
EVROPSKA KOMISIJA
- Po en komisar iz vsake države članice
- Primerljiva z nacionalno vlado
- Zastopa EU

EVROPSKI PARLAMENT
- Največ 751 evropskih poslancev
- Organ odločanja
- Zastopa državljane EU

SVET EVROPSKE UNIJE
- Po en minister iz vsake države članice
- Organ odločanja
- Zastopa države članice
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DELOVNI LIST  

V VLOGI POSLANCA EVROPSKEGA PARLAMENTA

POSTOPEK
Od tega trenutka dalje si v vlogi poslanca oz. poslanke Evropskega parlamenta. V Evropski parlament 
so te na neposrednih volitvah izvolili državljani Evropske unije, ki računajo nate, da boš spreminjal/-a, 
sprejemal/-a ali zavračal/-a predloge zakonov. 

Na igralni deski so kartice, obrnjene s prazno stranjo navzgor. Kartice so oštevilčene. Začni s kartico št. 
1: Eden izmed članov skupine kartico obrne in na glas prebere besedilo na prednji strani kartice. Nato 
skupina izvede naloge. 

Potem ko končate s kartico št. 1, nadaljujte s karticami št. 2, 3 in 4. Upoštevajte čas, ki je naveden na 
karticah. Ta delovni list uporabite za pisanje zapiskov. 

SPREMEMBE, KI JIH ZAHTEVA SVET EVROPSKE UNIJE
Spodaj na kratko zapišite zahtevane spremembe (predloge sprememb) (kartica št. 2).

SPREMEMBE EVROPSKEGA PARLAMENTA
Zapišite svoje spremembe (predloge sprememb) zakonodajnega predloga, ki ga je pripravila Evropska 
komisija. To je vaš novi zakon. Priporočljivo je, da upoštevate predloge sprememb, ki jih je predlagal 
Svet Evropske unije (na kartici št. 2), kot tudi informacije, ki ste jih dobili od različnih zainteresiranih strani 
(kartica št. 3). 

Utemeljite oz. navedite razloge, zakaj kot poslanci Evropskega parlamenta menite, da je zakon, ki ste ga 
pravkar oblikovali, najboljša rešitev (kartica št. 4).

1.

2.

3.
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1. PREDLOG ZAKONA EVROPSKE KOMISIJE  
“KAJENJE V EU”

Da bi mlade odvrnili od tega, da bi začeli kaditi, Evropska komisija predlaga …  

Člen 1: … naj postanejo zdravstvena opozorila na cigaretnih škatlicah obvezna, kot je bilo odločeno v 
prejšnjih uredbah EU.

Člen 2: … zasnova cigaretnih škatlic naj se ne razlikuje več med proizvajalci. Vse cigaretne škatlice 
morajo biti standardne, za navedbo imena znamke in proizvajalca pa se lahko uporablja le ena 
vrsta pisave.  

Člen 3: … naj se prodaja tobačnih izdelkov po vsej EU prepove osebam, mlajšim od 18 let.

Izjava o omejitvi odgovornosti: ne oblika ne vsebina te vaje ne predstavljata popolne in natančne resničnosti niti ne odražata dejanskih stališč Evropskega parlamenta, 
Evropske komisije, Sveta Evropske unije ali lobističnih skupin. Ta simulacijska vaja je namenjena zgolj izobraževanju, kar je edina dejanska podlaga za odločitve. 

Izjava o omejitvi odgovornosti: ne oblika ne vsebina te vaje ne predstavljata popolne in natančne resničnosti niti ne odražata dejanskih stališč Evropskega parlamenta, 
Evropske komisije, Sveta Evropske unije ali lobističnih skupin. Ta simulacijska vaja je namenjena zgolj izobraževanju, kar je edina dejanska podlaga za odločitve. 
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2. PREDLOG ZAKONA EVROPSKE KOMISIJE  
“VOJSKA EU?”

Da bi imela EU večjo moč v svetu, Evropska komisija predlaga … 

Člen 1: … ustanovitev evropske vojske. 

Člen 2: … naj ta vojska opravlja naloge ob humanitarnih nesrečah, kot so suša in poplave, tako v EU kot 
zunaj nje. Posredovala bo lahko tudi pri sporih zunaj EU, na primer v Siriji. 



Izjava o omejitvi odgovornosti: ne oblika ne vsebina te vaje ne predstavljata popolne in natančne resničnosti niti ne odražata dejanskih stališč Evropskega parlamenta, 
Evropske komisije, Sveta Evropske unije ali lobističnih skupin. Ta simulacijska vaja je namenjena zgolj izobraževanju, kar je edina dejanska podlaga za odločitve. 

Izjava o omejitvi odgovornosti: ne oblika ne vsebina te vaje ne predstavljata popolne in natančne resničnosti niti ne odražata dejanskih stališč Evropskega parlamenta, 
Evropske komisije, Sveta Evropske unije ali lobističnih skupin. Ta simulacijska vaja je namenjena zgolj izobraževanju, kar je edina dejanska podlaga za odločitve. 

3. PREDLOG ZAKONA EVROPSKE KOMISIJE  
“EU IN SEGREVANJE PLANETA”

Da bi preprečili zvišanje temperatur Zemlje nad kritično mejo 2 stopinji C, Evropska komisija predlaga, naj:

Člen 1: … se do leta 2030 vsaj 50 % energije za končno porabo v EU pridobi iz obnovljivih virov, kot sta 
sončna in vetrna energija. Do leta 2050 se mora ta odstotek zvišati na 100 %. 

Člen 2: … ima EU vodilno vlogo na mednarodnih konferencah o podnebju in prepriča druge države po 
svetu, naj resno ukrepajo.
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4. PREDLOG ZAKONA EVROPSKE KOMISIJE  
“EVROPSKA DEMOKRACIJA”

Da bi bili državljani Evropske unije bolj vključeni in da bi se zagotovilo pravilno razumevanje EU, 
Evropska komisija predlaga, naj:

Člen 1: ... vse države članice uvedejo obvezno glasovanje na volitvah v Evropski parlament. Tako bodo 
morali vsi državljani razmisliti o tem, koga bodo izbrali za svoje predstavnike v Evropskem 
parlamentu.

Člen 2: ... Evropska državljanska skupščina z naključno izbranim številom državljanov za vsak primer 
posebej prispeva politično mnenje za vsak nov zakonski predpis. Evropska komisija, Evropski 
parlament in Svet Evropske unije morajo mnenje skupščine upoštevati v svojih sklepih.



5. PREDLOG ZAKONA EVROPSKE KOMISIJE  
“BEGUNCI V EVROPI”

Za spopadanje s sedanjim in morebitnim prihodnjim prihodom migrantov in prosilcev za azil v EU ter za 
zagotovitev pravične delitve bremena Evropska komisija predlaga, naj … 

Člen 1: … vsaka država članica EU prosilcem za azil* ponudi namestitev v skladu z minimalnimi 
evropskimi zahtevami: vsak prosilec za azil ima med obravnavo prošnje pravico do hrane, 
zatočišča, izobraževanja, zdravstvenega varstva in dostopa do dela. 

Člen 2: … se pripravi trajen načrt za premeščanje prosilcev za azil po EU. Tako vsaka država vloži enako 
truda. 

Člen 3: … se število prosilcev za azil, ki so nameščeni v posamezni državi, določi na podlagi več meril: 
- bruto nacionalni proizvod (BNP) posamezne države; 
- število prebivalcev; 
- stopnja brezposelnosti; 
- obstoječa prizadevanja za namestitev in premestitev beguncev z območij, razdejanih zaradi 
vojne. 

Člen 4: … se v Sredozemskem morju organizira obsežna reševalna akcija za migrante*, ki potrebujejo 
pomoč, da bi preprečili morebitne nove smrtne žrtve. Vsaka država članica EU mora k tej akciji 
prispevati v skladu s svojim BNP.

Izjava o omejitvi odgovornosti: ne oblika ne vsebina te vaje ne predstavljata popolne in natančne resničnosti niti ne odražata dejanskih stališč Evropskega parlamenta, 
Evropske komisije, Sveta Evropske unije ali lobističnih skupin. Ta simulacijska vaja je namenjena zgolj izobraževanju, kar je edina dejanska podlaga za odločitve. 

* KLJUČNI IZRAZI:
Migrant: vsaka oseba, ki se iz svoje izvorne države preseli iz katerega koli razloga. To je nadpomenka. 
Begunec: begunec je poseben migrant, in sicer nekdo, ki je moral iz svoje države pobegniti zaradi preganjanja, vojne ali nasilja. Begunec ima 
utemeljen strah pred preganjanjem zaradi rasne, verske in nacionalne pripadnosti, političnega prepričanja ali pripadnosti posebni družbeni skupini.
Prosilec za azil: ko begunci iščejo zatočišče v drugi državi, zaprosijo za azil – pravico, da se jih prizna kot begunce ter da prejmejo pravno varstvo in 
materialno pomoč. Med obravnavo njihove prošnje jih imenujemo prosilci za azil.
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1.  Preberite predlog zakona, ki ga je pripravila 
Komisija. (1 minuta)

2.  V skupini se na kratko pogovorite o predlogu.  
O čem govori? Po potrebi prosite učitelja za 
dodatne informacije. (1 minuta)

3.  Vsak posebej naj na kratko razmisli, ali se 
s predlogom strinja. Nato drug za drugim 
predstavite svoje mnenje ostalim v skupini. 

Svet ministrov se s predlogom Evropske komisije 
ne strinja v celoti. Predlaga naslednje spremembe:

Člen 2: Logotip blagovne znamke cigaret je lahko 
viden na zavojčku.

Člen 3: Minimalno starost za nakup tobačnih 
izdelkov lahko določijo samo države članice, ne EU.

 Te predloge sprememb zapišite na delovni list. (2 
minuti)

Tobačna industrija vidi v mladih 
nadomestne kadilce – nadomestiti morajo 
namreč osebe, ki umrejo za posledicami 
kajenja. Zato Evropski parlament pozivamo, 
naj starostno mejo za nakup tobačnih 
izdelkov dvigne z 18 na 21 let. 

Pripravili ste svoj prilagojen zakon.   
Zdaj morate pridobiti podporo celotnega 
Evropskega parlamenta. Pripravite kratko 
predstavitev novega zakona za ostale evropske 
poslance (svoje sošolce).

Uporabite delovni list in delajte po naslednjih korakih: 
(3 min)

1.  Najprej na glas preberite prvotni predlog zakona,  
ki ga je pripravila Komisija.

2.  Sošolcem pojasnite, katere spremembe je zahteval Svet.

3.  Na glas preberite svoj novi predlog zakona.

4.  Z dvema ali tremi razlogi ali argumenti utemeljite, 
zakaj menite, da je ta ukrep dober za državljane EU. 
Razloge ali argumente pripravite vnaprej in jih zapišite 
na delovni list.

• Kadi 26 % vseh prebivalcev EU in 29 % 
Evropejcev, starih od 15 do 24 let.

• 80 % jih začne kaditi pred 18. letom.

• Dve tretjini kadilcev umreta zaradi kajenja. 

• Tobak je vsako leto vzrok za skoraj 700.000 smrti 
v EU.

• Več milijonov kadilcev trpi zaradi bolezni, ki so 
posledica kajenja, kot je rak. 

• Po ocenah EU kajenje evropski zdravstveni 
sistem stane okrog 25 milijard EUR letno. 

EVROPSKA  
KOMISIJA

SVET EVROPSKE UNIJE

FUNDACIJA ZA PREPREČEVANJE 
KAJENJA MED MLADIMI

DEJSTVA IN  
ŠTEVILKE

EVROPSKI  
PARLAMENT

Z novim predlogom smo zelo zadovoljni. 
Preprečiti želimo, da bi ljudje začeli kaditi, in 
menimo, da bo zaradi nevtralnih zavojčkov kajenje 
postalo veliko manj privlačno. 

Evropski parlament pozivamo, naj ta predlog 
ohrani v največji možni meri.

V tobačni industriji nismo zadovoljni z novim 
predlogom Evropske komisije, zato pozivamo 
Evropski parlament, naj ga zavrne. Tobačna industrija 
je storila že veliko: prepovedano je oglaševanje tobaka 
in na zavojčkih morajo že zdaj biti na veliko napisana 
opozorila. Ne smemo pozabiti, da vlade na račun 
tobačne industrije z davki vsako leto zaslužijo več 
kot 100 milijard EUR. Poleg tega je v njej zaposlenih 
veliko ljudi. Ta zakon bi lahko pomenil izgubo 175.000 
delovnih mest v EU.  

FUNDACIJA ZA BOJ PROTI RAKU TOBAČNA INDUSTRIJA

Zdaj ste na vrsti vi. Kot poslanci Evropskega 
parlamenta lahko predlog zakona spremenite tako, 
kot menite, da bi najbolj koristilo državljanom EU. 
TODA: Pri tem morate upoštevati mnenje Sveta 
Evropske unije (glej št. 2), pa tudi prvotni predlog 
zakona, ki ga je pripravila Komisija. Upoštevajte 
tudi informacije o zainteresiranih straneh (lobijih). 
Izvedite naslednje korake:

1.  Kartice zainteresiranih strani obračajte eno po 
eno in jih preberite naglas (pri tem se v skupini 
izmenjujte – vsak naj prebere eno). To so kartice, 
ki imajo v vogalu znak. Nadaljujte, dokler ne 
preberete vseh kartic.  
(2 min)

2.  Kartice odložite na mizo z besedilom navzgor, 
da lahko vsi v skupini vidijo informacije.

3.  V skupini razpravljajte o prvotnem predlogu 
zakona. Obravnavajte vsak člen posebej. 
Začnite s členom 1. Kdo se strinja z njim in kdo 
se ne strinja? Za svoje argumente uporabite 
informacije, ki so jih posredovale zainteresirane 
strani. Enako naredite tudi za vse ostale člene. (6 
min)

4.  Predlog zakona spremenite tako, da se z njim 
strinja vsa skupina. Pri tem lahko spreminjate 
vsebino členov, člene izbrišete ali dodajate 
nove. Novi oziroma prilagojeni zakon zapišite na 
delovni list. 
(6 min) 

TEMA 1:
KAJENJE V EU



1

32

4

1.  Preberite predlog zakona, ki ga je pripravila 
Komisija. (1 minuta)

2.  V skupini se na kratko pogovorite o predlogu.  
O čem govori? Po potrebi prosite učitelja za 
dodatne informacije. (1 minuta)

3.  Vsak posebej naj na kratko razmisli, ali se 
s predlogom strinja. Nato drug za drugim 
predstavite svoje mnenje ostalim v skupini. 

Pripravili ste svoj prilagojen zakon.   
Zdaj morate pridobiti podporo celotnega 
Evropskega parlamenta. Pripravite kratko 
predstavitev novega zakona za ostale evropske 
poslance (svoje sošolce).

Uporabite delovni list in delajte po naslednjih korakih: 
(3 min)

1.  Najprej na glas preberite prvotni predlog zakona,  
ki ga je pripravila Komisija.

2.  Sošolcem pojasnite, katere spremembe je zahteval Svet.

3.  Na glas preberite svoj novi predlog zakona.

4.  Z dvema ali tremi razlogi ali argumenti utemeljite, 
zakaj menite, da je ta ukrep dober za državljane EU. 
Razloge ali argumente pripravite vnaprej in jih zapišite 
na delovni list.

• Združene države Amerike so vodilne na 
svetu, kar zadeva odhodke za vojsko (649 
milijard USD), sledita jim Kitajska (250 milijard 
USD) in Savdska Arabija (67,6 milijarde USD) (v 
letu 2018, Statista).

• Svetovne zaloge vojaške opreme naj bi se do 
leta 2030 podvojile glede na leto 2016.

EVROPSKA  
KOMISIJA

SVET EVROPSKE UNIJENEODVISEN MOŽGANSKI TRUST

PROTEST DRŽAVLJANOVDEJSTVA IN  
ŠTEVILKE

EVROPSKI  
PARLAMENT

V Libiji in Afganistanu so se razmere po vojaškem 
posredovanju poslabšale. Konfliktov ni mogoče 
razrešiti z orožjem. Nočemo, da EU vlaga v 
evropsko vojsko. Ljudje evropske vojske nočejo 
in se ne strinjajo, da bi se za evropsko obrambo 
porabilo še več sredstev.

Obstaja še eno vprašanje: kateri jezik bi govorila ta 
vojska? Angleško? Francosko? Morda enega izmed 
ostalih 24 uradnih jezikov EU? 

Podpiramo ustanovitev nove evropske vojske 
poleg obstoječih nacionalnih vojsk. Varnost 
Evropske unije mora biti na prvem mestu. Nujno 
je, da EU razvije lastno obrambno politiko in se 
v primeru napada ne zanaša na pomoč ZDA. 
Evropski parlament pozivamo, naj zagotovi 
poseben proračun za razvoj te vojske. To je v 
našem skupnem interesu.
 

MREŽA MIROVNIŠKIH  
ORGANIZACIJ

OBRAMBNA INDUSTRIJA

Zdaj ste na vrsti vi. Kot poslanci Evropskega 
parlamenta lahko predlog zakona spremenite tako, 
kot menite, da bi najbolj koristilo državljanom EU. 
TODA: Pri tem morate upoštevati mnenje Sveta 
Evropske unije (glej št. 2), pa tudi prvotni predlog 
zakona, ki ga je pripravila Komisija. Upoštevajte 
tudi informacije o zainteresiranih straneh (lobijih). 
Izvedite naslednje korake:

1.  Kartice zainteresiranih strani obračajte eno po 
eno in jih preberite naglas (pri tem se v skupini 
izmenjujte – vsak naj prebere eno). To so kartice, 
ki imajo v vogalu znak. Nadaljujte, dokler ne 
preberete vseh kartic.  
(2 min)

2.  Kartice odložite na mizo z besedilom navzgor, 
da lahko vsi v skupini vidijo informacije.

3.  V skupini razpravljajte o prvotnem predlogu 
zakona. Obravnavajte vsak člen posebej. 
Začnite s členom 1. Kdo se strinja z njim in kdo 
se ne strinja? Za svoje argumente uporabite 
informacije, ki so jih posredovale zainteresirane 
strani. Enako naredite tudi za vse ostale člene. (6 
min)

4.  Predlog zakona spremenite tako, da se z njim 
strinja vsa skupina. Pri tem lahko spreminjate 
vsebino členov, člene izbrišete ali dodajate 
nove. Novi oziroma prilagojeni zakon zapišite na 
delovni list. 
(6 min) 

TEMA 2:
VOJSKA EU?

Svet ministrov opozarja Evropsko komisijo, 
da se države članice neodvisno odločajo o svoji 
zunanji in varnostni politiki. Zato Svet predlaga 
naslednje spremembe:

K členu 1 se doda: Evropska vojska obstaja poleg 
nacionalnih in slednjih ne nadomesti.

K členu 3 se doda: Vsaka država članica samostojno 
odloča o svojem prispevku k vojski EU tako v obliki 
človeških kot drugih virov (denar, tanki, letala itd.). 

 Te predloge sprememb zapišite na delovni list. (2 
minuti)

Narava in obseg konfliktov in varnostnih razmer v 
svetu se spreminjata. Raznolike grožnje in akterji 
prinašajo nove izzive za obrambo in varnost držav 
v Evropski uniji. 

Države članice bi morale zato združiti sile in imeti 
pomembno vlogo v svetu na vojaškem področju.

Nočemo, da se EU vpleta v mednarodne 
konflikte, saj bi s tem ogrozila našo varnost v 
Evropi. Povečale bi se možnosti za teroristične 
napade v velikih evropskih mestih. 

Če bi ustanovili vojsko EU, bi morala biti 
namenjena izključno sodelovanju v akcijah 
humanitarne pomoči.
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1.  Preberite predlog zakona, ki ga je pripravila 
Komisija. (1 minuta)

2.  V skupini se na kratko pogovorite o predlogu.  
O čem govori? Po potrebi prosite učitelja za 
dodatne informacije. (1 minuta)

3.  Vsak posebej naj na kratko razmisli, ali se 
s predlogom strinja. Nato drug za drugim 
predstavite svoje mnenje ostalim v skupini. 

Pripravili ste svoj prilagojen zakon.   
Zdaj morate pridobiti podporo celotnega 
Evropskega parlamenta. Pripravite kratko 
predstavitev novega zakona za ostale evropske 
poslance (svoje sošolce).

Uporabite delovni list in delajte po naslednjih korakih: 
(3 min)

1.  Najprej na glas preberite prvotni predlog zakona,  
ki ga je pripravila Komisija.

2.  Sošolcem pojasnite, katere spremembe je zahteval Svet.

3.  Na glas preberite svoj novi predlog zakona.

4.  Z dvema ali tremi razlogi ali argumenti utemeljite, zakaj 
menite, da je ta ukrep dober za državljane EU. Razloge ali 
argumente pripravite vnaprej in jih zapišite na delovni list.

• Zemlja se je zaradi toplogrednih plinov, ki jih 
povzročajo človekove dejavnosti, od industrijske 
revolucije že segrela za 1 °C. 

• Ko se bo segrela za 2 °C, posledic ne bomo mogli 
več nadzirati (poplave, močne nevihte, dvig morske 
gladine itd.).

• EU je odgovorna za 11 % svetovnih emisij 
toplogrednih plinov. Po ustvarjenih emisijah je na 
tretjem mestu, za Kitajsko in Združenimi državami.

• V letu 2018 je 18,9 % bruto porabe končne energije v 
EU izviralo iz obnovljivih virov (Eurostat, 2020).

 

EVROPSKA  
KOMISIJA

SVET EVROPSKE UNIJE

DRŽAVLJANIODBOR OKOLJSKIH 
ZNANSTVENIKOV PRI OZN

EVROPSKI  
PARLAMENT

S predlogom smo zadovoljni in pozivamo 
Evropski parlament, naj ne popusti naftnemu in 
premogovniškemu lobiju. Primeri kažejo, da tudi 
naložbe v zeleno gospodarstvo ustvarjajo delovna 
mesta. EU bi morala torej nadaljevati v tej smeri, ne 
glede na odločitve drugih svetovnih držav.

Tako imenovani sektor energije iz obnovljivih 
virov še ni dovolj pripravljen in se ni mogoče res 
zanesti, da bomo do leta 2050 res lahko uporabljali 
samo energijo iz obnovljivih virov. Evropski 
parlament zato pozivamo, naj se ne zanaša le na 
obnovljive vire energije, da bi zagotovil zanesljivo 
dobavo energije posameznikom in podjetjem v 
EU.

ORGANIZACIJA CLIMATE ACTION NAFTNA PODJETJA IN 
PREMOGOVNIKI

Zdaj ste na vrsti vi. Kot poslanci Evropskega 
parlamenta lahko predlog zakona spremenite tako, 
kot menite, da bi najbolj koristilo državljanom EU. 
TODA: Pri tem morate upoštevati mnenje Sveta 
Evropske unije (glej št. 2), pa tudi prvotni predlog 
zakona, ki ga je pripravila Komisija. Upoštevajte 
tudi informacije o zainteresiranih straneh (lobijih). 
Izvedite naslednje korake:

1.  Kartice zainteresiranih strani obračajte eno po 
eno in jih preberite naglas (pri tem se v skupini 
izmenjujte – vsak naj prebere eno). To so kartice, 
ki imajo v vogalu znak. Nadaljujte, dokler ne 
preberete vseh kartic. (2 min)

2.  Kartice odložite na mizo z besedilom navzgor, 
da lahko vsi v skupini vidijo informacije.

3.  V skupini razpravljajte o prvotnem predlogu 
zakona. Obravnavajte vsak člen posebej. 
Začnite s členom 1. Kdo se strinja z njim in kdo 
se ne strinja? Za svoje argumente uporabite 
informacije, ki so jih posredovale zainteresirane 
strani. Enako naredite tudi za vse ostale člene. (6 
min)

4.  Predlog zakona spremenite tako, da se z njim 
strinja vsa skupina. Pri tem lahko spreminjate 
vsebino členov, člene izbrišete ali dodajate 
nove. Novi oziroma prilagojeni zakon zapišite na 
delovni list. (6 min) 

TEMA 3:
EU IN SEGREVANJE PLANETA

Svet ministrov izraža zadovoljstvo nad tem, da 
Evropska komisija jemlje podnebne spremembe 
resno. Kljub temu zahteva naslednje spremembe:

Člen 2. 30 % energije iz obnovljivih virov do leta 
2030. Ukrepi za obdobje do leta 2050 se določijo 
le, če bodo tudi v ZDA in na Kitajskem sprejeli 
stroge ukrepe. 

Te predloge sprememb zapišite na delovni list. (2 
minuti)

Menimo, da bi morala EU sprejeti odločne 
ukrepe proti segrevanju planeta. Do predloga 
smo zadržano optimistični in upamo, da bo 
Evropski parlament storil vse, kar je v njegovi moči, 
da ga ne bo omilil. 

Če ne bomo ukrepali proti podnebnim 
spremembam, bo to imelo resne posledice za 
vse ter nas bo stalo 934 milijonov EUR letno. 
Seveda pa bomo za posledice ponovno plačevali 
državljani, ne podjetja. 
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1.  Preberite predlog zakona, ki ga je pripravila 
Komisija. (1 minuta)

2.  V skupini se na kratko pogovorite o predlogu.  
O čem govori? Po potrebi prosite učitelja za 
dodatne informacije. (1 minuta)

3.  Vsak posebej naj na kratko razmisli, ali se 
s predlogom strinja. Nato drug za drugim 
predstavite svoje mnenje ostalim v skupini. 

Pripravili ste svoj prilagojen zakon.   
Zdaj morate pridobiti podporo celotnega 
Evropskega parlamenta. Pripravite kratko 
predstavitev novega zakona za ostale evropske 
poslance (svoje sošolce).

Uporabite delovni list in delajte po naslednjih korakih: 
(3 min)

1.  Najprej na glas preberite prvotni predlog zakona,  
ki ga je pripravila Komisija.

2.  Sošolcem pojasnite, katere spremembe je zahteval Svet.

3.  Na glas preberite svoj novi predlog zakona.

4.  Z dvema ali tremi razlogi ali argumenti utemeljite, 
zakaj menite, da je ta ukrep dober za državljane EU. 
Razloge ali argumente pripravite vnaprej in jih zapišite 
na delovni list.

• Evropskih volitev v letu 2019 se je udeležilo 
50,7 % volivcev. 

• Obvezno udeležbo na volitvah imajo samo v 
Belgiji, Grčiji in Luksemburgu, vendar v Grčiji 
tega pravila ne izvršujejo. 

• Potreba, da bi bili državljani bolj udeleženi pri 
odločanju, je bila izrecno izražena v polovici 
poročil, ki so jih države v letih 2018 in 2019 
pripravile o posvetih z evropskimi državljani.

EVROPSKA  
KOMISIJA

SVET EVROPSKE UNIJE

DRŽAVLJANIDEJSTVA IN  
ŠTEVILKE

EVROPSKI  
PARLAMENT

Evropejci želijo več besede pri delovanju 
EU. Zelo smo naklonjeni drugemu delu tega 
predloga, zlasti naključnemu izboru državljanov. 
Tako ne bo treba dajati nesmiselnih obljub, da bi 
se potegovali za sedež v tej skupščini. S tem se 
zagotovi tudi, da lahko tudi „običajni državljani“ 
sodelujejo pri evropskih političnih odločitvah. To 
je pomembno, ker je večina sedanjih tovrstnih 
instrumentov namenjena v glavnem organiziranim 
ali poklicnim interesnim skupinam oziroma 
strokovnjakom na posameznih področjih.

Zavzemamo se za uvedbo obveznega 
glasovanja na evropskih volitvah. Tako bo volilni 
rezultat odražal mnenje vseh državljanov, tudi 
mladih. To je pomembno, ker raziskave kažejo, da 
volijo večinoma starejše generacije, kar lahko izkrivi 
volilne rezultate. 

Poleg tega ljudje pogosto slabše poznajo raven EU. 
Z obveznim glasovanjem se bo to spremenilo, ker se 
bodo morali ljudje prej pozanimati o njej.

ZDRUŽENJE ZA EVROPSKO POLITIKO MOŽGANSKI TRUST ZA 
DEMOKRACIJO

Zdaj ste na vrsti vi. Kot poslanci Evropskega 
parlamenta lahko predlog zakona spremenite tako, 
kot menite, da bi najbolj koristilo državljanom EU. 
TODA: Pri tem morate upoštevati mnenje Sveta 
Evropske unije (glej št. 2), pa tudi prvotni predlog 
zakona, ki ga je pripravila Komisija. Upoštevajte 
tudi informacije o zainteresiranih straneh (lobijih). 
Izvedite naslednje korake:

1.  Kartice zainteresiranih strani obračajte eno po 
eno in jih preberite naglas (pri tem se v skupini 
izmenjujte – vsak naj prebere eno). To so kartice, 
ki imajo v vogalu znak. Nadaljujte, dokler ne 
preberete vseh kartic. (2 min)

2.  Kartice odložite na mizo z besedilom navzgor, 
da lahko vsi v skupini vidijo informacije.

3.  V skupini razpravljajte o prvotnem predlogu 
zakona. Obravnavajte vsak člen posebej. 
Začnite s členom 1. Kdo se strinja z njim in kdo 
se ne strinja? Za svoje argumente uporabite 
informacije, ki so jih posredovale zainteresirane 
strani. Enako naredite tudi za vse ostale člene. (6 
min)

4.  Predlog zakona spremenite tako, da se z njim 
strinja vsa skupina. Pri tem lahko spreminjate 
vsebino členov, člene izbrišete ali dodajate 
nove. Novi oziroma prilagojeni zakon zapišite na 
delovni list. (6 min) 

TEMA 4:
EVROPSKA DEMOKRACIJA

Svet Evropske unije podpira večjo udeležbo 
državljanov v zadevah EU. Poudarja pa, da 
odločitev o tem, ali bodo volitve obvezne, sprejmejo 
države članice. Zahteva naslednje spremembe:

Člen 1: Evropska komisija lahko države članice zgolj 
spodbuja k uvedbi obveznih volitev, končno odločitev 
pa sprejmejo same. 

K členu 2 se doda „Ta skupščina ima samo svetovalno 
funkcijo in nobenih drugih pristojnosti.“

Te predloge sprememb zapišite na delovni list. (2 
minuti)

Ljudi ne bi smeli siliti, da volijo. Odrasli imajo 
pravico, da ne volijo, ker se jim volitve ne zdijo 
pomembne ali ne podpirajo nobenega politika ali 
političnega sistema. 

Povrhu tega je bolje, da volijo samo tisti, ki jih EU 
dejansko zanima, saj so tudi najbolje obveščeni. Če 
bi k volitvam prisilili ljudi, ki jih politika ne zanima, 
bi glasovali naključno, samo zato, da bi izpolnili 
pravne zahteve, ali pa bi izbirali neresne kandidate 
in kandidate, ki se iz volitev zgolj norčujejo.

NEODVISEN MOŽGANSKI TRUST

Običajni državljani večinoma niso strokovnjaki. 
Zakaj bi jim institucije dajale tako pomembno 
vlogo? Naš možganski trust priporoča, da 
se namesto skupščine državljanov izbere 
strokovnjake na tem področju iz industrije, 
akademskega sveta in organizacij civilne družbe.
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1.  Preberite predlog zakona, ki ga je pripravila 
Komisija. (1 minuta)

2.  V skupini se na kratko pogovorite o predlogu.  
O čem govori? Po potrebi prosite učitelja za 
dodatne informacije. (1 minuta)

3.  Vsak posebej naj na kratko razmisli, ali se 
s predlogom strinja. Nato drug za drugim 
predstavite svoje mnenje ostalim v skupini. 

Pripravili ste svoj prilagojen zakon.   
Zdaj morate pridobiti podporo celotnega 
Evropskega parlamenta. Pripravite kratko 
predstavitev novega zakona za ostale evropske 
poslance (svoje sošolce).

Uporabite delovni list in delajte po naslednjih korakih: 
(3 min)

1.  Najprej na glas preberite prvotni predlog zakona,  
ki ga je pripravila Komisija.

2.  Sošolcem pojasnite, katere spremembe je zahteval Svet.

3.  Na glas preberite svoj novi predlog zakona.

4.  Z dvema ali tremi razlogi ali argumenti utemeljite, 
zakaj menite, da je ta ukrep dober za državljane EU. 
Razloge ali argumente pripravite vnaprej in jih zapišite 
na delovni list.

• Svoje domove je moralo zapustiti 70,8 
milijona ljudi po vsem svetu, kar je največ 
doslej (UNHCR, 2019).

• 14 % vseh beguncev na svetu se je zateklo v 
Evropo (UNHCR, 2019).

• Med razlogi za beg so vojne (npr. v Siriji), nemiri 
(npr. v Afganistanu, Libiji) in terorizem (npr. v 
Nigeriji, Eritreji).

•   Od leta 2014 je med prečkanjem Sredozemskega 
morja življenje izgubilo več kot 20.000 ljudi 
(projekt za pogrešane migrante, 2019).

EVROPSKA  
KOMISIJA

SVET EVROPSKE UNIJE

PROTEST DRŽAVLJANOVDEJSTVA IN  
ŠTEVILKE

EVROPSKI  
PARLAMENT

Če EU resnično misli, da so človekove pravice 
pomembne, mora ukrepati, da bi rešila človeška 
življenja. Evropski parlament pozivamo, naj ta 
predlog podpre, saj je vsekakor potreben pristop 
na evropski ravni. EU pa pozivamo, naj predvidi 
zakonite možnosti, da bodo lahko ljudje za azil 
zaprosili že zunaj EU. Zdaj lahko za azil zaprosijo 
šele po vstopu v Unijo, kar pomeni, da morajo 
vstopiti ilegalno in pri tem po nepotrebnem 
tvegati življenje.

Uspešno vključevanje državljanov tretjih držav 
na trg dela v EU bi bila lahko priložnost za našo 
družbo. Če se bodo uspešno integrirali, bodo 
lahko prispevali k delovanju in uspešnosti trgov 
dela ter k vzdržnosti javnih financ. Ker se evropsko 
prebivalstvo stara, je to še posebej pomembno, da 
bomo lahko tudi v prihodnje izplačevali pokojnine.  

AMNESTY  
INTERNATIONAL

DELODAJALCI ZA VKLJUČEVANJE

Zdaj ste na vrsti vi. Kot poslanci Evropskega 
parlamenta lahko predlog zakona spremenite 
tako, kot menite, da bi najbolj koristilo 
državljanom EU. TODA: Pri tem morate upoštevati 
mnenje Sveta Evropske unije (glej št. 2), pa 
tudi prvotni predlog zakona, ki ga je pripravila 
Komisija. Upoštevajte tudi informacije o 
zainteresiranih straneh (lobijih). 
Izvedite naslednje korake:

1.  Kartice zainteresiranih strani obračajte eno 
po eno in jih preberite naglas (pri tem se v 
skupini izmenjujte – vsak naj prebere eno). To 
so kartice, ki imajo v vogalu znak. Nadaljujte, 
dokler ne preberete vseh kartic. (2 min)

2.  Kartice odložite na mizo z besedilom navzgor, 
da lahko vsi v skupini vidijo informacije.

3.  V skupini razpravljajte o prvotnem predlogu 
zakona. Obravnavajte vsak člen posebej. 
Začnite s členom 1. Kdo se strinja z njim in kdo 
se ne strinja? Za svoje argumente uporabite 
informacije, ki so jih posredovale zainteresirane 
strani. Enako naredite tudi za vse ostale člene. 
(6 min)

4.  Predlog zakona spremenite tako, da se z njim 
strinja vsa skupina. Pri tem lahko spreminjate 
vsebino členov, člene izbrišete ali dodajate 
nove. Novi oziroma prilagojeni zakon zapišite 
na delovni list. (6 min) 

TEMA 5:
BEGUNCI V EVROPI

Svet ministrov meni, da morajo o tem 
samostojno odločati države članice. Svet 
predlaga naslednje spremembe:

Člen 2: Države članice sprejmejo končno odločitev o 
tem, ali želijo sodelovati v načrtu premestitve ali ne.

Člen 3: Države članice samostojno odločajo, koliko 
beguncev bodo sprejele.

Člen 4: Vsaka država sama sprejme končno odločitev 
o svojem prispevku.

Te predloge sprememb zapišite na delovni list. (2 
minuti)

Naše države ne morejo sprejeti vseh prosilcev 
za azil. Za to nimamo niti prostora niti denarja. 
Svoj način življenja lahko ohranimo le, če ne bomo 
sprejeli nikogar iz držav zunaj EU.  Zahtevamo, da 
vsaka država samostojno odloča o tem, kako bo 
reševala vprašanje prosilcev za azil in koliko jih 
bo sprejela. EU ne sme državam članicam ničesar 
predpisovati.

NEODVISEN MOŽGANSKI TRUST

V države na jugu EU se zateče največ migrantov, 
ker so najbližje aktualnim migracijskim potem. 
To pomeni, da morajo te države sprejeti največ 
prosilcev za azil, zaradi česar imajo tudi večje 
stroške. Preostale države članice EU bi jih morale 
podpreti, zato podpiramo zakonodajni predlog 
Evropske komisije.


