
V tejto simulačnej hre sa žiaci ocitnú v koži poslanca Európskeho parlamentu. Na jednu až dve hodiny sa 
vaša trieda stane samotným Európskym parlamentom a vaši žiaci budú diskutovať o tom, ako by riešili 
súčasné témy EÚ, ako je globálne otepľovanie, pravidlá týkajúce sa tabaku a armáda EÚ.

Táto simulačná hra žiakom pomôže rozvíjať ich demokratické zručnosti. Tieto zručnosti zahŕňajú kritické 
myslenie, schopnosť diskutovať a dohodnúť sa na kompromise.

Najprv žiaci pracujú v menších skupinách – parlamentných výboroch – na legislatívnom návrhu 
predloženom Európskou komisiou. Používajú herný plán s tematickými kartami. V zmenách 
legislatívneho návrhu musia zohľadniť rozličné pohľady Rady Európskej únie a ďalších zainteresovaných 
strán. Na výber je 5 tém s rozličnou obťažnosťou. 

Následne v triede prebehne plenárna rozprava, počas ktorej skupiny predstavia svoje upravené právne 
predpisy. Potom trieda hlasuje. 

Napokon prebehne dôkladný rozbor a hodnotenie simulačnej hry, pričom sa poukáže na podobnosti 
a rozdiely medzi cvičením v triede a skutočnosťou. 

METODIKA TRVANIE POMÔCKY
Simulačná hra: práca 
v parlamentných 
výboroch

25 minút – herný plán pre každú skupinu 

– pracovný list pre každú skupinu 

– balíček tematických kariet pre každú skupinu. Karty treba vytlačiť jednostranne 
a nastrihať.

– tematický legislatívny návrh Európskej komisie pre každú skupinu

Simulačná hra: 
rozprava a hlasovanie 
v pléne

10 minút na 
každú tému

– tabuľa/flipchart + krieda/zvýrazňovač 

– vyplnený pracovný list každej skupiny

Rozbor a hodnotenie 15 minút až 1 
hodina

– počítač + projektor

– prezentácia k modulu 6 

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Ani forma, ani obsah tohto cvičenia nie sú úplným a presným zachytením skutočnosti, ani nepredstavujú 
skutočné stanoviská Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Rady Európskej únie alebo lobistických 
skupín. Cieľ tohto simulačného cvičenia je výlučne vzdelávací, čo je jediný základ pre konkrétne voľby. 

POKYNY PRE UČITEĽA  
MODUL 6 – SIMULAČNÁ HRA NA 
EURÓPSKY PARLAMENT
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CIELE A ZRUČNOSTI 
PRÍSTUP

–  Žiaci si osvoja kritický prístup: vytvoria si názor na aktuálne témy v EÚ. 

VEDOMOSTI
–  Žiaci dobre poznajú a chápu rozhodovací proces EÚ (jeho zjednodušenú verziu).

–  Žiaci rozumejú úlohe, ktorú má v tomto procese Európsky parlament. 

–  Žiaci vedia, že Európsky parlament sa zaoberá konkrétnymi témami, ktoré majú vplyv na ich 
každodenný život. 

–  Žiaci vedia viac o témach, o ktorých sa diskutuje. 

 

ZRUČNOSTI
–  Počas cvičenia si žiaci rozvíjajú demokratické zručnosti: učia sa, ako zohľadniť názory iných, ako 

si vytvoriť vlastný názor, ako sa poradiť s inými a ako dosiahnuť kompromis. 
–  Žiaci sa učia, ako majú predstaviť svoj návrh a ako majú hovoriť pred skupinou. 

KROK ZA KROKOM
1. SIMULAČNÁ HRA: PRÁCA V 

PARLAMENTNÝCH VÝBOROCH
PRÍPRAVA
Trieda sa rozdelí na skupiny po štyroch až piatich žiakoch. Každej skupine sa pridelí téma, s ktorou bude 
pracovať. Každá skupina sedí okolo stola so všetkými materiálmi. V ideálnom prípade stoly vopred 
pripraví učiteľ. 

Každá skupina má tematický legislatívny návrh Európskej komisie. Na stole majú aj pracovný list 
(rovnaký pre všetky témy), herný plán (rovnaký pre všetky témy) a karty, ktoré patria k danej téme. 
Tematické karty sa položia na herný plán prázdnou stranou hore, so založenými rohmi, na ktorých sú 
uvedené číslice alebo symboly. 

Rozložená téma vyzerá takto:
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POSTUP 
Učiteľ žiakom stručne vysvetlí, že odteraz sú všetci poslancami Európskeho parlamentu a že v tejto 
funkcii budú vytvárať vlastné právne predpisy. Učiteľ takisto vysvetlí, že svoj právny predpis budú 
musieť predstaviť ostatným spolužiakom a že trieda o ňom bude hlasovať. Učiteľ vyberie témy, na 
ktorých budú žiaci pracovať, ešte pred vysvetlením hry.

Potom učiteľ stručne vysvetlí herný plán, ktorý predstavuje zjednodušenú verziu rozhodovacieho 
procesu EÚ: Európska komisia je inštitúcia, ktorá iniciuje právne predpisy predkladaním legislatívnych 
návrhov. Tieto legislatívne návrhy potom zasiela Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie, ktoré 
majú spoločnú legislatívnu právomoc.

Každá skupina žiakov pracuje nezávisle podľa pokynov a časového rozvrhu na pracovnom liste a 
kartách: skupina začne kartou číslo 1. Jeden žiak v skupine obráti danú kartu a nahlas prečíta, čo je na 
nej napísané. Skupina potom plní úlohy na karte. Následne prejdú na kartu 2, potom na karty 3 a 4. Do 
pracovného listu si robia poznámky. 

Karty obsahujú buď úlohu, alebo dodatočné informácie v podobe stanoviska Rady Európskej únie, 
lobistických skupín alebo iných zainteresovaných strán. Žiaci krok za krokom vypracujú vlastný „právny 
predpis EÚ“. Poslednou úlohou žiakov je predstaviť svoj právny predpis ostatným spolužiakom.

OBSAH
Všetky legislatívne návrhy a tematické karty sa nachádzajú v dokumente s herným materiálom pre 
tento modul. Táto simulačná hra obsahuje päť tém/oblastí. Všetky legislatívne návrhy Európskej komisie, 
úpravy požadované Radou Európskej únie a informácie od zainteresovaných strán sú zvolené tak, aby 
vyvolali čo najväčšiu diskusiu medzi žiakmi. Sú fiktívne a slúžia len na vzdelávacie účely. Je dôležité, aby 
učiteľ po cvičení vysvetlil skutočnú situáciu v daných oblastiach. 

Päť tém je zoradených podľa náročnosti od jednoduchých k zložitejším:
1. Fajčenie v EÚ
2. Armáda EÚ?
3. EÚ a globálne otepľovanie
4. Európska demokracia 
5. Utečenci v Európe

Poznámka: Obrázok naznačuje, že témou je 
fajčenie. Pre túto konkrétnu tému je v balíku menej 
kariet než pre niektoré iné. Preto nie je prostredný 
štvorec v ľavom stĺpci prikrytý kartou. Niektoré 
témy majú kartu aj pre tento štvorec.
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NIEKOĽKO RÁD
–  Obchádzajte skupiny a pomôžte im, ak si nevedia poradiť. 

–  Každá skupina pracuje pokiaľ možno na inej téme. Tak môže každá skupina predstaviť triede 
iný právny predpis. Učiteľ však môže takisto rozhodnúť, že všetky skupiny budú pracovať na 
rovnakej téme, alebo prideliť rovnakú tému dvom skupinám atď.

2. SIMULAČNÁ HRA: ROZPRAVA A HLASO-
VANIE V PLÉNE

PRÍPRAVA
Žiaci ostávajú sedieť vo svojich tematických výboroch. Vpredu stojí tabuľa alebo flipchart s touto 
tabuľkou:

TÉMA ZA PROTI ZDRŽALI SA

napr. fajčenie

e.g. ‘refugees’

Učiteľ napíše témy, o ktorých sa bude diskutovať, do prvého stĺpca.

POSTUP 
Každá tematická skupina dostane na predstavenie svojho návrhu najviac 2 minúty. Skupina na to 
použije vyplnený pracovný list. Ostatní žiaci potom dostanú chvíľu na otázky. Hneď potom dá učiteľ 
hlasovať. Každý hlasuje zdvihnutím ruky. Hlasovať môžu aj žiaci z tematického výboru, ktorí návrh 
predniesli. Učiteľ použije tieto vyjadrenia: 

– „Kto súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku.“ Učiteľ zapíše počet hlasujúcich do stĺpca „za“ 
pri danej téme.

– „Kto nesúhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku.“ Učiteľ zapíše počet hlasujúcich do stĺpca 
„proti“ pri danej téme. 

– „Kto sa zdržiava hlasovania, nech zdvihne ruku.“ Učiteľ zapíše počet hlasujúcich do stĺpca „zdržali 
sa“ pri danej téme.

Po hlasovaní učiteľ vysloví záver, či väčšina hlasovala za prijatie alebo za zamietnutie právneho predpisu. 

Väčšina je dosiahnutá, keď polovica + jeden z hlasujúcich žiakov hlasuje za návrh alebo proti nemu. 
Tí, ktorí sa zdržali hlasovania, sa nepočítajú. V prípade nerozhodného výsledku učiteľ navrhne odklad 
hlasovania. Návrh tak ostáva bez rozhodnutia.

Tento postup sa opakuje pre každý právny predpis. 
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NIEKOĽKO RÁD
– Čas potrebný na cvičenie závisí od počtu skupín v triede. 

– Čím menšie sú skupiny, tým viac sa zapája každý žiak. Pri rozhodovaní o tom, na koľko skupín sa 
trieda rozdelí, berte do úvahy potrebný čas aj osobné zapojenie žiakov. 

3. ROZBOR A HODNOTENIE
PRÍPRAVA
Učiteľ preberie podobnosti a rozdiely medzi cvičením a skutočnosťou pomocou prezentácie pre tento 
modul. Žiaci buď ostanú sedieť vo svojich menších skupinách, alebo zaujmú svoje zvyčajné miesto v 
triede. 

POSTUP
Najprv sa učiteľ spýta, ako to vnímali: „Ako ste sa cítili v koži poslanca Európskeho parlamentu?“ Žiaci 
možno odpovedia, že sa im ťažko rozhodovalo vzhľadom na veľké množstvo záujmov alebo že sa im 
páčila možnosť rozhodovať. Opýtajte sa žiakov, kto to vnímal podobne alebo opačne: napr. „Kto sa tiež 
cítil takto? Kto si myslel opak?“ 

Po tomto úvode učiteľ vyhodnotí cvičenie. Vysvetlí, že simulačná hra v triede je odlišná od toho, čo 
sa deje v skutočnosti. Rozdielna je forma aj obsah. Samozrejme sú však viaceré veci zároveň podobné. 
Tieto rozdiely a podobnosti sú v prezentácii uvedené v tabuľke (pozri obrázok).

 
Prvá otázka pre žiakov je: „Ktoré aspekty cvičenia 
považujete za podobné formou alebo obsahom?“ Učiteľ 
následne ukáže a vysvetlí podobnosti pomocou 
prezentácie, ku ktorej sa môžu žiaci vyjadrovať. 

Druhá otázka je: „Čo podľa vás funguje v realite inak?“ 
Učiteľ následne rozoberie najdôležitejšie rozdiely, opäť s 
prispením žiakov a s použitím prezentácie.

V treťom kroku učiteľ preberie skutočnú situáciu v oblastiach, o ktorých sa diskutovalo v triede. Je 
to veľmi dôležité, pretože to zabezpečí, aby si žiaci z hodiny odniesli pravdivý obraz o realite. 

OBSAH  
1. Podobnosti a rozdiely v porovnaní so skutočnosťou  
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PODOBNOSTI ROZDIELY
FORMA Tematické výbory Európskeho parlamentu. 

Európsky parlament sa zaoberá veľmi 
rozmanitými témami. Poslanci EP sa preto 
špecializujú len na jednu alebo dve oblasti. 
Európsky parlament má približne 20 stálych 
a niekoľko ad hoc (dočasných) tematických 
výborov. V týchto výboroch sa poslanci EP 
najskôr oboznamujú s témou a diskutujú o nej 
a až potom ju predstavia zvyšku Európskeho 
parlamentu. 

Záujmové skupiny. Na poslancov EP sa často 
obracajú záujmové skupiny.

Hlasovanie zdvihnutím ruky. V Európskom 
parlamente sa o návrhoch často hlasuje 
zdvihnutím ruky, lebo to je vo všeobecnosti 
rýchlejšie. Niekedy poslanci EP hlasujú 
elektronicky (= individuálne hlasovanie), 
napríklad keď nejaká téma poslancov názorovo 
výrazne rozdeľuje a výsledok hlasovania nie 
je zrejmý na prvý pohľad. O elektronické 
hlasovanie môže (vopred) požiadať aj politická 
skupina a záverečné hlasovanie o správe sa 
väčšinou uskutočňuje takisto elektronicky. 
Verejnosť tak môže sledovať, ktorí poslanci EP 
hlasovali za/proti alebo sa zdržali hlasovania

Hlasovanie väčšinou hlasov. V Európskom 
parlamente takisto platí pravidlo, že väčšinu 
tvorí polovica + jeden z odovzdaných hlasov.

Niekoľko politických skupín. Počas tohto 
cvičenia žiaci nepatrili k politickej strane. 
V skutočnosti je v Európskom parlamente 
sedem politických skupín. Na plenárnych 
schôdzach sedia poslanci EP spolu podľa 
príslušnosti k politickým skupinám, a to zľava 
doprava. Každá skupina má predsedu.

Spoločná zákonodarná moc. Toto 
cvičenie môže vyvolať dojem, že legislatívnu 
právomoc v EÚ má iba Európsky parlament, 
a preto prijíma všetky rozhodnutia. V 
skutočnosti sa však o svoju právomoc delí s 
Radou Európskej únie.

  Väčšia zložitosť 
– Na cvičení sa zúčastnilo iba niekoľko ľudí. 

Na rozprave a hlasovaní v Európskom 
parlamente sa zúčastňuje až 751 poslancov 
EP. 

– Cvičenie v triede sa uskutočnilo v jednom 
jazyku. V Európskom parlamente môže 
každý hovoriť hocktorým z 24 úradných 
jazykov. Všetko sa potom prekladá do 24 
úradných jazykov EÚ. 

OBSAH Argumenty. Argumenty uvádzané v rámci 
cvičenia sú podobné argumentom v rámci 
európskych rozpráv.

Väčšia zložitosť

Väčšia zložitosť

– Témy sú často odbornejšie. Napríklad 
sa rokuje o tom, aké veľké oká môžu mať 
rybárske siete. To si vyžaduje vedecké 
informácie o tom, aký druh rýb možno loviť 
každým typom siete, atď. 

– Legislatívne návrhy, o ktorých Európsky 
parlament hlasuje, sú oveľa podrobnejšie. 
O každej podrobnosti sa diskutuje a v 
prípade potreby sa upraví. 

Napokon je tu jedna vec, ktorá je zároveň podobná aj rozdielna: samotné témy:

– Témy možno považovať za podobné, pretože všetkými z nich sa Európsky parlament zaoberá 
v súčasnosti alebo zaoberal v minulosti. 

– Témy sú zároveň odlišné, lebo v skutočnosti sú návrhy a pozície Európskej komisie, 
Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie iné. 
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2. Súčasná situácia v jednotlivých oblastiach

1. FAJČENIE V EÚ

Aby Európska únia mladým ľuďom zabránila začať fajčiť, sústreďuje sa na prevenciu (= zabezpečenie 
toho, aby ľudia nezačali fajčiť) a odrádzanie (= zabezpečenie toho, aby čo najmenej ľudí fajčilo alebo 
aby prestali fajčiť). 

Podľa európskych predpisov sa preto na každom balíčku cigariet predávaných v EÚ uvádza 
kombinované zdravotné varovanie (obrázok, varovný text a informácia o službách pomoci pri odvykaní 
od fajčenia) v úradnom jazyku (jazykoch) krajín EÚ, kde sa cigarety predávajú. Týmto spôsobom EÚ 
informuje kupujúceho o nebezpečenstve fajčenia. 

Aj reklama na tabak bola obmedzená: kampane propagujúce fajčenie sú zakázané. 

Okrem pevných pravidiel týkajúcich sa predaja a reklamnej propagácie tabakových výrobkov EÚ 
zároveň odporúča krajinám EÚ zakázať fajčenie vo vládnych budovách, ako aj vo verejných a iných 
priestoroch. Krajiny sa však nakoniec samy rozhodujú, či sa budú týmto odporúčaním riadiť alebo nie. 

V roku 2014 EÚ schválila prísnejšie predpisy týkajúce sa tabaku. Účinnosť nadobudli v roku 2016: 

• Predaj cigariet s charakteristickými príchuťami, ako je napríklad mentolová, je teraz zakázaný. 

• Varovania na balíčkoch cigariet musia pokrývať aspoň 65 % balenia, pričom pre každú krajinu 
existuje vopred stanovený súbor kombinovaných varovaní. 

• Existuje aj obmedzenie množstva nikotínu v elektronických cigaretách. 

V pôvodnom legislatívnom návrhu sa ako možnosť navrhovali aj štandardizované – „neutrálne“ – 
balenia cigariet, ale inštitúcie EÚ sa na tejto téme nevedeli dohodnúť. Rovnako neprešiel ani návrh na 
zvýšenie minimálneho veku na nákup tabaku v celej EÚ na 18 rokov. 

Každý členský štát sa však môže rozhodnúť zaviesť prísnejšie predpisy: napríklad vo Francúzsku je 
štandardizované balenie povinné od januára 2017 a v Írsku od októbra 2018. Ceny tabaku v jednotlivých 
krajinách sa takisto líšia. Najlacnejšie v EÚ môžete balíček cigariet kúpiť v Bulharsku za približne 2,60 
eura. Najdrahšie sa cigarety predávajú v Írsku, kde balíček stojí viac ako 10 eur. 

Viac informácií o tejto téme nájdete na stránke https://ec.europa.eu/health/tobacco/overview. 

2. ARMÁDA EÚ?

Napriek plánom na vytvorenie Európskeho obranného spoločenstva z roku 1952 Európska únia nemá 
armádu. Každý členský štát sa samostatne rozhoduje, či chce mať a nasadzovať vlastnú armádu. 

Spolupráca v oblasti zahraničných vecí a obrannej politiky sa však výrazne zvýšila, najmä prijatím 
Globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku v roku 2016. Členské štáty Európskej únie 
prehlbujú svoju obrannú spoluprácu a zosúlaďujú svoje vojenské výdavky a investície v rámci iniciatív 
ako stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO).

Existujú aj ad hoc misie EÚ mimo územia EÚ na udržiavanie mieru, predchádzanie konfliktom a 
udržiavanie medzinárodnej bezpečnosti. Jednotky sa využívajú na dva druhy misií:

– civilné misie (napr. výcvik policajných síl),

– vojenské operácie (napr. akcie proti pirátom).
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Európska rada rozhoduje o každej ad hoc misii samostatne. Krajiny sa môžu zapojiť dobrovoľne. 
EÚ už vykonala približne 34 civilných a vojenských operácií. Známymi príkladmi sú obnova po 
cunami v provincii Aceh (Indonézia) a boj proti pirátom v Africkom rohu. 

Je dôležité vedieť, že zásahy EÚ sa vykonávajú v súlade s usmerneniami OSN (Organizácia Spojených 
národov) a v úzkej spolupráci s NATO (Organizácia Severoatlantickej zmluvy). 

Užitočné odkazy:
- Viac informácií o tejto téme nájdete na stránkach https://eeas.europa.eu/topics/security-

defence-crisis-response_en a www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/159/common-
security-and-defence-policy

- F Údaje o vojenských výdavkoch a obchode so zbraňami vo svete nájdete na stránke https://
ec.europa.eu/knowledge4policy/foresight/topic/changing-security-paradigm/world-military-
expenditure_en

3. EÚ A GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE

EÚ bojuje proti zmene klímy svojimi konkrétnymi politikami. Stanovila ciele v oblasti klímy a energetiky 
na rok 2030, napr. podiel energie z obnoviteľných zdrojov vo výške najmenej 32 % a zníženie emisií 
skleníkových plynov aspoň o 40 %. V roku 2020 Európska komisia prijala európsku zelenú dohodu, v 
ktorej sa stanovujú ešte ambicióznejšie ciele, napr. cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym 
kontinentom. 

Keďže dôsledky globálneho otepľovania sú už zreteľné, Európska komisia uverejnila aj stratégiu EÚ na 
prispôsobenie sa zmene klímy. 

EÚ zohrala dôležitú úlohu aj v celosvetových rokovaniach o právne záväznej dohode o prijatí opatrení 
proti globálnemu otepľovaniu, t. j. Parížskej dohode, v roku 2015. EÚ ratifikovala Parížsku dohodu v októbri 
2016. Krajiny v tejto dohode prisľúbili, že sa pokúsia udržať globálne otepľovanie pod úrovňou 2 °C, a 
pokiaľ možno pod úrovňou 1,5 °C. Parížska dohoda platí od novembra 2016. 

Užitočné odkazy:
- Viac informácií o tejto téme nájdete na stránkach https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-

action_en a www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/72/combating-climate-change.
- Infografiku s emisiami skleníkových plynov podľa krajín a odvetví nájdete na stránke www.

europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180301STO98928/greenhouse-gas-emissions-
by-country-and-sector-infographic.

4. EURÓPSKA DEMOKRACIA

Európski občania od roku 1979 každých päť rokov priamo volia nový Európsky parlament. Podľa 
spoločných pravidiel EÚ by mali voľby prebiehať na základe tajného hlasovania a priameho 
a všeobecného hlasovacieho práva (každý dospelý občan má jeden hlas). Takisto by sa malo 
uplatňovať pomerné zastúpenie. Okrem týchto spoločných pravidiel sa volebné mechanizmy riadia aj 
vnútroštátnymi predpismi, ktoré sa môžu výrazne líšiť. Občania môžu navyše hlasovať len za kandidátov 
z vlastnej krajiny alebo vlastných regionálnych volebných obvodov. To, či občania majú právo voliť 
alebo sú povinní voliť, určuje daný členský štát. Viac informácií o systéme európskych volieb nájdete 
na stránke www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/21/the-european-parliament-electoral-
procedures.
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Nato, aby sa občania viac zapájali do európskej politiky a aby sa EÚ stala demokratickejšou, existuje 
niekoľko iniciatív:

– od roku 2012 Európska iniciatíva občanov: ak nejakú iniciatívu podpíše aspoň jeden milión 
Európanov z minimálne siedmich rôznych členských štátov EÚ, môžu požiadať Európsku 
komisiu, aby vypracovala legislatívny návrh. 

– Konferencia o budúcnosti Európy oznámená v roku 2019: táto konferencia bude verejným 
fórom na diskusiu s občanmi o viacerých kľúčových prioritách a výzvach pre Európsku úniu. 
Prvýkrát bude prebiehať od roku 2020 do roku 2022.

– Existujú mnohé ďalšie nástroje účasti, napríklad európsky ombudsman, verejné konzultácie 
(odborníci v konkrétnej oblasti), petičné právo a dialógy s občanmi.

5. UTEČENCI V EÚ

Každá krajina EÚ má svoju vlastnú azylovú politiku. Spoločný európsky azylový systém (CEAS) však 
stanovuje spoločné minimálne normy pre zaobchádzanie so všetkými žiadateľmi o azyl a žiadosťami 
pre všetky členské štáty EÚ (známe aj ako Dublinské nariadenie) vrátane toho, že: 

- za preskúmanie žiadosti o azyl je zodpovedný členský štát, v ktorom migrant prvýkrát vstúpi na 
územie EÚ, 

- každý žiadateľ o azyl má počas posudzovania jeho žiadosti o azyl právo na prístrešie, stravu a 
základnú starostlivosť. Za to zodpovedá členský štát, ktorý spracúva žiadosť,

- Migranti môžu v EÚ požiadať o azyl len raz. Ak jeden členský štát ich žiadosť zamietne, potom 
táto osoba nemôže požiadať o azyl v žiadnom inom členskom štáte EÚ. Na overenie tejto 
skutočnosti sa odtlačky prstov každého žiadateľa o azyl vložia do databázy Eurodac. 

EÚ zareagovala na náhly nekontrolovaný príchod migrantov v roku 2015 tak, že prijala niekoľko opatrení 
vrátane dohody s Tureckom a ďalšími tretími krajinami, aby zabránila príchodu migrantov do Európskej 
únie. Odvtedy počet novoprichádzajúcich do EÚ klesol. Udalosti roku 2015 a ďalších však nadmerne 
zaťažili azylový systém mnohých členských štátov a schengenský priestor. Je naliehavo potrebné 
reformovať spoločný európsky azylový systém. To je však zložitá otázka, pretože členské štáty majú 
odlišné názory na to, ako ju riešiť.

Užitočné odkazy:
- Tu nájdete najnovšie údaje o migrácii na celom svete: www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
- Infografiku Európskeho parlamentu s informáciami o Európskej únii a migrácii nájdete 

na stránke www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.
html?page=intro

- Spoločný európsky azylový systém je vysvetlený na tejto stránke: https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-do/policies/asylum_en
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UŽITOČNÉ ODKAZY 
- Toto video (z roku 2015) vysvetľuje fungovanie Európskeho parlamentu za menej než šesť 

minút: www.europarltv.europa.eu/programme/others/how-it-works-the-european-parliament. 
(jazyk môžete zmeniť v ľavom hornom rohu stránky). Ak vám po cvičení ostane dosť času, 
môžete prehrať toto video. Potom môžete so žiakmi prebrať, čo je v cvičení a v skutočnosti 
podobné a kde sú rozdiely. Poznámka: toto video je z roku 2015, takže niektoré veci sa zmenili. 
Napriek tomu to stále je dobré vysvetlenie fungovania Európskeho parlamentu. 

- Viac informácií o fungovaní Parlamentu nájdete na stránke www.europarl.europa.eu/about-
parliament/en/organisation-and-rules/organisation.  

- V skutočnosti je riadny legislatívny postup zložitejší a tvorí ho prvé, druhé a občas aj tretie 
čítanie v Európskom parlamente a Rade Európskej únie. Vizuálne znázornenie a dôkladné 
vysvetlenie postupu nájdete tu: www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/powers-and-
procedures/legislative-powers.   
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