. 
Mēs lūdzam Eiropas Parlamentu piešķirt papildu 
budžetu šīs armijas attīstībai. Tas ir mūsu kopējās 
interesēs.

 

MIERA ORGANIZĀCIJU TĪKLS AIZSARDZĪBAS RŪPNIECĪBA

Tagad ir jūsu kārta rīkoties. Kā Eiropas 
Parlamenta deputāti jūs varat mainīt tiesību 
akta priekšlikumu, lai tas jūsu ieskatā atbilstu 
ES pilsoņu interesēm. TAČU: jums jāņem vērā 
Eiropas Savienības Padomes viedoklis (sk. 2.), 
kā arī Eiropas Komisijas sākotnējais tiesību akta 
priekšlikums. Izmantojiet arī informāciju par 
ieinteresētajām personām (ieinteresēto personu 
grupām). 
Rīkojieties šādi:

1. Pa vienai apgrieziet ieinteresēto personu 
kartītes un skaļi nolasiet tajās teikto (katrs 
grupas dalībnieks pēc kārtas skaļi nolasa vienu 
no kartītēm). Tās ir kartītes ar simbolu stūrī. Tā 
turpiniet, līdz ir izlasītas visas kartītes (2 min).

2. Nolieciet kartītes ar teksta pusi uz augšu uz 
galda, lai visi grupas dalībnieki var redzēt šo 
informāciju.

3. Diskutējiet par sākotnējo tiesību akta 
priekšlikumu savā grupā un apspriediet katru 
tā pantu. Sāciet ar 1. pantu: kurš piekrīt un kurš 
nepiekrīt? Izmantojiet ieinteresēto personu 
informāciju sava viedokļa aizstāvēšanai. Tā 
izskatiet visus pantus (6 min).

4. Sagatavojiet grozītu likumu, kuram piekrīt 
visi grupas dalībnieki. Varat mainīt pantu 
saturu, svītrot tos vai ierosināt jaunus pantus. 
Pierakstiet jauno / grozīto likumu darba lapā. (6 
min) 

TEMATS 2:
ES ARMIJA

Ministru padome atgādina Eiropas Komisijai, 
ka dalībvalstis neatkarīgi lemj par ārpolitikas un 
aizsardzības politikas jautājumiem. Tādēļ Padome ierosina 
šādas izmaiņas:

Papildinājums 1. pantam: Šī Eiropas armija pastāv līdzās 
valstu armijām un tās neaizstāj.

Papildinājums 3. pantam: Katra dalībvalsts patstāvīgi lemj 
par savu ieguldījumu ES armijā, un tas attiecas gan uz 
militārpersonām, gan resursiem (nauda, tanki, lidmašīnas 
u.c.). 

 Lūdzu, ierakstiet šīs izmaiņas (grozījumus) darba lapā.  
(2 minūtes)

Konfliktu veidi un apmērs, kā arī drošības 
parametri pasaulē mainās. Dažādie apdraudējumi 
un iesaistītie dalībnieki rada jaunus izaicinājumus 
Eiropas Savienības valstu aizsardzībai un drošībai. 

Tādēļ ES dalībvalstīm būtu jāapvieno spēki, lai 
pasaulē īstenotu nozīmīgu militāro lomu.

Mēs nevēlamies, lai ES iesaistītos starptautiskos 
konfliktos, jo tas radītu risku mūsu drošībai šeit 
Eiropā. Palielināsies iespēja, ka var notikt teroristu 
uzbrukumi lielajās Eiropas pilsētās. 

Ja tiktu izveidota ES armija, to vajadzētu izmantot 
tikai humānās palīdzības operācijām.

Nu ir izveidots pašiem savs, 
grozīts likums. 
Tagad jums ir jāsaņem atbalsts no visa 
Eiropas Parlamenta. Sagatavojiet sava 
jaunā likuma īsu izklāstu citiem deputātiem 
(jūsu klasesbiedriem). Izmantojiet darba lapu 
un rīkojieties šādi: (3 min)

1. Skaļi nolasiet priekšā Eiropas Komisijas sākotnējo 
likumdošanas priekšlikumu.

2. Pastāstiet saviem klasesbiedriem, kādas izmaiņas ir 
pieprasījusi Padome.

3. Skaļi nolasiet savu jauno likumu.

4. Miniet divus vai trīs iemeslus vai argumentus, 
kāpēc, jūsuprāt, tas nāks par labu ES iedzīvotājiem. 
Sagatavojiet tos iepriekš un pierakstiet darba lapā.
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1. Lūdzu, izlasiet Eiropas Komisijas likumdošanas 
priekšlikumu. (1 minūte)

2. Īsi apspriediet priekšlikumu savā grupā: par ko 
tas ir?  
Ja nepieciešams, lūdziet skolotājam papildu 
informāciju. (1 minūte)

3. Katrs grupas dalībnieks brīdi apdomā, vai viņš 
piekrīt šādam priekšlikumam. Pēc tam ikviens 
savu viedokli pauž citiem grupas dalībniekiem. 

•  Salīdzinot ar rūpnieciskās revolūcijas laikiem, 
mūsu planētas temperatūra jau ir paaugstinājusies 
par 1°C, jo cilvēka darbības rezultātā rodas 
siltumnīcefekta gāzes.

• Ja vidējā temperatūra paaugstināsies par 2°C, mēs vairs 
nespēsim kontrolēt sekas (plūdi, stipras vētras, jūras līmeņa 
celšanās utt.).

• ES rada 11 % no pasaules siltumnīcefekta gāzu emisijām. 
ES ir trešais lielākais emisiju radītājs pasaulē aiz Ķīnas un 
Amerikas Savienotajām Valstīm.

• 2018. gadā 18,9 % no ES enerģijas galapatēriņa nodrošināja 
atjaunojamie energoresursi. (Eurostat, 2020. gada dati)

EIROPAS  
KOMISIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS  
PADOME

IEDZĪVOTĀJIANO VIDES ZINĀTNIEKU DARBA 
GRUPA

EIROPAS  
PARLAMENTS

Mēs esam apmierināti ar šo priekšlikumu un 
lūdzam Eiropas Parlamentu nekļūt par naftas 
rūpniecības un ogļrūpniecības interešu aizstāvi. 
Fakti liecina, ka arī ieguldījumi zaļajā ekonomikā 
rada jaunas darbvietas. Tātad ES būtu jāturpina 
īstenot šos plānus neatkarīgi no tā, ko nolēmušas 
citas pasaules valstis.

Tā dēvētās atjaunojamās enerģijas nozare vēl 
nav līdz galam attīstījusies. Tātad ir neiespējami 
prognozēt, vai no 2050. gada varēsim pilnībā 
iztikt tikai ar atjaunojamo enerģiju. Tāpēc mēs 
mudinām Eiropas Parlamentu nepaļauties uz to, 
ka energoapgādi iedzīvotājiem un uzņēmumiem 
Eiropas Savienībā varētu nodrošināt tikai ar 
atjaunojamiem energoresursiem. 

ORGANIZĀCIJA “KLIMATA RĪCĪBA” NAFTAS UN OGĻU UZŅĒMUMI

Tagad ir jūsu kārta rīkoties. Kā Eiropas 
Parlamenta deputāti jūs varat mainīt tiesību 
akta priekšlikumu, lai tas jūsu ieskatā atbilstu 
ES pilsoņu interesēm. TAČU: jums jāņem vērā 
Eiropas Savienības Padomes viedoklis (sk. 2.), 
kā arī Eiropas Komisijas sākotnējais tiesību akta 
priekšlikums. Izmantojiet arī informāciju par 
ieinteresētajām personām (ieinteresēto personu 
grupām). 
Rīkojieties šādi:

1. Pa vienai apgrieziet ieinteresēto personu 
kartītes un skaļi nolasiet tajās teikto (katrs 
grupas dalībnieks pēc kārtas skaļi nolasa vienu 
no kartītēm). Tās ir kartītes ar simbolu stūrī. Tā 
turpiniet, līdz ir izlasītas visas kartītes (2 min).

2. Nolieciet kartītes ar teksta pusi uz augšu uz 
galda, lai visi grupas dalībnieki var redzēt šo 
informāciju.

3. Diskutējiet par sākotnējo tiesību akta 
priekšlikumu savā grupā un apspriediet katru 
tā pantu. Sāciet ar 1. pantu: kurš piekrīt un kurš 
nepiekrīt? Izmantojiet ieinteresēto personu 
informāciju sava viedokļa aizstāvēšanai. Tā 
izskatiet visus pantus (6 min).

4. Sagatavojiet grozītu likumu, kuram piekrīt 
visi grupas dalībnieki. Varat mainīt pantu 
saturu, svītrot tos vai ierosināt jaunus pantus. 
Pierakstiet jauno / grozīto likumu darba lapā. (6 
min) 

TEMATS 3:
ES UN GLOBĀLĀ SASILŠANA

Ministru padome ir ļoti gandarīta, ka Eiropas 
Komisija nopietni risina klimata pārmaiņu 
problēmu. Tomēr Padome pieprasa šādas izmaiņas:

2. pants. Līdz 2030. gadam — 30 % enerģijas 
no atjaunojamiem energoresursiem. Konkrēti 
pasākumi 2050. gadam — tikai tad, ja stingrus 
pasākumus paredz arī ASV un Ķīna.

Lūdzu, ierakstiet šīs izmaiņas (grozījumus) darba 
lapā. (2 minūtes)

Mūsuprāt, Eiropas Savienībai būtu jāveic stingri 
pasākumi pret globālo sasilšanu. Mēs esam 
piesardzīgi optimistiski par Eiropas priekšlikumu un 
ceram, ka Eiropas Parlaments darīs visu iespējamo, 
lai tā iedarbību nevājinātu. 

Klimata pārmaiņu problēmas nerisināšana radīs 
nopietnas sekas ikvienam un izmaksās 934 
miljonus eiro gadā. Un šis rēķins atkal būs jāmaksā 
cilvēkiem, nevis lielajiem uzņēmumiem. 

Nu ir izveidots pašiem savs, 
grozīts likums. 
Tagad jums ir jāsaņem atbalsts no visa 
Eiropas Parlamenta. Sagatavojiet sava 
jaunā likuma īsu izklāstu citiem deputātiem 
(jūsu klasesbiedriem). Izmantojiet darba lapu 
un rīkojieties šādi: (3 min)

1. Skaļi nolasiet priekšā Eiropas Komisijas sākotnējo 
likumdošanas priekšlikumu.

2. Pastāstiet saviem klasesbiedriem, kādas izmaiņas ir 
pieprasījusi Padome.

3. Skaļi nolasiet savu jauno likumu.

4. Miniet divus vai trīs iemeslus vai argumentus, 
kāpēc, jūsuprāt, tas nāks par labu ES iedzīvotājiem. 
Sagatavojiet tos iepriekš un pierakstiet darba lapā.
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1. Lūdzu, izlasiet Eiropas Komisijas likumdošanas 
priekšlikumu. (1 minūte)

2. Īsi apspriediet priekšlikumu savā grupā: par ko 
tas ir?  
Ja nepieciešams, lūdziet skolotājam papildu 
informāciju. (1 minūte)

3. Katrs grupas dalībnieks brīdi apdomā, vai viņš 
piekrīt šādam priekšlikumam. Pēc tam ikviens 
savu viedokli pauž citiem grupas dalībniekiem. 

• Kopējā vēlētāju aktivitāte Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās 2019. gadā bija 50,7 %.

• Obligāta dalība vēlēšanās paredzēta tikai Beļģijā, 
Grieķijā un Luksemburgā. Tomēr Grieķijā šo 
noteikumu neprasa ievērot.

• Pusē no dalībvalstu ziņojumiem, kas tapuši 
pēc 2018. un 2019. gadā īstenotās ES pilsoņu 
aptaujas, nepārprotami norādīts, ka ir 
nepieciešama lielāka iedzīvotāju dalība lēmumu 
pieņemšanā.

EIROPAS  
KOMISIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS  
PADOME

PILSOŅIFAKTI UN  
SKAITĻI

EIROPAS  
PARLAMENTS

Eiropas iedzīvotāji vēlas vairāk ietekmēt ES 
darbību. Mēs ļoti atbalstām šā priekšlikuma 
otro daļu, jo īpaši iedzīvotāju izraudzīšanos pēc 
nejaušības principa. Tādējādi vietu šajā asamblejā 
nevarēs iegūt ar tukšiem solījumiem. Turklāt šādi 
Eiropas politikas veidošanā tiks iesaistīti parastie 
cilvēki. Tas ir svarīgi, jo patlaban lielākā daļa 
līdzdalības instrumentu ir vērsti galvenokārt vai 
nu uz organizētiem vai profesionāliem interešu 
pārstāvjiem vai noteiktu jomu ekspertiem.

Mēs atbalstām to, ka būtu jāievieš obligāta 
dalība Eiropas vēlēšanās. Tad vēlēšanu 
rezultāti atspoguļotu visu iedzīvotāju, tostarp arī 
jauniešu, viedokli. Tas ir svarīgi, jo pētījumi liecina, 
ka vēlēšanās lielākoties balso vecāka gadagājuma 
vēlētāji, un tas var sagrozīt vēlēšanu rezultātus.

Turklāt bieži vien cilvēki ne visai labi pārzina 
Eiropas līmeņa norises. Ja balsošana būtu obligāta, 
tas mainītos, jo cilvēkiem pirms došanās uz 
vēlēšanu iecirkni nāktos izrādīt interesi un iegūt 
informāciju.

EIROPAS POLITIKAS APVIENĪBA DEMOKRĀTIJAS DOMNĪCA

Tagad ir jūsu kārta rīkoties. Kā Eiropas 
Parlamenta deputāti jūs varat mainīt tiesību 
akta priekšlikumu, lai tas jūsu ieskatā atbilstu 
ES pilsoņu interesēm. TAČU: jums jāņem vērā 
Eiropas Savienības Padomes viedoklis (sk. 2.), 
kā arī Eiropas Komisijas sākotnējais tiesību akta 
priekšlikums. Izmantojiet arī informāciju par 
ieinteresētajām personām (ieinteresēto personu 
grupām). 
Rīkojieties šādi:

1. Pa vienai apgrieziet ieinteresēto personu 
kartītes un skaļi nolasiet tajās teikto (katrs 
grupas dalībnieks pēc kārtas skaļi nolasa vienu 
no kartītēm). Tās ir kartītes ar simbolu stūrī. Tā 
turpiniet, līdz ir izlasītas visas kartītes (2 min).

2. Nolieciet kartītes ar teksta pusi uz augšu uz 
galda, lai visi grupas dalībnieki var redzēt šo 
informāciju.

3. Diskutējiet par sākotnējo tiesību akta 
priekšlikumu savā grupā un apspriediet katru 
tā pantu. Sāciet ar 1. pantu: kurš piekrīt un kurš 
nepiekrīt? Izmantojiet ieinteresēto personu 
informāciju sava viedokļa aizstāvēšanai. Tā 
izskatiet visus pantus (6 min).

4. Sagatavojiet grozītu likumu, kuram piekrīt 
visi grupas dalībnieki. Varat mainīt pantu 
saturu, svītrot tos vai ierosināt jaunus pantus. 
Pierakstiet jauno / grozīto likumu darba lapā. (6 
min) 

TEMATS 4:
EIROPAS DEMOKRĀTIJA

Eiropas Savienības Padome atbalsta plašāku 
iedzīvotāju līdzdalību ES lietās. Tomēr tā uzsver, 
ka lemt par to, vai balsošanai jābūt obligātai, ir 
dalībvalstu ziņā. Tā prasa izdarīt šādas izmaiņas.

1. PANTS. Eiropas Komisija var vienīgi mudināt 
dalībvalstis ieviest obligātu dalību vēlēšanās. Galīgo 
lēmumu pieņem dalībvalstis.

PAPILDINĀJUMS 2. PANTAM “Šī asambleja var dot 
padomus, un tai nav citu pilnvaru.”

Lūdzu, pierakstiet šīs izmaiņas (grozījumus) darba lapā. 
(2 minūtes)

Dalībai vēlēšanās nevajadzētu būt obligātai. 
Pieaugušiem cilvēkiem ir tiesības nolemt, ka viņi 
nebalsos, jo uzskata, ka vēlēšanas nav svarīgas, 
vai arī neatbalsta nevienu kandidējošo politiķi vai 
sistēmu.

Turklāt ir labāk, ja balso tikai tie cilvēki, kas ir patiesi 
ieinteresēti ES jautājumos, jo viņi ir labāk informēti. 
Ja balsot ir spiesti cilvēki, kurus tas neinteresē, viņi, 
iespējams, balsos pēc nejaušības principa tikai 
tāpēc, lai izpildītu juridiskās prasības, vai arī balsos 
par vieglprātīgiem kandidātiem vai jokdariem.

Nu ir izveidots pašiem savs, 
grozīts likums. 
Tagad jums ir jāsaņem atbalsts no visa 
Eiropas Parlamenta. Sagatavojiet sava 
jaunā likuma īsu izklāstu citiem deputātiem 
(jūsu klasesbiedriem). Izmantojiet darba lapu 
un rīkojieties šādi: (3 min)

1. Skaļi nolasiet priekšā Eiropas Komisijas sākotnējo 
likumdošanas priekšlikumu.

2. Pastāstiet saviem klasesbiedriem, kādas izmaiņas ir 
pieprasījusi Padome.

3. Skaļi nolasiet savu jauno likumu.

4. Miniet divus vai trīs iemeslus vai argumentus, 
kāpēc, jūsuprāt, tas nāks par labu ES iedzīvotājiem. 
Sagatavojiet tos iepriekš un pierakstiet darba lapā.

NEATKARĪGA  
DOMNĪCA

Lielākā daļa iedzīvotāju nav nekādi eksperti. 
Kāpēc iestādēm būtu tiem jāpiešķir tik nozīmīga 
loma? Mūsu domnīca iesaka tā vietā, lai veidotu 
Pilsoņu asambleju, izraudzīties nozaru ekspertus, 
kuri pārstāvētu rūpniecību, akadēmiskās aprindas 
un pilsoniskās sabiedrības organizācijas.
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1. Lūdzu, izlasiet Eiropas Komisijas 
likumdošanas priekšlikumu. (1 minūte)

2. Īsi apspriediet priekšlikumu savā grupā: par ko 
tas ir?  
Ja nepieciešams, lūdziet skolotājam papildu 
informāciju. (1 minūte)

3. Katrs grupas dalībnieks brīdi apdomā, vai viņš 
piekrīt šādam priekšlikumam. Pēc tam ikviens 
savu viedokli pauž citiem grupas dalībniekiem. 

• 70,8 miljoni cilvēku visā pasaulē bijuši 
spiesti doties prom no mājām (UNHCR, 
2019), un tas ir līdz šim nepieredzēti liels skaits.

• 14 % no visiem pasaules bēgļiem uzņemti Eiropā 
(UNHCR, 2019).

• Tam, ka cilvēki dodas bēgļu gaitās, ir dažādi iemesli 
— karš (piemēram, Sīrijā), nemieri (piemēram, 
Afganistānā, Lībijā), terorisms (piemēram, Nigērijā, 
Eritrejā).

•   Kopš 2014. gada, mēģinot šķērsot Vidusjūru, bojā 
gājuši vairāk nekā 20 000 cilvēku (Missing Migrants 
Project, 2019).

EIROPAS  
KOMISIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS  
PADOME

IEDZĪVOTĀJU PROTESTIFAKTI UN  
SKAITĻI

EIROPAS  
PARLAMENTS

Ja ES patiešām uzskata, ka cilvēktiesības 
ir svarīgas, tai ir jārīkojas un jāglābj cilvēku 
dzīvības. Lūdzam Eiropas Parlamentu atbalstīt 
šo priekšlikumu, jo Eiropas mēroga pieeja ir 
absolūti nepieciešama. Turklāt mudinām Eiropas 
Savienību paredzēt legālas iespējas pieprasīt 
patvērumu, atrodoties ārpus ES. Pašlaik cilvēki var 
iesniegt pieteikumu tikai tad, kad jau ir nonākuši 
ES teritorijā, tāpēc viņi ir spiesti Savienībā iekļūt 
nelegāli un nevajadzīgi riskēt.

Cilvēku, kuri nav ES pilsoņi, veiksmīga 
integrācija ES darba tirgū paver mūsu sabiedrībai 
iespējas. Labi integrēti cilvēki var dot ieguldījumu 
darba tirgus darbībā, nodrošinot labākus rezultātus 
un ilgtspējīgāku nodokļu bāzi. Īpaši svarīgi tas ir, 
domājot par Eiropas sabiedrības novecošanu, jo 
ir jānodrošina, lai mēs arī turpmāk varētu atļauties 
maksāt cilvēkiem pensijas.

ORGANIZĀCIJA “AMNESTY 
INTERNATIONAL”

DARBA DEVĒJI — PAR 
INTEGRĀCIJU

Tagad ir jūsu kārta rīkoties. Kā Eiropas 
Parlamenta deputāti jūs varat mainīt tiesību 
akta priekšlikumu, lai tas jūsu ieskatā atbilstu 
ES pilsoņu interesēm. TAČU: jums jāņem vērā 
Eiropas Savienības Padomes viedoklis (sk. 2.), 
kā arī Eiropas Komisijas sākotnējais tiesību akta 
priekšlikums. Izmantojiet arī informāciju par 
ieinteresētajām personām (ieinteresēto personu 
grupām). 
Rīkojieties šādi:

1. Pa vienai apgrieziet ieinteresēto personu 
kartītes un skaļi nolasiet tajās teikto (katrs 
grupas dalībnieks pēc kārtas skaļi nolasa vienu 
no kartītēm). Tās ir kartītes ar simbolu stūrī. Tā 
turpiniet, līdz ir izlasītas visas kartītes (2 min).

2. Nolieciet kartītes ar teksta pusi uz augšu uz 
galda, lai visi grupas dalībnieki var redzēt šo 
informāciju.

3. Diskutējiet par sākotnējo tiesību akta 
priekšlikumu savā grupā un apspriediet katru 
tā pantu. Sāciet ar 1. pantu: kurš piekrīt un kurš 
nepiekrīt? Izmantojiet ieinteresēto personu 
informāciju sava viedokļa aizstāvēšanai. Tā 
izskatiet visus pantus (6 min).

4. Sagatavojiet grozītu likumu, kuram piekrīt 
visi grupas dalībnieki. Varat mainīt pantu 
saturu, svītrot tos vai ierosināt jaunus pantus. 
Pierakstiet jauno / grozīto likumu darba lapā. (6 
min) 

TEMATS 5:
BĒGĻI EIROPĀ

Ministru padome uzskata, ka dalībvalstīm 
šajā jautājumā ir jāpieņem patstāvīgi lēmumi. 
Padome vēlas ieviest šādas izmaiņas:

2. pants: Dalībvalstis pieņem galīgo lēmumu par to, 
vai iesaistīties pārvietošanas plānā.

3. pants: Dalībvalstis patstāvīgi izlemj, cik daudz bēgļu 
tās uzņems.

4. pants: Katra valsts pati pieņem galīgo lēmumu par 
savu ieguldījumu.

Lūdzu, ierakstiet šīs izmaiņas (grozījumus) darba lapā.  
(2 minūtes)

Mūsu valstis nevar uzņemt visus patvēruma 
meklētājus. Mums tam nav nedz vietas, nedz 
naudas. Vienīgais veids, kā saglabāt mums 
raksturīgo dzīvesveidu, ir nepieņemt nevienu no 
valstīm ārpus ES.

Mēs pieprasām, lai katra dalībvalsts neatkarīgi 
varētu izlemt, kā rīkoties ar patvēruma 
meklētājiem, un cik daudzus no viņiem tā uzņems. 
ES nedrīkst dalībvalstīm uzspiest nekādas saistības.
 

Nu ir izveidots pašiem savs, 
grozīts likums. 
Tagad jums ir jāsaņem atbalsts no 
visa Eiropas Parlamenta. Sagatavojiet 
sava jaunā likuma īsu izklāstu citiem 
deputātiem (jūsu klasesbiedriem). 
Izmantojiet darba lapu un rīkojieties šādi: (3 
min)

1. Skaļi nolasiet priekšā Eiropas Komisijas sākotnējo 
likumdošanas priekšlikumu.

2. Pastāstiet saviem klasesbiedriem, kādas izmaiņas ir 
pieprasījusi Padome.

3. Skaļi nolasiet savu jauno likumu.

4. Miniet divus vai trīs iemeslus vai argumentus, 
kāpēc, jūsuprāt, tas nāks par labu ES iedzīvotājiem. 
Sagatavojiet tos iepriekš un pierakstiet darba lapā.

NEATKARĪGA  
DOMNĪCA

ES dienvidu valstīs migrantu pieplūdums 
ir lielāks, jo tās atrodas vistuvāk pašreizējiem 
migrācijas maršrutiem. Tas nozīmē, ka šīm valstīm 
ir jāizmitina lielākā daļa patvēruma meklētāju, un 
tas rada izmaksas. Pārējām ES dalībvalstīm būtu 
šīs valstis jāatbalsta. Tāpēc mēs atbalstām Eiropas 
Komisijas tiesību akta priekšlikumu.


