
COMISSIÓ EUROPEA 
- Un comissari de cada Estat membre 
- Comparable al Govern d’un país
 - Representa la Unió

PARLAMENT EUROPEU
- Màxim 751 diputats 
- Òrgan decisori
- Representa els ciutadans de la Unió

CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA 
- Un ministre de cada Estat membre 
- Òrgan decisori
 - Representa els Estats membres

2

1

3

4

©
 Eu

ro
pe

an
 U

nio
n 2

01
7

©
 Eu

ro
pe

an
 U

nio
n 2

01
7

©
 Eu

ro
pe

an
 U

nio
n 2

01
7

6. Role_play_material_VAL.indd   16. Role_play_material_VAL.indd   1 08/10/2020   20:2008/10/2020   20:20



FULL D’EXERCICIS  

EN LA PELL D’UN DIPUTAT AL PARLAMENT EUROPEU 

PROCÉS
A partir d’ara, vos posareu en la pell d’un diputat al Parlament Europeu. Heu sigut elegits directament 
pels ciutadans de la Unió en el Parlament Europeu. Compten amb vosaltres per a modificar (= canviar), 
aprovar o rebutjar propostes de llei. 

En el tauler trobareu cartes amb la cara en blanc cap amunt. Les cartes estan numerades. Comenceu 
amb la carta 1: un membre del grup li pega la volta i llig en veu alta el que està escrit en el revers. El 
grup fa a continuació les tasques. 

Després d’utilitzar la carta 1, seguiu per orde amb les cartes 2, 3 i 4. Respecteu el temps indicat en les 
cartes. Utilitzeu aquest full d’exercicis per a prendre notes.

CANVIS SOL·LICITATS PEL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA 
Escriviu a continuació breument els canvis sol·licitats (esmenes) (carta 2). 

CANVIS DEL PARLAMENT EUROPEU 
Escriviu a continuació els vostres propis canvis (esmenes) de la proposta de llei de la Comissió Europea. 
Aquesta és la vostra nova llei. Es recomana tindre en compte tant els canvis sol·licitats pel Consell de la Unió 
Europea (en la carta 2) com la informació proporcionada per diferents parts interessades (carta 3). 

Enumereu els arguments o les raons per les quals considereu, com a diputats al Parlament Europeu, 
que la llei que acabeu de redactar ofereix la millor solució (carta 4). 

1.

2.

3.

EUROPE@SCHOOL
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1. PROPOSTA DE LLEI DE LA COMISSIÓ EUROPEA   
“EL TABAC EN LA UNIÓ”

Per a evitar que els jóvens comencen a fumar, la Comissió Europea proposa… 

Article 1: …    fer obligatoris els advertiments sanitaris en els paquets de cigarrets, com es va decidir en 
anteriors normatives de la Unió.

Article 2: …    que el disseny dels paquets ja no puga variar entre fabricants. Tots els paquets han de ser 
estandarditzats i només pot utilitzar-se un tipus de font per al nom, la marca i el fabricant. 

Article 3: …    que es prohibisca la venda de productes del tabac a menors de 18 anys en tota la Unió. 

Exempció de responsabilitat: ni la forma ni el contingut d’aquest exercici ofereixen una imatge completa i correcta de la realitat ni representen els punts de vista reals 
del Parlament Europeu, la Comissió Europea, el Consell de la Unió Europea o els grups de pressió. L’objectiu d’aquest exercici de simulació és purament educatiu, única 
base real d’algunes de les decisions preses. 

Exempció de responsabilitat: ni la forma ni el contingut d’aquest exercici ofereixen una imatge completa i correcta de la realitat ni representen els punts de vista reals 
del Parlament Europeu, la Comissió Europea, el Consell de la Unió Europea o els grups de pressió. L’objectiu d’aquest exercici de simulació és purament educatiu, única 
base real d’algunes de les decisions preses.

EUROPE@SCHOOL
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2. PROPOSTA DE LLEI DE LA COMISSIÓ EUROPEA  
“UN EXÈRCIT DE LA UNIÓ?”

Perquè la Unió siga més poderosa en el món, la Comissió Europea proposa… 

Article 1: …    la creació d’un exèrcit europeu. 

Article 2: …    que aquest exèrcit es desplegue quan es produeixen catàstrofes humanitàries, com 
ara sequeres i inundacions, tant dins com fora de la Unió. També podrà intervindre en 
conflictes fora de la Unió, per exemple a Síria.
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Exempció de responsabilitat: ni la forma ni el contingut d’aquest exercici ofereixen una imatge completa i correcta de la realitat ni representen els punts de vista reals 
del Parlament Europeu, la Comissió Europea, el Consell de la Unió Europea o els grups de pressió. L’objectiu d’aquest exercici de simulació és purament educatiu, única 
base real d’algunes de les decisions preses.

Exempció de responsabilitat: ni la forma ni el contingut d’aquest exercici ofereixen una imatge completa i correcta de la realitat ni representen els punts de vista reals 
del Parlament Europeu, la Comissió Europea, el Consell de la Unió Europea o els grups de pressió. L’objectiu d’aquest exercici de simulació és purament educatiu, única 
base real d’algunes de les decisions preses.

3. PROPOSTA DE LLEI DE LA COMISSIÓ EUROPEA   
“LA UNIÓ I EL CALFAMENT GLOBAL” 

Per a evitar que les temperatures mundials superen el límit crític de 2 °C, la Comissió Europea proposa: 

Article 1: …    que almenys el 50% del consum final d’energia en la Unió es base en fonts d’energia 
renovables, com l’energia solar i eòlica, per a l’any 2030. Per a 2050, ha d’elevar-se al 100%. 

Article 2: …    que la Unió exercisca un paper destacat en les conferències internacionals sobre el clima i 
convença altres països del món perquè prenguen mesures serioses.

EUROPE@SCHOOL
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4. PROPOSTA DE LLEI DE LA COMISSIÓ EUROPEA  
“DEMOCRÀCIA EUROPEA”

Per a involucrar més els ciutadans de la Unió i assegurar una percepció correcta d’aquesta última, la 
Comissió Europea proposa: 

Article 1: ...     que, per a les eleccions al Parlament Europeu, tots els Estats membres implanten el vot 
obligatori. Així, tots els ciutadans estaran obligats a reflexionar sobre a qui elegeixen com 
a representants en el Parlament Europeu.

 Article 2: ...    que una «Assemblea de Ciutadans Europeus», composta per un nombre de ciutadans 
seleccionats aleatòriament que canvia cada vegada, aportarà la seua contribució per a 
tota la legislació de recent elaboració. La Comissió Europea, el Parlament Europeu i el 
Consell de la Unió Europea han de tindre present en les seues decisions la informació de 
l’Assemblea de Ciutadans Europeus.
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5. PROPOSTA DE LLEI DE LA COMISSIÓ EUROPEA   
“REFUGIATS A EUROPA” 

Per a fer front a l’arribada actual i futura de migrants i sol·licitants d’asil en la Unió i garantir un 
repartiment just dels costos, la Comissió Europea proposa …  

Article 1: …   que tots els Estats membres oferisquen refugi als sol·licitants d’asil* d’acord amb els 
requisits mínims europeus: tots els sol·licitants d’asil tenen dret a aliments, allotjament, 
educació, sanitat i accés a treball mentre es tramita la seua sol·licitud. 

Article 2: …   que s’establisca un pla de reubicació permanent per als sol·licitants d’asil en tota la Unió. 
D’aquesta manera, cada país inverteix un esforç equivalent. 

Article 3: …   que la determinació del nombre de sol·licitants d’asil distribuïts en cada país es base en 
diversos criteris: 

- El producte nacional brut (PNB) de cada país 
- La població 
- Les taxes de desocupació 
- Els esforços ja realitzats per a acollir i reassentar a refugiats de zones assolades per la guerra.

Article 4: …   es cree una missió europea a gran escala per al rescat de migrants* necessitats en el mar 
Mediterrani a fi d’evitar possibles noves morts. Tots els Estats membre de la Unió estaran 
obligats a contribuir a aquesta missió en funció del seu PNB.

Exempció de responsabilitat: ni la forma ni el contingut d’aquest exercici ofereixen una imatge completa i correcta de la realitat ni representen els punts de vista reals 
del Parlament Europeu, la Comissió Europea, el Consell de la Unió Europea o els grups de pressió. L’objectiu d’aquest exercici de simulació és purament educatiu, única 
base real d’algunes de les decisions preses.

* TERMES CLAU: 
Migrant:  Tota persona que abandona el seu país d’origen per un motiu. És el terme genèric. 
Refugiat: Un refugiat és un determinat tipus de migrant, algú que s’ha vist obligat a fugir del seu país per persecució, guerra o 
violència. Els refugiats tenen un temor fundat a la persecució per motius de raça, religió, nacionalitat, opinió política o pertinença a un 
determinat grup social. 
Sol·licitant d’asil: Quan els refugiats busquen refugi en un altre país, sol·liciten asil, el dret a ser reconeguts com a refugiats i a rebre 
protecció jurídica i ajuda material. Mentre està pendent la seua sol·licitud, se’ls anomena «sol·licitants d’asil».

EUROPE@SCHOOL
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1. Llegiu la proposta de llei de la Comissió 
Europea (1 minut). 

2. Comenteu breument la proposta dins del grup: 
de què tracta? Demaneu al professor informació 
addicional si és necessari (1 minut). 

3. Cada membre del grup es pren un moment 
per a reflexionar sobre si està d’acord amb 
la proposta. Després, tots s’alternen per 
a presentar el seu punt de vista als altres 
membres del grup.

El Consell de Ministres no està totalment d’acord amb la 
proposta de la Comissió Europea. Ens agradaria veure els 
següents canvis: 

Article 2: El logotip de les marques de cigarrets podrà 
exhibir-se en els paquets. 

Article 3: Només els Estats membres poden determinar 
el límit d’edat per a comprar productes del tabac. 

Apunteu aquests canvis (esmenes) en el full d’exercicis 
(2 minuts).

La indústria del tabac veu als jóvens com 
els «fumadors de reemplaçament»: han de 
compensar totes les persones que moren a 
conseqüència del tabac. Per això, instem el 
Parlament Europeu a elevar el límit d’edat per a 
comprar tabac als 21 anys, en lloc dels 18.

Heu creat la vostra pròpia llei adaptada. 
Ara heu d’aconseguir el suport de tot 
el Parlament Europeu. Prepareu una breu 
presentació de la vostra nova llei per als altres 
diputats (els vostres companys). Utilitzeu el full 
d’exercicis i procediu de la manera següent (3 *min): 

1.  Agafeu la proposta de llei original de la Comissió 
Europea i llegiu-la en veu alta. 

2.  Digueu als vostres companys quins canvis va sol·licitar 
el Consell. 

3.  Llegiu en veu alta la vostra nova llei. 

4.  Exposeu dues o tres raons o arguments pels quals 
penseu que és una bona mesura per als ciutadans de 
la Unió. Prepareu-los prèviament i escriviu-los en el full 
d’exercicis.

-   El 26% de la població total de la UE i el 29% 
dels residents de la UE d’entre 15 i 24 anys 
fumen.

 -   El 80% dels fumadors van començar a fumar abans dels 
18 anys.

 -   Dos de cada tres fumadors moren a causa del tabac. 

-   El tabac és responsable cada any de quasi 700 000 
defuncions a la UE.

 -   Milions de fumadors pateixen malalties relacionades amb 
el tabac, com el càncer. 

-   La Unió calcula que l’hàbit de fumar costa al sistema 
sanitari europeu al voltant de 25 000 milions d’euros a l’any.

1 LA COMISSIÓ 
EUROPEA

2 EL CONSELL DE LA 
UNIÓ EUROPEA

FUNDACIÓ PER A EVITAR QUE ELS 
JÓVENS FUMEN

DADES I 
XIFRES

EL PARLAMENT 
EUROPEU

Estem contents amb aquesta nova proposta. 
Volem evitar que les persones comencen a fumar 
i creiem que els paquets neutrals faran que fumar 
siga molt menys atractiu. 

Encoratgem el Parlament Europeu perquè faça 
aquesta proposta de llei tan ferma com siga 
possible.

A nosaltres, la indústria del tabac, no ens complau 
la nova proposta de la Comissió Europea. Demanem 
al Parlament Europeu que la rebutge. Ja hem fet 
molts esforços: s’han prohibit els anuncis de tabac i 
ja apareixen grans advertiments en els paquets. No 
obliden que, gràcies a la indústria del tabac, els governs 
recapten més de 100 000 milions d’euros en ingressos 
fiscals a l’any. També donem ocupació a moltes persones. 
Aquesta llei podria implicar la pèrdua de 175 000 llocs de 
treball en la Unió.

FUNDACIÓ CONTRA EL CÀNCER INDÚSTRIA DEL TABAC

Ara és el vostre torn. Com a diputats al Parlament 
Europeu, podeu canviar la proposta de llei segons el 
que cregueu més convenient per als ciutadans de la 
Unió. PERÒ: Heu de tindre en compte les opinions del 
Consell de la Unió Europea (carta 2) i la proposta de 
llei original de la Comissió Europea. Utilitzeu també la 
informació de les parts interessades (grups de pressió). 

Seguiu aquests passos: 

1. Pegueu la volta a les cartes dels participants una per 
una i llegiu-les en veu alta (cada membre del grup 
llig en veu alta una de les cartes, per torns). Són les 
cartes amb un símbol en el cantó. Continueu fins 
que hàgeu llegit totes les cartes (2 minuts). 

2. Poseu les cartes amb el text cap amunt en la taula 
perquè tot el grup puga veure la informació. 

3. Debateu la proposta de llei original en el grup 
article per article. Comenceu per l’article 1: qui està 
d’acord i qui no? Utilitzeu la informació de les parts 
interessades per als vostres arguments. Feu el mateix 
amb tots els articles (6 minuts). 

4. Redacteu una llei adaptada amb la qual estiguen 
d’acord tots els membres del grup. Podeu modificar 
el contingut dels articles, eliminar-los o afegir-ne 
altres de nous. Anoteu la vostra llei nova o adaptada 
en el full d’exercicis (6 minuts).

TEMA 1:
EL TABAC EN LA UNIÓ
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1. Llegiu la proposta de llei de la Comissió 
Europea (1 minut).

2. Comenteu breument la proposta dins del grup: 
de què tracta? Demaneu al professor informació 
addicional si és necessari (1 minut).

3. Cada membre del grup es pren un moment 
per a reflexionar sobre si està d’acord amb la 
proposta. Després, tos s’alternen per a presentar 
el seu punt de vista als altres membres del grup.

Heu creat la vostra pròpia llei adaptada. 
Ara heu d’aconseguir el suport de tot 
el Parlament Europeu. Prepareu una breu 
presentació de la vostra nova llei per als altres 
diputats (els vostres companys). Utilitzeu el full 
d’exercicis i procediu de la manera següent (3 *min): 

1. Agafeu la proposta de llei original de la Comissió 
Europea i llegiu-la en veu alta. 

2. Digueu als vostres companys quins canvis va sol·licitar 
el Consell. 

3. Llegiu en veu alta la vostra nova llei. 

4. Exposeu dos o tres raons o arguments pels quals 
penseu que és una bona mesura per als ciutadans de 
la Unió. Prepareu-los prèviament i escriviu-los en el full 
d’exercicis.

•   Els Estats Units d’Amèrica tenen les despeses 
militars més elevades del món (649 000 
milions de dòlars USA), seguits de la Xina (250 
000 milions de dòlars USA) i l’Aràbia Saudita (67 
600 milions de dòlars USA). (*Statista, 2018) 

•   S’espera que els arsenals militars del món 
dupliquen la seua dimensió d’ací a 2030, en 
comparació amb 2016.

LA COMISSIÓ 
EUROPEA

EL CONSELL DEL LABORATORI 
D’IDEES UNIÓ EUROPEALABORATORI D’IDEES UNIÓ 

EUROPEA INDEPENDENT

PROTESTA DELS CIUTADANSDADES I 
XIFRES

EL PARLAMENT 
EUROPEU

A Líbia i l’Afganistan, la situació va empitjorar 
després de la intervenció militar. Les armes no 
poden solucionar conflictes. Volem que la Unió 
s’abstinga d’invertir en un exèrcit europeu. Els 
ciutadans no volen aquest exèrcit i no volen que 
es destinen més fons a la defensa europea. 

Una qüestió més: quina llengua es parlaria en 
aquest exèrcit? Anglés? Francés? O una de les 
altres 24 llengües oficials de la Unió?

Estem a favor d’un nou exèrcit europeu paral·lel 
als exèrcits nacionals existents. Ha de prevaldre la 
seguretat de la Unió. La Unió ha de desenvolupar 
la seua pròpia política de defensa urgentment 
en lloc de dependre de l’ajuda dels Estats Units 
en cas d’atac. Demanem al Parlament Europeu 
que assigne un pressupost addicional per al 
desenvolupament d’aquest exèrcit. Redunda en el 
nostre interés comú.

XARXA D’ORGANITZACIONS 
PER A LA PAU

INDÚSTRIA DE DEFENSA

Ara és el vostre torn. Com a diputats al Parlament 
Europeu, podeu canviar la proposta de llei segons el 
que cregueu més convenient per als ciutadans de la 
Unió. PERÒ: Heu de tindre en compte les opinions del 
Consell de la Unió Europea (carta 2) i la proposta de 
llei original de la Comissió Europea. Utilitzeu també la 
informació de les parts interessades (grups de pressió).

Seguiu aquests passos: 

1. Pegueu la volta a les cartes dels participants una per 
una i llegiu-les en veu alta (cada membre del grup 
llig en veu alta una de les cartes, per torns). Són les 
cartes amb un símbol en el cantó. Continueu fins 
que hàgeu llegit totes les cartes (2 minuts). 

2. Poseu les cartes amb el text cap amunt en la taula 
perquè tot el grup puga veure la informació. 

3. Debateu la proposta de llei original en el grup 
article per article. Comenceu per l’article 1: qui està 
d’acord i qui no? Utilitzeu la informació de les parts 
interessades per als vostres arguments. Feu el mateix 
amb tots els articles (6 minuts). 

4. Redacteu una llei adaptada amb la qual estiguen 
d’acord tots els membres del grup. Podeu modificar 
el contingut dels articles, eliminar-los o afegir-ne 
altres de nous. Anoteu la vostra llei nova o adaptada 
en el full d’exercicis (6 minuts).

TEMA 2:
UN EXÈRCIT DE LA UNIÓ?

El Consell de Ministres recorda a la Comissió 
Europea que els Estats membres decideixen de 
manera independent sobre la seua política exterior i de 
defensa. Per tant, el Consell proposa els següents canvis: 

Addició en l’article 1: Aquest exèrcit europeu existirà en 
paral·lel als exèrcits nacionals i no els substituirà.

Addició en l’article 3: Cada Estat membre decidirà de 
manera autònoma la seua contribució a l’exèrcit de la 
Unió, tant en efectius com en recursos (fons, carros de 
combat, avions, etc.)

 Apunteu aquests canvis (esmenes) en el full d’exercicis 
(2 minuts).

La naturalesa i l’abast dels conflictes i la 
seguretat a escala mundial estan canviant. Les 
diferents amenaces i actors estan generant nous 
desafiaments per a la defensa i la seguretat dels 
països de la Unió Europea. 

Els Estats membres de la Unió Europea, per tant, 
han d’unir les seues forces i exercir un important 
paper en el món a nivell militar.

No volem que la Unió s’immiscisca en conflictes 
internacionals, perquè suposa un risc per a la 
nostra seguretat ací a Europa. Les possibilitats 
d’atacs terroristes en grans ciutats europees 
augmentaran. 

Si es crea un exèrcit de la UE, aquest només 
hauria de desplegar-se per a operacions d’ajuda 
humanitària.
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1. Llegiu la proposta de llei de la Comissió 
Europea (1 minut).

2. Comenteu breument la proposta dins del grup: 
de què tracta? Demaneu al professor informació 
addicional si és necessari (1 minut).

3. Cada membre del grup es pren un moment 
per a reflexionar sobre si està d’acord amb 
la proposta. Després, tots s’alternen per 
a presentar el seu punt de vista als altres 
membres del grup.

Heu creat la vostra pròpia llei adaptada. 
Ara heu d’intentar aconseguir el suport 
de tot el Parlament Europeu. Prepareu una 
breu presentació de la vostra nova llei per als 
altres diputats (els vostres companys). Utilitzeu el full 
d’exercicis i procediu de la manera següent (3 min):

1.  Llegiu en veu alta la proposta de llei original de la 
Comissió Europea.

2.  Digueu als vostres companys quins canvis va sol·licitar 
el Consell.

3.  Llegiu en veu alta la vostra nova llei.

4.  Exposeu dos o tres raons o arguments pels quals 
penseu que és una bona mesura per als ciutadans de 
la Unió. Prepareu-los prèviament i escriviu-los en la 
fulla d’exercicis.

•    La temperatura de la Terra ja és 1 °C més elevada 
que durant la Revolució Industrial a causa de les 
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle procedents 
de les activitats humanes. 

•    Si la temperatura mitjana augmenta 2 °C, ja no podrem 
controlar les conseqüències (inundacions, fortes 
tempestes, pujada del nivell de mar, etc.). 

•    La UE és responsable de l’11% de les emissions mundials 
de gasos d’efecte d’hivernacle. La UE és el tercer major 
emissor, després de la Xina i dels Estats Units. 

•    El 18,9% del consum final brut d’energia de la UE en 2018 
provenia de fonts renovables (Eurostat, 2020).

LA COMISSIÓ 
EUROPEA

EL CONSELL DE 
LA UNIÓ EUROPEA

CIUTADANSGRUP DE CIENTÍFICS 
MEDIAMBIENTALS DE LES NACIONS 
UNIDES

EL PARLAMENT 
EUROPEU

Estem d’acord amb aquesta proposta i 
demanem al Parlament Europeu que no es plegue 
davant dels grups de pressió de la indústria del 
petroli i del carbó. Les proves mostren que invertir 
en una economia ecològica també crea noves 
ocupacions. Per aquesta raó, la UE ha de continuar 
amb aquests plans, independentment del que 
decidisquen altres països del món.

El denominat sector de les «energies 
renovables» encara no està preparat. Per tant, és 
impossible saber si serem capaços de dependre 
exclusivament de l’energia renovable per a 
2050. Aquesta és la raó per la qual instem el 
Parlament Europeu a no recórrer únicament a les 
energies renovables, amb la finalitat de protegir 
el subministrament d’energia dels ciutadans i 
empreses de la UE.

ACCIÓ PEL CLIMA EMPRESES DE PETROLI 
I CARBÓ

Ara és el vostre torn. Com a diputats al Parlament 
Europeu, podeu canviar la proposta de llei segons el 
que cregueu més convenient per als ciutadans de la 
Unió. PERÒ: Heu de tindre en compte les opinions del 
Consell de la Unió Europea (carta 2) i la proposta de 
llei original de la Comissió Europea. Utilitzeu també la 
informació de les parts interessades (grups de pressió). 

Seguiu aquests passos: 

1. Pegueu la volta a les cartes dels participants una per 
una i llegiu-les en veu alta (cada membre del grup 
llig en veu alta una de les cartes, per torns). Són les 
cartes amb un símbol en el cantó. Continueu fins 
que hàgeu llegit totes les cartes (2 minuts). 

2. Poseu les cartes amb el text cap amunt en la taula 
perquè tot el grup puga veure la informació. 

3. Debateu la proposta de llei original en el grup 
article per article. Comenceu per l’article 1: qui està 
d’acord i qui no? Utilitzeu la informació de les parts 
interessades per als vostres arguments. Feu el mateix 
amb tots els articles (6 minuts). 

4. Redacteu una llei adaptada amb la qual estiguen 
d’acord tots els membres del grup. Podeu modificar 
el contingut dels articles, eliminar-los o afegir-ne 
altres de nous. Anoteu la vostra llei nova o adaptada 
en el full d’exercicis (6 minuts).

TEMA 3:
LA UNIÓ I EL 

CALFAMENT GLOBAL

El Consell de Ministres celebra que la Comissió 
Europea estiga prenent-se seriosament el canvi 
climàtic. No obstant això, sol·licita els següents 
canvis: 

Article 2. Un 30% de fonts d’energia renovables 
per a 2030. Només s’establiran mesures per a l’any 
2050 si els Estats Units i la Xina també estableixen 
mesures estrictes.

Apunteu aquests canvis (esmenes) en el full 
d’exercicis (2 minuts).

Pensem que la UE hauria de prendre mesures 
estrictes contra el calfament global. Som 
moderadament optimistes respecte a la proposta 
europea i esperem que el Parlament Europeu faça 
tot el que està en el seu poder per a no rebaixar-la. 

No intervindre en el canvi climàtic tindrà greus 
conseqüències per a tots i ens costarà 934 milions 
d’euros a l’any. I, una vegada més, seran els 
ciutadans els qui paguen, no les empreses.
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1. Llegiu la proposta de llei de la Comissió 
Europea (1 minut).

2. Comenteu breument la proposta dins del grup: 
de què tracta? Demaneu al professor informació 
addicional si és necessari (1 minut).

3. Cada membre del grup es pren un moment 
per a reflexionar sobre si està d’acord amb 
la proposta. Després, tots s’alternen per 
a presentar el seu punt de vista als altres 
membres del grup.

Heu creat la vostra pròpia llei adaptada. 
Ara heu d’intentar aconseguir el suport 
de tot el Parlament Europeu. Prepareu una 
breu presentació de la vostra nova llei per als 
altres diputats (els vostres companys). Utilitzeu el full 
d’exercicis i procediu de la manera següent (3 min):

1. Llegiu en veu alta la proposta de llei original de la 
Comissió Europea.

2. Digueu als vostres companys quins canvis va sol·licitar 
el Consell.

3. Llegiu en veu alta la vostra nova llei.

4. Exposeu dos o tres raons o arguments pels quals 
penseu que és una bona mesura per als ciutadans de 
la Unió. Prepareu-los prèviament i escriviu-los en el full 
d’exercicis.

•   La participació electoral total en les últimes 
eleccions europees en 2019 va ser del 50,7%. 

•   Només Bèlgica, Grècia i Luxemburg tenen 
votació obligatòria. No obstant això, a Grècia no 
s’aplica.

 •   La necessitat d’una major participació 
ciutadana en la presa de decisions es va 
esmentar explícitament en la mitat dels 
informes nacionals de la consulta ciutadana 
europea de 2018 i de 2019.

LA COMISSIÓ 
EUROPEA

2 EL CONSELL DE LA 
UNIÓ EUROPEA

CIUTADANSDADES I 
XIFRES

EL PARLAMENT 
EUROPEU

Els europeus volen tindre més veu en el funcionament 
de la UE. Estem molt a favor de la segona part d’aquesta 
proposta, en particular de la selecció aleatòria dels 
ciutadans. No té sentit fer promeses per a guanyar un 
lloc en aquesta Assemblea. Així mateix, això garanteix 
el compromís dels «ciutadans del carrer» en l’elaboració 
de polítiques europees. Aquest fet és important perquè 
la majoria dels instruments de participació actuals es 
dirigeixen principalment a interessos organitzats o 
professionals, o bé a experts en un camp concret.

Estem a favor d’introduir el vot obligatori per a les 
eleccions europees. D’aquesta manera, els resultats 
de les eleccions reflecteixen l’opinió de tots els 
ciutadans, inclosos els jóvens. Aquest fet és important 
perquè algunes investigacions han demostrat que, 
principalment, són les generacions de més edat les que 
emeten el seu vot, cosa que pot distorsionar els resultats 
de les eleccions. 

A més, sovint, els ciutadans estan menys familiaritzats 
amb el nivell d’actuació europeu. Amb el vot obligatori 
la situació canviaria, ja que els ciutadans haurien 
d’assegurar-se que estan informats abans de votar.

L’ASSOCIACIÓ DE POLÍTICA 
EUROPEA

LABORATORI D’IDEES PER A LA 
DEMOCRÀCIA

Ara és el vostre torn. Com a diputats al Parlament 
Europeu, podeu canviar la proposta de llei segons el 
que cregueu més convenient per als ciutadans de la 
Unió. PERÒ: Heu de tindre en compte les opinions del 
Consell de la Unió Europea (carta 2) i la proposta de 
llei original de la Comissió Europea. Utilitzeu també la 
informació de les parts interessades (grups de pressió). 

Seguiu aquests passos: 

1. Pegueu la volta a les cartes dels participants una per 
una i llegiu-les en veu alta (cada membre del grup 
llig en veu alta una de les cartes, per torns). Són les 
cartes amb un símbol en el cantó. Continueu fins 
que hàgeu llegit totes les cartes (2 minuts). 

2. Poseu les cartes amb el text cap amunt en la taula 
perquè tot el grup puga veure la informació. 

3. Debateu la proposta de llei original en el grup 
article per article. Comenceu per l’article 1: qui està 
d’acord i qui no? Utilitzeu la informació de les parts 
interessades per als vostres arguments. Feu el mateix 
amb tots els articles (6 minuts). 

4. Redacteu una llei adaptada amb la qual estiguen 
d’acord tots els membres del grup. Podeu modificar 
el contingut dels articles, eliminar-los o afegir-ne 
altres de nous. Anoteu la vostra llei nova o adaptada 
en el full d’exercicis (6 minuts).

TEMA 4:
DEMOCRÀCIA EUROPEA

El Consell de la Unió Europea està a favor d’una major 
participació ciutadana en els assumptes de la UE. No 
obstant això, assenyala que són els Estats membres els qui 
decideixen sobre l’obligatorietat del vot. Exigeix els canvis 
següents: 

Article 1. La Comissió Europea només pot animar els Estats 
membres a introduir la votació obligatòria. Són els Estats 
membres els qui prenen la decisió final. 

Addició en l’article 2 «Aquesta Assemblea només pot 
aconsellar i no té cap altre poder».

Apunteu aquests canvis (esmenes) en el full d’exercicis (2 
minuts)

No s’hauria d’obligar a votar els ciutadans. Els adults 
tenen dret a elegir no votar si consideren que les 
eleccions no són importants o no estan d’acord amb cap 
candidat polític o amb el sistema. 

Així mateix, és millor que voten únicament aquells que 
estiguen realment interessats en la UE, perquè seran els 
que estiguen millor informats. Si s’obliga els ciutadans 
que no hi estan interessats, és possible que voten 
aleatòriament, simplement per a complir els requisits 
legals, o que voten candidats frívols i bromistes.

GRUP DE REFLEXIÓ 
INDEPENDENT

La major part dels ciutadans del carrer no són 
experts. Per què els donarien les institucions un 
paper tan important? En lloc d’una Assemblea 
de Ciutadans Europeus, el nostre grup de 
reflexió recomana seleccionar experts en l’àmbit, 
provinents de la indústria, del món acadèmic i de 
les organitzacions de la societat civil.
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1. Llegiu la proposta de llei de la Comissió 
Europea (1 minut). 

2. Comenteu breument la proposta dins del grup: 
de què tracta? Demaneu al professor informació 
addicional si és necessari (1 minut). 

3. Cada membre del grup es pren un moment 
per a reflexionar sobre si està d’acord amb 
la proposta. Després, tots s’alternen per 
a presentar el seu punt de vista als altres 
membres del grup.

Heu creat la vostra pròpia llei adaptada. 
Ara heu d’aconseguir el suport de tot 
el Parlament Europeu. Prepareu una breu 
presentació de la vostra nova llei per als altres 
diputats (els vostres companys). Utilitzeu el full 
d’exercicis i procediu de la manera següent (3 min): 

1. Agafeu la proposta de llei original de la Comissió 
Europea i llegiu-la en veu alta. 

2. Digueu als vostres companys quins canvis va sol·licitar 
el Consell. 

3. Llegiu en veu alta la vostra nova llei.

4. Exposeu dos o tres raons o arguments pels quals 
penseu que és una bona mesura per als ciutadans de 
la Unió. Prepareu-los prèviament i escriviu-los en el full 
d’exercicis.

•    70,8 milions de persones a tot el món s’han vist 
obligades a abandonar les seues cases (ACNUR, 
2019): un nombre sense precedents. 

•    El 14% dels refugiats de tot el món han sigut acollits a 
Europa (ACNUR, 2019).

•    Entre les raons per a fugir s’inclouen la guerra (per 
exemple, Síria), la crisi (per exemple, l’Afganistan i 
Líbia) i el terrorisme (per exemple, Nigèria i Eritrea). 

•    Des de 2014 han perdut la vida més de 20 000 
persones tractant de creuar el mar Mediterrani 
(Missing Migrants Project, 2019).

LA COMISSIÓ 
EUROPEA

2 EL CONSELL DE 
LA UNIÓ EUROPEA

PROTESTA DELS CIUTADANSDADES I 
XIFRES

EL PARLAMENT 
EUROPEU

Si la UE realment pensa que els drets humans 
importen, haurà d’actuar i salvar vides. Demanem 
al Parlament Europeu que done suport a aquesta 
proposta, perquè és absolutament necessari 
un enfocament europeu. Instem també la UE a 
preveure opcions legals per als sol·licitants d’asil 
de fora de la UE. En l’actualitat, les persones només 
poden presentar la sol·licitud una vegada han 
arribat a territori europeu, cosa que les obliga a 
entrar-hi il·legalment i assumir riscos innecessaris.

L’èxit de la integració de nacionals de tercers 
països en el mercat laboral de la UE representa 
una oportunitat per a les nostres societats. Quan 
s’han integrat de manera efectiva, aquests poden 
ajudar a millorar el funcionament del mercat 
laboral, així com donar suport a la sostenibilitat 
fiscal. Tenint en compte l’envelliment de la 
població europea, això és particularment necessari 
per a garantir que les pensions continuen sent 
assequibles.

AMNISTIA 
INTERNACIONAL

OCUPADORS PER 
LA INTEGRACIÓ

Ara és el vostre torn. Com a diputats al Parlament 
Europeu, podeu canviar la proposta de llei segons el 
que cregueu més convenient per als ciutadans de la 
Unió. PERÒ: Heu de tindre en compte les opinions del 
Consell de la Unió Europea (carta 2) i la proposta de 
llei original de la Comissió Europea. Utilitzeu també la 
informació de les parts interessades (grups de pressió). 

Seguiu aquests passos: 

1. Pegueu la volta a les cartes dels participants una per 
una i llegiu-les en veu alta (cada membre del grup 
llig en veu alta una de les cartes, per torns). Són les 
cartes amb un símbol en el cantó. Continueu fins 
que hàgeu llegit totes les cartes (2 minuts). 

2. Poseu les cartes amb el text cap amunt en la taula 
perquè tot el grup puga veure la informació. 

3. Debateu la proposta de llei original en el grup 
article per article. Comenceu per l’article 1: qui està 
d’acord i qui no? Utilitzeu la informació de les parts 
interessades per als vostres arguments. Feu el mateix 
amb tots els articles (6 minuts). 

4. Redacteu una llei adaptada amb la qual estiguen 
d’acord tots els membres del grup. Podeu modificar 
el contingut dels articles, eliminar-los o afegir-ne 
altres de nous. Anoteu la vostra llei nova o adaptada 
en el full d’exercicis (6 minuts).

TEMA 5:
REFUGIATS A EUROPA

El Consell de Ministres opina que els Estats membres 
han de decidir de manera autònoma sobre aquest 
assumpte. El Consell vol els canvis següents: 

Article 2: Els Estats membres conservaran la decisió 
última sobre si participen o no en el pla de reubicació. 

Article 3: Els Estats membres decidiran de manera 
autònoma quants refugiats acolliran. 

Article 4: Cada país prendrà la decisió final sobre la seua 
contribució. 

Apunteu aquests canvis (esmenes) en el full d’exercicis 
(2 minuts).

Els nostres països no poden acollir tots els 
sol·licitants d’asil. No tenim ni l’espai ni els diners. 
L’única manera de mantindre la nostra forma de 
vida és no acceptar ningú de fora de la UE. Exigim 
que cada Estat membre puga decidir de manera 
autònoma com actuar amb els sol·licitants d’asil i 
quants n’admetrà. La Unió no pot imposar res als 
Estats membres.

LABORATORI D’IDEES 
INDEPENDENT

Els països del sud de la Unió Europea tenen el 
major flux de migrants perquè estan més pròxims 
a les rutes migratòries actuals. Això vol dir que han 
d’acollir la majoria dels sol·licitants d’asil, i això els 
suposa un gasto econòmic. La resta dels Estats 
membres de la UE han de prestar-los el seu suport. 
Aquesta és la raó per la qual donem suport a la 
proposta legislativa de la Comissió Europea.
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