
EURÓPSKA KOMISIA
- Jeden komisár za každý členský štát
- Podobná vláde krajiny
- Zastupuje EÚ

EURÓPSKY PARLAMENT
- Maximálne 751 poslancov Európskeho parlamentu
- Orgán s rozhodovacími právomocami
- Zastupuje občanov Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE
- Jeden minister za každý členský štát
- Orgán s rozhodovacími právomocami
- Zastupuje členské štáty
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PRACOVNÝ LIST 

V ÚLOHE POSLANCA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

POSTUP
Odteraz ste poslancom Európskeho parlamentu. Boli ste priamo zvolený/zvolená do Európskeho 
parlamentu občanmi Európskej únie. Spoliehajú sa na vás, že budete meniť, schvaľovať alebo odmietať 
návrhy právnych predpisov. 

Na hracej doske sa nachádzajú karty s prázdnou stranou nahor. Karty sú očíslované. Začnite s kartou 1: 
Jeden člen skupiny otočí túto kartu a nahlas prečíta, čo je napísané z druhej strany. Skupina potom plní 
úlohy. 

Po vyriešení úlohy na karte 1, pokračujte v poradí s kartami 2, 3 a 4. Dodržiavajte vymedzený čas 
uvedený na karte. Použite tento pracovný list na zápis poznámok. 

ZMENY POŽADOVANÉ RADOU EURÓPSKEJ ÚNIE
Stručne zapíšte požadované zmeny (pozmeňujúce návrhy) (karta 2).

ZMENY ZO STRANY EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Zapíšte svoje zmeny (pozmeňujúce návrhy) k návrhu právneho predpisu Európskej komisie. Toto je váš 
nový právny predpis. Odporúča sa zohľadniť zmeny požadované Radou Európskej únie (na karte 2), ako 
aj informácie poskytnuté rôznymi zainteresovanými stranami (karta 3). 

Uveďte zoznam argumentov/dôvodov, prečo ste ako poslanci Európskeho parlamentu presvedčení, že 
právny predpis, ktorý ste vytvorili, predstavuje najlepšie riešenie (karta 4). 

1.

2.

3.
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1. NÁVRH PRÁVNEHO PREDPISU EURÓPSKEJ KOMISIE  
“FAJČENIE V EÚ”

S cieľom zabrániť mladým ľuďom, aby začali fajčiť, Európska komisia navrhuje…  

Článok 1: … že sa zavedie povinné zdravotné varovanie na obale cigariet, ako sa stanovilo v 
predchádzajúcich právnych predpisoch EÚ.

Článok 2: … že vzhľad obalov rôznych výrobcov musí byť odteraz jednotný. Všetky obaly musia byť 
štandardizované a na uvedenie značky a výrobcu cigariet sa môže použiť iba jeden typ 
písma.  

Článok 3: … že sa v celej EÚ zakazuje predaj tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov.

Vylúčenie zodpovednosti: Ani forma, ani obsah tohto cvičenia nie sú úplným a presným znázornením skutočnosti, ani nepredstavujú skutočné stanoviská Európskeho 
parlamentu, Európskej komisie, Rady Európskej únie alebo lobistických skupín. Cieľ tejto simulácie je výlučne vzdelávací, čo je jediný skutočný základ pre niektoré z 
prijatých rozhodnutí. 

Vylúčenie zodpovednosti: Ani forma, ani obsah tohto cvičenia nie sú úplným a presným znázornením skutočnosti, ani nepredstavujú skutočné stanoviská Európskeho 
parlamentu, Európskej komisie, Rady Európskej únie alebo lobistických skupín. Cieľ tejto simulácie je výlučne vzdelávací, čo je jediný skutočný základ pre niektoré z 
prijatých rozhodnutí. 
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2. NÁVRH PRÁVNEHO PREDPISU EURÓPSKEJ KOMISIE 
“ARMÁDA EÚ?”

S cieľom zvýšiť vplyv EÚ vo svete Európska komisia navrhuje… 

Článok 1: … vytvoriť európsku armádu. 

Článok 2: … že táto armáda sa bude nasadzovať počas humanitárnych katastrof, ako sú suchá a záplavy, 
a to v rámci EÚ aj za jej hranicami. Táto armáda bude schopná zasahovať aj v konfliktoch 
mimo EÚ, napr. v Sýrii. 



Vylúčenie zodpovednosti: Ani forma, ani obsah tohto cvičenia nie sú úplným a presným znázornením skutočnosti, ani nepredstavujú skutočné stanoviská Európskeho 
parlamentu, Európskej komisie, Rady Európskej únie alebo lobistických skupín. Cieľ tejto simulácie je výlučne vzdelávací, čo je jediný skutočný základ pre niektoré z 
prijatých rozhodnutí. 

Vylúčenie zodpovednosti: Ani forma, ani obsah tohto cvičenia nie sú úplným a presným znázornením skutočnosti, ani nepredstavujú skutočné stanoviská Európskeho 
parlamentu, Európskej komisie, Rady Európskej únie alebo lobistických skupín. Cieľ tejto simulácie je výlučne vzdelávací, čo je jediný skutočný základ pre niektoré z 
prijatých rozhodnutí. 

3. NÁVRH PRÁVNEHO PREDPISU EURÓPSKEJ KOMISIE  
“EÚ A GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE”

S cieľom zabrániť zvýšeniu globálnej teploty o viac než kritický limit 2 °C Európska komisia navrhuje, že: 

Článok 1. … aspoň 50 % konečnej spotreby energie v EÚ by do roku 2030 malo pochádzať z 
obnoviteľných zdrojov, ako je slnečná a veterná energia. Do roku 2050 musí byť tento 
podiel 100 %. 

Článok 2. … EÚ bude zohrávať poprednú úlohu na medzinárodných konferenciách o klíme a bude 
presviedčať krajiny vo svete, aby prijímali dôležité opatrenia.
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4. NÁVRH PRÁVNEHO PREDPISU EURÓPSKEJ KOMISIE  
“EURÓPSKA DEMOKRACIA”

Európska komisia s cieľom viac zapojiť občanov Európskej únie a v záujme zabezpečenia správneho 
vnímania EÚ navrhuje:

Článok 1. … aby všetky členské štáty zaviedli povinné hlasovanie vo voľbách do Európskeho 
parlamentu. Takto budú všetci občania musieť uvažovať, koho zvolia ako svojich zástupcov 
v Európskom parlamente.

Článok 2. …  „Európske zhromaždenie občanov“ tvorí určitý počet zakaždým iných náhodne vybraných 
občanov, ktorí sa vyjadrujú všetkým novoprijímaným právnym predpisom. Európska 
komisia, Európsky parlament a Rada Európskej únie by mali vo svojich rozhodnutiach 
zohľadniť stanovisko Európskeho zhromaždenia občanov.



5. NÁVRH PRÁVNEHO PREDPISU EURÓPSKEJ KOMISIE  
“UTEČENCI V EURÓPE”

V záujme riešenia súčasného a možného budúceho príchodu migrantov a žiadateľov o azyl do EÚ a 
zabezpečenia spravodlivého rozdelenia nákladov Európska komisia navrhuje, že… 

Článok 1: … každý členský štát EÚ ponúkne útočisko žiadateľom o azyl* v súlade s minimálnymi 
európskymi požiadavkami: každý žiadateľ o azyl má právo na jedlo, prístrešie, vzdelanie, 
zdravotnú starostlivosť a prístup k práci, kým čaká na spracovanie svojej žiadosti. 

Článok 2: … by mal existovať plán na trvalé premiestnenie žiadateľov o azyl po celej EÚ. Každá krajina 
takto bude vyvíjať rovnaké množstvo úsilia. 

Článok 3: … stanovenie počtu žiadateľov o azyl, ktorí sa umiestnia v každej krajine, bude založené na 
niekoľkých kritériách: 

- hrubý národný produkt (HNP) každej krajiny, 
- počet obyvateľov, 
- miera nezamestnanosti, 
- úsilie, ktoré krajina vynakladá na ochranu a presídlenie utečencov z vojnou postihnutých 
oblastí. 

Článok 4: … by mala vzniknúť európska záchranná misia s veľkým rozsahom na záchranu migrantov* v 
núdzi v Stredozemnom mori s cieľom zabrániť možnosti nových úmrtí. Každý členský štát 
EÚ má povinnosť prispieť k tejto misii v rozsahu podľa svojho HNP.

Vylúčenie zodpovednosti: Ani forma, ani obsah tohto cvičenia nie sú úplným a presným znázornením skutočnosti, ani nepredstavujú skutočné stanoviská Európskeho 
parlamentu, Európskej komisie, Rady Európskej únie alebo lobistických skupín. Cieľ tejto simulácie je výlučne vzdelávací, čo je jediný skutočný základ pre niektoré z 
prijatých rozhodnutí. 

* KĽÚČOVÉ POJMY:
Migrant: osoba, ktorá odišla zo svojej krajiny pôvodu, bez ohľadu na dôvody. Ide o súhrnné pomenovanie. 
Utečenec: utečenec je osobitný typ migranta: ide o niekoho, kto bol prinútený utiecť zo svojej krajiny z dôvodu prenasledovania, vojny alebo násilia. 
Utečenec má opodstatnenú obavu z prenasledovania z dôvodov rasy, náboženstva, národnosti, politického presvedčenia alebo príslušnosti k určitej 
sociálnej skupine.
Žiadateľ o azyl: keď utečenci hľadajú útočisko v inej krajine, požiadajú o azyl – právo byť uznaný ako utečenec a získať právnu ochranu a materiálnu 
pomoc. Kým čakajú na vybavenie žiadosti, nazývajú sa „žiadatelia o azyl“.
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1. Prečítajte si návrh právneho predpisu 
Európskej komisie. (1 minúta)

2. Stručne rozoberte návrh v skupine: Čoho sa 
návrh týka? V prípade potreby požiadajte 
učiteľa o doplňujúce informácie. (1 minúta)

3. Každý člen skupiny sa na chvíľu zamyslí, či 
s návrhom súhlasí. Potom všetci členovia 
postupne predstavia ostatným členom 
skupiny svoj názor. 

Rada ministrov nesúhlasí úplne s návrhom 
Európskej komisie. Chceli by sme vidieť tieto 
zmeny:

Článok 2: Na obaloch môže byť vidieť logo značky 
cigariet.

Článok 3: Iba členské štáty môžu určovať vekovú 
hranicu na predaj tabakových výrobkov. Európska únia 
túto hranicu stanovovať nemôže.

Zapíšte tieto zmeny (pozmeňujúce návrhy) do 
pracovného listu. (2 minúty)

Tabakový priemysel v mladých ľuďoch 
vidí „náhradných fajčiarov“: musia nahradiť 
všetkých ľudí, ktorí umierajú na následky 
fajčenia. Preto naliehavo žiadame Európsky 
parlament, aby zvýšil vekovú hranicu na 
nákup tabakových výrobkov z 18 rokov na 21. 

Vytvorili ste svoj vlastný upravený 
právny predpis.  Teraz musíte získať 
podporu celého Európskeho parlamentu. 
Pripravte stručnú prezentáciu svojho nového 
právneho predpisu určenú pre ostatných 
poslancov Európskeho parlamentu (svojich 
spolužiakov). Použite pracovný list a postupujte takto: 
(3 min.)

1.  Vezmite pôvodný návrh právneho predpisu Európskej 
komisie a prečítajte ho nahlas.

2.  Povedzte svojim spolužiakom, aké zmeny požadovala Rada.

3.  Nahlas prečítajte svoj nový právny predpis.

4.  Uveďte dva alebo tri dôvody alebo argumenty, prečo si 
myslíte, že ide o dobré opatrenie pre občanov EÚ. Vopred 
si tieto dôvody alebo argumenty pripravte a zapíšte ich na 
pracovný list. 

• 26 % všetkých obyvateľov EÚ a 29 % 
obyvateľov EÚ vo veku 19 - 24 rokov fajčí. 

• 80 % fajčiarov začne fajčiť pred dosiahnutím 
veku 18 rokov.

• Dvaja z troch fajčiarov na fajčenie zomierajú. 

• Tabak v EÚ každoročne spôsobí takmer 700 000 
úmrtí.

• Milióny fajčiarov trpí chorobami súvisiacimi s 
fajčením, napríklad rakovinou. 

• Európsky systém zdravotnej starostlivosti podľa 
odhadov EÚ stojí fajčenie približne 25 miliárd EUR 
ročne. 

EURÓPSKA  
KOMISIA

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

NADÁCIA NA PREDCHÁDZANIE 
FAJČENIU MLADÝCH ĽUDÍ

FAKTY A ČÍSLA

EURÓPSKY  
PARLAMENT

S novým návrhom sme veľmi spokojní. Chceli 
by sme zabrániť ľuďom, aby začali fajčiť, a sme 
presvedčení, že neutrálne balenia výrazne znížia 
príťažlivosť fajčenia. 

Vyzývame Európsky parlament, aby čo najviac 
zachoval silu tohto návrhu právneho predpisu.

My, tabakový priemysel, nie sme s novým 
návrhom Európskej komisie spokojní. Žiadame 
Európsky parlament, aby ho zamietol. Vynaložili 
sme už veľa úsilia: reklamy na tabakové výrobky 
boli zakázané a na obaloch sa už nachádzajú veľké 
varovania. Nezabúdajme, že vďaka tabakovému 
priemyslu vlády získavajú ročne na daniach vyše 
100 miliárd EUR. Okrem toho zamestnávame veľký 
počet ľudí. Tento právny predpis by mohol viesť k 
strate 175 000 pracovných miest v EÚ.  

NADÁCIA PROTI RAKOVINE TABAKOVÝ PRIEMYSEL

TÉMA 1:
FAJČENIE V EÚ

Teraz ste na ťahu. Ako poslanci Európskeho 
parlamentu môžete zmeniť návrh právneho 
predpisu podľa toho, čo je podľa vás v najlepšom 
záujme občanov Európskej únie. ALE: Musíte 
zohľadniť stanoviská Rady Európskej únie 
(pozri kartu 2), ako aj pôvodný návrh právneho 
predpisu Európskej komisie. Použite aj informácie 
zainteresovaných strán (nátlakové skupiny). 
Spravte tieto kroky:

1.  Po jednej obracajte karty zainteresovaných 
strán a prečítajte ich nahlas (každý člen 
skupiny nahlas prečíta jednu z kariet, pričom 
sa členovia striedajú). Karty zainteresovaných 
strán sú karty so symbolom v rohu. Pokračujte 
tak dlho, kým prečítate všetky karty. (2 min.)

2.  Položte karty na stôl textom nahor, aby 
informácie videli všetci členovia skupiny.

3.  V skupine diskutujte o pôvodnom návrhu 
právneho predpisu a prejdite si každý 
článok. Začnite s článkom 1: Kto súhlasí a kto 
nesúhlasí? Na svoju argumentáciu použite 
informácie od zainteresovaných strán. 
Postupujte rovnako pri všetkých článkoch. (6 
min.)

4.  Vypracujte upravený právny predpis, s ktorým 
súhlasia všetci členovia skupiny. Môžete 
zmeniť obsah článkov, vypustiť ich alebo 
pridať nové články. Svoj nový/upravený právny 
predpis napíšte na pracovný list. (6 min.) 
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1. Prečítajte si návrh právneho predpisu 
Európskej komisie. (1 minúta)

2. Stručne rozoberte návrh v skupine: Čoho sa 
návrh týka? V prípade potreby požiadajte 
učiteľa o doplňujúce informácie. (1 minúta)

3. Každý člen skupiny sa na chvíľu zamyslí, či 
s návrhom súhlasí. Potom všetci členovia 
postupne predstavia ostatným členom 
skupiny svoj názor. 

Vytvorili ste svoj vlastný upravený 
právny predpis.  Teraz musíte získať 
podporu celého Európskeho parlamentu. 
Pripravte stručnú prezentáciu svojho nového 
právneho predpisu určenú pre ostatných 
poslancov Európskeho parlamentu (svojich 
spolužiakov). Použite pracovný list a postupujte takto: 
(3 min.)

1.  Vezmite pôvodný návrh právneho predpisu Európskej 
komisie a prečítajte ho nahlas.

2.  Povedzte svojim spolužiakom, aké zmeny požadovala Rada.

3.  Nahlas prečítajte svoj nový právny predpis.

4.  Uveďte dva alebo tri dôvody alebo argumenty, prečo si 
myslíte, že ide o dobré opatrenie pre občanov EÚ. Vopred 
si tieto dôvody alebo argumenty pripravte a zapíšte ich na 
pracovný list. 

• Spojené štáty americké majú najvyššie 
vojenské výdavky (649 miliárd dolárov) na 
svete, po nich nasleduje Čína (250 miliárd 
dolárov) a Saudská Arábia (67,6 miliardy 
dolárov). (2018, Statista)

• Predpokladá sa, že do roku 2030 bude 
vojenský arzenál vo svete dvojnásobný 
oproti roku 2016.

EURÓPSKA  
KOMISIA

RADA EURÓPSKEJ ÚNIENEZÁVISLÝ THINK TANK

PROTEST OBČANOVFAKTY A ČÍSLA

EURÓPSKY  
PARLAMENT

Vojenskou intervenciou sa zhoršila situácia 
v Líbyi a Afganistane. Konflikty nemožno riešiť 
zbraňami. Chceme EÚ ochrániť pred investovaním 
do európskej armády. Ľudia túto armádu nechcú a 
nechcú ani to, aby sa na európsku obranu míňalo 
ešte viac prostriedkov z rozpočtu.

A ešte niečo: ktorým jazykom by sa v tejto armáde 
hovorilo? Anglicky? Francúzsky? Alebo jedným z 
ostatných 24 úradných jazykov EÚ? 

Podporujeme novú európsku armádu spoločne 
s existujúcimi národnými armádami. Bezpečnosť 
Európskej únie musí mať prednosť. Európska 
únia naliehavo potrebuje rozvíjať svoju obrannú 
politiku namiesto toho, aby sa naďalej spoliehala 
na pomoc USA v prípade útoku. Žiadame Európsky 
parlament, aby vyčlenil osobitný rozpočet na 
vytvorenie tejto armády. Je to v našom spoločnom 
záujme.

SIEŤ MIEROVÝCH 
ORGANIZÁCIÍ

OBRANNÝ PRIEMYSEL

Teraz ste na ťahu. Ako poslanci Európskeho 
parlamentu môžete zmeniť návrh právneho 
predpisu podľa toho, čo je podľa vás v 
najlepšom záujme občanov Európskej únie. ALE: 
Musíte zohľadniť stanoviská Rady Európskej únie 
(pozri kartu 2), ako aj pôvodný návrh právneho 
predpisu Európskej komisie. Použite aj informácie 
zainteresovaných strán (nátlakové skupiny). 
Spravte tieto kroky:

1.  Po jednej obracajte karty zainteresovaných 
strán a prečítajte ich nahlas (každý člen 
skupiny nahlas prečíta jednu z kariet, pričom 
sa členovia striedajú). Karty zainteresovaných 
strán sú karty so symbolom v rohu. Pokračujte 
tak dlho, kým prečítate všetky karty. (2 min.)

2.  Položte karty na stôl textom nahor, aby 
informácie videli všetci členovia skupiny.

3.  V skupine diskutujte o pôvodnom návrhu 
právneho predpisu a prejdite si každý 
článok. Začnite s článkom 1: Kto súhlasí a kto 
nesúhlasí? Na svoju argumentáciu použite 
informácie od zainteresovaných strán. 
Postupujte rovnako pri všetkých článkoch. (6 
min.)

4.  Vypracujte upravený právny predpis, s ktorým 
súhlasia všetci členovia skupiny. Môžete 
zmeniť obsah článkov, vypustiť ich alebo 
pridať nové články. Svoj nový/upravený právny 
predpis napíšte na pracovný list. (6 min.) 

TÉMA 2:
ARMÁDA EÚ?

Rada ministrov Európskej komisii pripomína 
skutočnosť, že členské štáty o svojej 
zahraničnej a obrannej politike rozhodujú 
samostatne. Rada preto navrhuje tieto zmeny:

Doplnenie článku 1: Táto európska armáda existuje 
popri vnútroštátnych armádach a nenahrádza ich.

Doplnenie článku 3: Každý členský štát samostatne 
rozhoduje o svojom príspevku na armádu EÚ, a to aj z 
hľadiska ľudí, aj z hľadiska zdrojov (peniaze, tanky, lietadlá 
atď.). 

Zapíšte tieto zmeny (pozmeňujúce návrhy) do 
pracovného listu. (2 minúty)

Povaha a rozsah konfliktov a bezpečnosti sa 
na celom svete menia. Tieto hrozby a aktéri 
rôznej povahy vytvárajú nové výzvy pre obranu a 
bezpečnosť krajín Európskej únie. 

Členské štáty EÚ by preto mali spojiť sily, aby im na 
vojenskej úrovni patrila vo svete dôležitá úloha.

Nechceme, aby sa EÚ zapájala do 
medzinárodných konfliktov, lebo to 
ohrozuje našu bezpečnosť v Európe. Zvýši sa 
pravdepodobnosť teroristických útokov vo 
veľkých európskych mestách. 

Ak vznikne armáda EÚ, mala by sa nasadzovať 
iba v rámci humanitárnej pomoci.
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1. Prečítajte si návrh právneho predpisu 
Európskej komisie. (1 minúta)

2. Stručne rozoberte návrh v skupine: Čoho sa 
návrh týka? V prípade potreby požiadajte 
učiteľa o doplňujúce informácie. (1 minúta)

3. Každý člen skupiny sa na chvíľu zamyslí, či 
s návrhom súhlasí. Potom všetci členovia 
postupne predstavia ostatným členom 
skupiny svoj názor. 

Vytvorili ste svoj vlastný upravený 
právny predpis.  Teraz musíte získať 
podporu celého Európskeho parlamentu. 
Pripravte stručnú prezentáciu svojho nového 
právneho predpisu určenú pre ostatných 
poslancov Európskeho parlamentu (svojich 
spolužiakov). Použite pracovný list a postupujte takto: 
(3 min.)

1.  Vezmite pôvodný návrh právneho predpisu Európskej 
komisie a prečítajte ho nahlas.

2.  Povedzte svojim spolužiakom, aké zmeny požadovala Rada.

3.  Nahlas prečítajte svoj nový právny predpis.

4.  Uveďte dva alebo tri dôvody alebo argumenty, prečo si 
myslíte, že ide o dobré opatrenie pre občanov EÚ. Vopred 
si tieto dôvody alebo argumenty pripravte a zapíšte ich na 
pracovný list. 

• Zem je v dôsledku emisií skleníkových plynov 
z ľudskej činnosti už o 1 °C teplejšia než počas 
priemyselnej revolúcie. 

• Ak sa priemerné teploty zvýšia o 2 °C, už nebudeme 
schopní zvládať následky (záplavy, prudké búrky, 
zvyšovanie hladiny morí atď.).

• EÚ je zodpovedná za 11 % svetových emisií skleníkových 
plynov. EÚ je po Číne a Spojených štátoch tretím 
najväčším zdrojom emisií.

• V roku 2018 pochádzalo 18,9 % hrubej konečnej spotreby 
energie v EÚ z obnoviteľných zdrojov (Eurostat, 2020).

EURÓPSKA  
KOMISIA

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

OBČANIAPANEL OSN PRE 
ENVIRONMENTÁLNYCH VEDCOV

EURÓPSKY  
PARLAMENT

S týmto návrhom sme spokojní a žiadame 
Európsky parlament, aby nepodľahol ropnej 
a uhoľnej loby. Je dokázané, že investície do 
zeleného hospodárstva tiež vytvárajú nové 
pracovné miesta. EÚ by preto mala pokračovať v 
týchto plánoch bez ohľadu na to, ako sa rozhodnú 
iné krajiny vo svete.

Odvetvie výroby energie z obnoviteľných 
zdrojov ešte nie je pripravené. Preto nemôžeme 
vedieť, či sa najneskôr od roku 2050 budeme môcť 
spoliehať výlučne na obnoviteľné zdroje energie. 
Preto naliehavo žiadame Európsky parlament, aby 
sa pri zabezpečovaní dodávok energie európskym 
občanom a podnikom nespoliehal len na 
obnoviteľné zdroje energie.

OPATRENIE V OBLASTI KLÍMY ROPNÉ A UHOĽNÉ SPOLOČNOSTI

TÉMA 3:
EÚ A GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE

Rada ministrov víta, že Európska komisia 
berie zmenu klímy vážne. Jednako však 
požaduje tieto zmeny:

Článok 2. 30 % energie z obnoviteľných zdrojov 
do roku 2030. Stanoviť opatrenia do roku 2050 
iba vtedy, keď aj USA a Čína stanovia prísne 
opatrenia.

Zapíšte tieto zmeny (pozmeňujúce návrhy) do 
pracovného listu. (2 minúty)

Myslíme si, že EÚ by mala prijať rázne opatrenia 
proti globálnemu otepľovaniu. V súvislosti s 
európskym návrhom sme opatrne optimistickí a 
veríme, že Európsky parlament spraví všetko, čo je 
v jeho moci, aby nedošlo k jeho oslabeniu. 

Neprijatie opatrení v oblasti zmeny klímy bude 
mať závažné následky na každého a bude nás 
stáť 934 miliónov EUR ročne. A opäť účet zaplatia 
občania a nie spoločnosti. 

Teraz ste na ťahu. Ako poslanci Európskeho 
parlamentu môžete zmeniť návrh právneho 
predpisu podľa toho, čo je podľa vás v najlepšom 
záujme občanov Európskej únie. ALE: Musíte 
zohľadniť stanoviská Rady Európskej únie 
(pozri kartu 2), ako aj pôvodný návrh právneho 
predpisu Európskej komisie. Použite aj informácie 
zainteresovaných strán (nátlakové skupiny). 
Spravte tieto kroky:

1.  Po jednej obracajte karty zainteresovaných 
strán a prečítajte ich nahlas (každý člen 
skupiny nahlas prečíta jednu z kariet, pričom 
sa členovia striedajú). Karty zainteresovaných 
strán sú karty so symbolom v rohu. Pokračujte 
tak dlho, kým prečítate všetky karty. (2 min.)

2.  Položte karty na stôl textom nahor, aby 
informácie videli všetci členovia skupiny.

3.  V skupine diskutujte o pôvodnom návrhu 
právneho predpisu a prejdite si každý 
článok. Začnite s článkom 1: Kto súhlasí a kto 
nesúhlasí? Na svoju argumentáciu použite 
informácie od zainteresovaných strán. 
Postupujte rovnako pri všetkých článkoch. (6 
min.)

4.  Vypracujte upravený právny predpis, s ktorým 
súhlasia všetci členovia skupiny. Môžete 
zmeniť obsah článkov, vypustiť ich alebo 
pridať nové články. Svoj nový/upravený právny 
predpis napíšte na pracovný list. (6 min.) 
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1. Prečítajte si návrh právneho predpisu 
Európskej komisie. (1 minúta)

2. Stručne rozoberte návrh v skupine: Čoho sa 
návrh týka? V prípade potreby požiadajte 
učiteľa o doplňujúce informácie. (1 minúta)

3. Každý člen skupiny sa na chvíľu zamyslí, či 
s návrhom súhlasí. Potom všetci členovia 
postupne predstavia ostatným členom 
skupiny svoj názor. 

Vytvorili ste svoj vlastný upravený 
právny predpis.  Teraz musíte získať 
podporu celého Európskeho parlamentu. 
Pripravte stručnú prezentáciu svojho nového 
právneho predpisu určenú pre ostatných 
poslancov Európskeho parlamentu (svojich 
spolužiakov). Použite pracovný list a postupujte takto: 
(3 min.)

1.  Vezmite pôvodný návrh právneho predpisu Európskej 
komisie a prečítajte ho nahlas.

2.  Povedzte svojim spolužiakom, aké zmeny požadovala Rada.

3.  Nahlas prečítajte svoj nový právny predpis.

4.  Uveďte dva alebo tri dôvody alebo argumenty, prečo si 
myslíte, že ide o dobré opatrenie pre občanov EÚ. Vopred 
si tieto dôvody alebo argumenty pripravte a zapíšte ich na 
pracovný list. 

• Celková účasť voličov na európskych 
voľbách v roku 2019 bola 50,7 %. 

• Povinná účasť na voľbách je iba v Belgicku, 
Grécku a Luxembursku. V Grécku sa však 
nevynucuje. 

•   Potreba väčšej účasti občanov na rozhodovaní 
sa výslovne uvádza v polovici národných správ o 
konzultáciách s občanmi z rokov 2018 a 2019.

EURÓPSKA  
KOMISIA

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

OBČANIAFAKTY A ČÍSLA

EURÓPSKY  
PARLAMENT

Európania chcú väčšie slovo vo fungovaní 
EÚ. Veľmi podporujeme druhú časť tohto 
návrhu, najmä náhodný výber občanov. Nemá 
tak zmysel dávať sľuby s cieľom získať miesto v 
tomto zhromaždení. Rovnako to zaručí zapojenie 
„bežných občanov“ do tvorby európskej politiky. Je 
to dôležité preto, že väčšina súčasných nástrojov 
účasti sa zameriava najmä na organizované či 
odborné záujmy alebo odborníkov v konkrétnej 
oblasti.

Podporujeme zavedenie povinnej účasti na 
európskych voľbách. Výsledky volieb tak budú 
odrážať názory všetkých občanov vrátane mladých 
ľudí. Je to dôležité, lebo výskumy ukázali, že volia 
najmä staršie generácie, čo môže skresliť výsledky 
volieb. 

Okrem toho sú ľudia často menej oboznámení s 
úrovňou EÚ. Povinné hlasovanie to zmení, pretože 
ľudia sa pred odovzdaním hlasu budú musieť 
informovať.

ZDRUŽENIE PRE EURÓPSKU 
POLITIKU

THINK TANK ZA DEMOKRACIU

TÉMA 4:
EURÓPSKA DEMOKRACIA

Rada Európskej únie je za väčšiu účasť 
občanov v záležitostiach EÚ. Zdôrazňuje 
však, že o povinnej účasti na voľbách rozhodujú 
členské štáty. Požaduje tieto zmeny:

ČLÁNOK 1: Európska komisia môže členským štátom 
iba odporučiť, aby zaviedli povinnú účasť vo voľbách. 
Konečné rozhodnutie prijímajú členské štáty. 

DOPLNENIE ČLÁNKU 2: „Toto zhromaždenie môže 
vydávať len odporúčania a nemá žiadnu inú 
právomoc.“

Zapíšte tieto zmeny (pozmeňujúce návrhy) do 
pracovného listu. (2 minúty)

Ľudia by nemali byť nútení voliť. Dospelí majú 
právo rozhodnúť sa nevoliť, ak si myslia, že voľby 
nie sú dôležité, alebo ak nesúhlasia so žiadnym 
politickým kandidátom alebo systémom. 

Okrem toho je lepšie, keď hlasujú len tí, ktorí 
sa o EÚ skutočne zaujímajú, pretože sú najviac 
informovaní. Ak nútite voliť ľudí, ktorí nemajú 
záujem, môžu hlasovať bez rozmyslu, len aby si 
splnili zákonnú povinnosť, alebo môžu hlasovať za 
ľahkomyseľných či zábavných kandidátov.

NEZÁVISLÁ SKUPINA EXPERTOV

Bežní občania väčšinou nie sú odborníci. Prečo by 
im inštitúcie dávali takú dôležitú úlohu? Namiesto 
zhromaždenia občanov naša expertná skupina 
odporúča vybrať odborníkov v danej oblasti, a 
to z priemyslu, akademickej obce a organizácií 
občianskej spoločnosti.

Teraz ste na ťahu. Ako poslanci Európskeho 
parlamentu môžete zmeniť návrh právneho 
predpisu podľa toho, čo je podľa vás v najlepšom 
záujme občanov Európskej únie. ALE: Musíte 
zohľadniť stanoviská Rady Európskej únie 
(pozri kartu 2), ako aj pôvodný návrh právneho 
predpisu Európskej komisie. Použite aj informácie 
zainteresovaných strán (nátlakové skupiny). 
Spravte tieto kroky:

1.  Po jednej obracajte karty zainteresovaných 
strán a prečítajte ich nahlas (každý člen 
skupiny nahlas prečíta jednu z kariet, pričom 
sa členovia striedajú). Karty zainteresovaných 
strán sú karty so symbolom v rohu. Pokračujte 
tak dlho, kým prečítate všetky karty. (2 min.)

2.  Položte karty na stôl textom nahor, aby 
informácie videli všetci členovia skupiny.

3.  V skupine diskutujte o pôvodnom návrhu 
právneho predpisu a prejdite si každý 
článok. Začnite s článkom 1: Kto súhlasí a kto 
nesúhlasí? Na svoju argumentáciu použite 
informácie od zainteresovaných strán. 
Postupujte rovnako pri všetkých článkoch. (6 
min.)

4.  Vypracujte upravený právny predpis, s ktorým 
súhlasia všetci členovia skupiny. Môžete 
zmeniť obsah článkov, vypustiť ich alebo 
pridať nové články. Svoj nový/upravený právny 
predpis napíšte na pracovný list. (6 min.) 
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1. Prečítajte si návrh právneho predpisu 
Európskej komisie. (1 minúta)

2. Stručne rozoberte návrh v skupine: Čoho sa 
návrh týka? V prípade potreby požiadajte 
učiteľa o doplňujúce informácie. (1 minúta)

3. Každý člen skupiny sa na chvíľu zamyslí, či 
s návrhom súhlasí. Potom všetci členovia 
postupne predstavia ostatným členom 
skupiny svoj názor. 

Vytvorili ste svoj vlastný upravený 
právny predpis.  Teraz musíte získať 
podporu celého Európskeho parlamentu. 
Pripravte stručnú prezentáciu svojho nového 
právneho predpisu určenú pre ostatných poslancov 
Európskeho parlamentu (svojich spolužiakov). Použite 
pracovný list a postupujte takto: (3 min.)

1.  Vezmite pôvodný návrh právneho predpisu Európskej 
komisie a prečítajte ho nahlas.

2.  Povedzte svojim spolužiakom, aké zmeny požadovala 
Rada.

3.  Nahlas prečítajte svoj nový právny predpis.

4.  Uveďte dva alebo tri dôvody alebo argumenty, prečo 
si myslíte, že ide o dobré opatrenie pre občanov EÚ. 
Vopred si tieto dôvody alebo argumenty pripravte a 
zapíšte ich na pracovný list. 

• Na svete je násilne vysídlených zo svojich 
domovov rekordných 70,8 milióna ľudí 
(UNHCR, 2019).

• Európa prijala 14 % všetkých utečencov na svete 
(UNHCR, 2019).

• Medzi dôvody úteku patrí vojna (napr. v 
Sýrii), nepokoje (napr. v Afganistane, Líbyi) a 
terorizmus (napr. v Nigérii, Eritrei).

•   Od roku 2014 zomrelo pri pokuse o prechod cez 
Stredozemné more viac ako 20 000 ľudí (Missing 
Migrants Project, 2019).

EURÓPSKA  
KOMISIA

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

PROTEST OBČANOVFAKTY A ČÍSLA

EURÓPSKY  
PARLAMENT

Ak si EÚ skutočne myslí, že na ľudských 
právach záleží, musí konať a zachraňovať 
ľudské životy. Žiadame Európsky parlament, 
aby podporil tento návrh, lebo európsky prístup 
je absolútne nevyhnutný. Rovnako naliehavo 
žiadame EÚ, aby poskytla zákonné možnosti 
požiadať o azyl z krajín mimo EÚ. V súčasnosti oň 
ľudia môžu požiadať až po príchode na územie EÚ, 
čo ich núti nelegálne vstupovať na jej územie a 
zbytočne pritom riskovať.

Úspešná integrácia štátnych príslušníkov 
tretích krajín do trhu práce EÚ je príležitosťou 
pre našu spoločnosť. Ak sa skutočne integrujú, 
môžu prispieť k lepšiemu fungovaniu a výkonnosti 
trhu práce a podporiť fiškálnu udržateľnosť. 
Vzhľadom na starnúce európske obyvateľstvo je 
to zvlášť potrebné, aby sme si aj naďalej mohli 
dovoliť financovať dôchodky. 

AMNESTY  
INTERNATIONAL

ZAMESTNÁVATELIA ZA 
INTEGRÁCIU

TÉMA 5:
UTEČENCI V EURÓPE

Rada ministrov sa domnieva, že v tejto veci sa musia 
rozhodovať samostatne členské štáty. Rada chce tieto 
zmeny:

Článok 2: Členským štátom ostane konečné rozhodnutie, 
či sa zúčastnia na pláne na premiestňovanie.

Článok 3: Členské štáty samy rozhodnú o tom, koľko 
utečencov prijmú.

Článok 4: Každá krajina má posledné slovo, pokiaľ ide o 
jej príspevok.

Zapíšte tieto zmeny (pozmeňujúce návrhy) do 
pracovného listu. (2 minúty)

Naše krajiny nemôžu prijať všetkých žiadateľov 
o azyl. Nemáme na to ani priestor, ani peniaze. 
Jediný spôsob, ako zachovať náš spôsob života, je 
neprijímať nikoho z krajín mimo EÚ. 

Požadujeme, aby každý členský štát mohol 
samostatne rozhodovať, ako pristupovať k 
žiadateľom o azyl a koľko ich prijme. Európska únia 
nemôže členským štátom nič prikazovať.

NEZÁVISLÝ THINK TANK

Krajiny na juhu EÚ zažívajú najväčší prílev 
migrantov, pretože sú najbližšie k súčasným 
migračným trasám. Znamená to, že musia prijímať 
väčšinu žiadateľov o azyl, čo ich stojí peniaze. 
Ostatné členské štáty EÚ by ich mali podporiť. 
Preto podporujeme legislatívny návrh Európskej 
komisie.

Teraz ste na ťahu. Ako poslanci Európskeho 
parlamentu môžete zmeniť návrh právneho 
predpisu podľa toho, čo je podľa vás v najlepšom 
záujme občanov Európskej únie. ALE: Musíte 
zohľadniť stanoviská Rady Európskej únie 
(pozri kartu 2), ako aj pôvodný návrh právneho 
predpisu Európskej komisie. Použite aj informácie 
zainteresovaných strán (nátlakové skupiny). 
Spravte tieto kroky:

1.  Po jednej obracajte karty zainteresovaných 
strán a prečítajte ich nahlas (každý člen 
skupiny nahlas prečíta jednu z kariet, pričom 
sa členovia striedajú). Karty zainteresovaných 
strán sú karty so symbolom v rohu. Pokračujte 
tak dlho, kým prečítate všetky karty. (2 min.)

2.  Položte karty na stôl textom nahor, aby 
informácie videli všetci členovia skupiny.

3.  V skupine diskutujte o pôvodnom návrhu 
právneho predpisu a prejdite si každý 
článok. Začnite s článkom 1: Kto súhlasí a kto 
nesúhlasí? Na svoju argumentáciu použite 
informácie od zainteresovaných strán. 
Postupujte rovnako pri všetkých článkoch. (6 
min.)

4.  Vypracujte upravený právny predpis, s ktorým 
súhlasia všetci členovia skupiny. Môžete 
zmeniť obsah článkov, vypustiť ich alebo 
pridať nové články. Svoj nový/upravený právny 
predpis napíšte na pracovný list. (6 min.) 


