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IDEE: MIS ON „EUROPE@SCHOOL“?

„Europe@school - õppetunnid Euroopa Liidu kohta“ õppematerjalid on koostatud selleks, et 
pakkuda Euroopa Parlamendi saadikutekooli programmis osalevatele koolidele õppevahendit 
Euroopa parlamentaarse demokraatia ja Euroopa kodakondsuse väärtuste kohta. See on mõeldud 
14–18-aastastele kesk- või keskeriharidust omandavatele õpilastele ning teise võimaluse haridust 
omandavatele õpilastele. 

„Europe@school“ põhineb õppevahendil „28 in 1“, mille Ryckevelde vzw koostas 2015. aastal Euroopa 
Parlamendi büroole Belgias. 

Laiendatud ja kohandatud „Europe@school“ loodi 2017.–2018. õppeaastal kõigi ELi liikmesriikide 
jaoks Euroopa Parlamendi palvel ja temaga konsulteerides. See on kohandatud, kasutusvalmis ja 
modulaarne õppevahend, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi saadikutekooli programmiga. 
Võimaluse korral on see ELi liikmesriikide jaoks kohandatud. 

Eriline tänu kuulub Euroopa Parlamendi büroodele liikmesriikides, kes andsid riikide kohta teavet ja 
tegid kogu materjali korrektuuri.

Samuti täname Burgerschool Roeselaret ja selle õpilasi Anaïsi , Andreid, Bood, Danat, Eliset, Hasmikut, 
Ilyassi ja Yentelit, kes olid nii lahked ja lasid end selle õppevahendi jaoks pildistada. 

Vastavalt mudelile „Aktiivseks Euroopa kodanikuks saamine“

Ryckevelde vzw on töötanud välja teoreetilise mudeli, mis põhineb veendumusel, et kõigist kodanikest 
võivad saada aktiivsed Euroopa kodanikud (vt allpool esitatud mudelit). Euroopa kodanikuaktiivsuse all 
peetakse silmas aktiivset osalemist ELi tasandil, lähtudes tõesest teabest ja kriitilisest suhtumisest. See 
ei ütle midagi arvamuse või seisukoha enda kohta. Aktiivne Euroopa kodanik võib pooldada ka vähem 
Euroopa koostööd. Seega võimaldab see mudel kõiki arvamusi ja poliitilisi vaateid ELile. 

Iga ELi kodanik on ühes viiest võimalikust Euroopa kodakondsuse etapist: mõned inimesed ei ole EList 
teadlikud ja mõned on, mõnel on ELi kohta teadmised, mõnel on demokraatlikud oskused ning mõned 
on aktiivsed Euroopa kodanikud. Inimestest saavad aktiivsed Euroopa kodanikud nelja liiki tegevuse abil: 
teadlikkust suurendav tegevus, teavitustegevus, demokraatlike ja kodanikuoskuste koolitustegevus ning 
tegevus, mis julgustab inimesi olema aktiivsed Euroopa kodanikud. 

MIS ON „EUROPE@SCHOOL - ÕPPETUNNID 
EUROOPA LIIDU KOHTA“? 
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TEADMATUS TEADLIKKUS TEADMISED DEMOKRAATLIKUD 
OSKUSED

AKTIIVNE EUROOPA 
KODANIK

TEADLIKKUSE 
TÕSTMINE TEAVITAMINE KOOLITAMINE  AKTIVEERIMINE 

© Ryckevelde vzw, 2010

MOODUL 1 MOODUL 2 MOODUL 3 MOODUL 4

KAS OLED TEADLIK? TUTVU ELIGA DEMOKRAATLIKE 
OSKUSTE KOOLITUS

SINU HÄÄL ELIS

Sihtrühm: 
14–18-aastased

Sihtrühm: 
15–18-aastased

Sihtrühm: 
16–18-aastased

Sihtrühm: 
17–18-aastased

Kõik need tegevused on osa Euroopa Parlamendi saadikutekooli programmist. Õppevahend „Europe@
school“ pakub nelja moodulit, millest igaüks vastab ühele neljast tegevuste liigist, mis motiveerivad 
õpilasi saama aktiivseks Euroopa kodanikuks:  

Modulaarne lähenemisviis ja aktiivne metoodika
Neli moodulit on omavahel sisuliselt seotud, kuid neid võib kasutada ka eraldi. Õpetajana saate valida 
mooduli(d), mis sobib (sobivad) kõige paremini teie õpilastele ja nende õppekavaga. Iga mooduli puhul 
võivad õpetajad teha valikuid sisu, raskusastme ja metoodika kohta. Materjal hõlmab 25 tundi klassi- ja 
koolitegevust. 

See materjal on osutunud õpilaste ja õpetajate jaoks innustavaks tänu aktiivsele metoodikale. 
Teadusuuringud on ju näidanud, et kogemustel põhinev õpe on haarav ja suure mõjuga 
õppestrateegia. 

Rajaneb hariduspõhimõtetel
„Europe@school“ on välja töötatud mitme tugeva hariduspõhimõtte alusel. Põhimõtted tagavad 
loomingulise ja tugeva õppematerjali, millel on tõeline mõju.

- Sihtrühmale kohandatud. „Europe@school“ on välja töötatud keskharidust ja teise võimaluse 
haridust omandavate õpilaste jaoks kõikjal Euroopa Liidus. Kuna see on suur sihtrühm, valiti 
modulaarne lähenemisviis: õpetaja valib ülesandeid, mis vastavad kõige paremini tema õpilaste 
vajadustele. 

- Kasutusvalmis. Materjali saab klassis kohe kasutada ja see on kasutajasõbralik. 

- Põhineb kogemustel ja sihtrühma vajadustel. Belgia jaoks mõeldud esialgse materjali 
koostamises osales õpetajatest ja sidusrühmade esindajatest koosnev rakkerühm. Materjali 
katsetas ka sihtrühm.
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- Kvaliteetne. Kõik Ryckevelde vzw loodud õppematerjalid kannavad Trusty märgist. 

Trusty märgis tähistab lastele ja noortele kohandatud kvaliteetset teavet. See näitab, et 
teave on mõeldud sihtrühma tasemele ning materjal on koostatud lihtsal ja didaktilisel 
viisil. Vt ka http://juistejeugdinfo.be. 

- Ajakohane. „Europe@school“ kasutab tänapäevast meediat ja on ajakohane. 

- Erapooletu. Teave on esitatud erapooletul viisil. Õpilased saavad ise arvamuse kujundada. 

- Loominguline ja motiveeriv.  „Europe@school“ kasutab aktiivset ja tänapäevast metoodikat, 
mis motiveerib õpetajaid ja õpilasi töötama klassis ja koolis Euroopa teemaga. 

„Europe@school“ hõlmab selget pedagoogilist lähenemisviisi ja kasvumudelit koolis Euroopa teema 
õpetamiseks ning vastab ELi Pariisi deklaratsioonile (2015), milles kutsutakse üles tugevdama hariduse 
rolli kodanikuaktiivsuse ja ELi ühiste väärtuste edendamisel: „Hariduse peamine eesmärk ei ole mitte ainult 
arendada teadmisi, oskusi, pädevusi ja hoiakuid ning sisendada põhiväärtusi, vaid samuti aidata noortel 
saada aktiivseteks, vastutustundlikeks ja avatud ühiskonnaliikmeteks.“

EESMÄRGID JA OSKUSED
Selle õppevahendi abil arendavad õpilased järgmisi olulisi hoiakuid, teadmisi ja oskusi: 

HOIAKUD
Moodulid 1 ja 2:

- Õpilastes äratatakse huvi Euroopa vastu. Nad tahavad rohkem teada Euroopa Liidu kohta. 

- Õpilased on teadlikud ELi tähtsusest oma (igapäeva)elus. 

Moodul 3:

- Õpilased omandavad ELi väärtused. 

- Õpilased omandavad avatud mõtlemise. 

- Õpilased omandavad üldise kriitilise suhtumise: nad kujundavad oma arvamuse ELi päevateemade 
kohta.

Moodul 4:

- Õpilased mõistavad Euroopa Parlamendi valimistel hääletamise ja üldise osalemise tähtsust. 

- Õpilased on teadlikud oma õigustest ja kohustustest demokraatlikus ühiskonnas ning arvestavad 
neid.

- Õpilastest saavad aktiivsed Euroopa kodanikud, kes hääletavad alati kohalikel, riiklikel ja Euroopa 
Parlamendi valimistel.

- Õpilased hääletavad valimistel informeeritult ja läbimõeldult ning ergutavad oma kaaslasi sedasama 
tegema. 
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TEADMISED
MOODUL 2:

- Õpilased teavad, kuidas, millal ja miks Euroopa Liit loodi. Samuti teavad nad, kuidas EL on hiljem 
kasvanud. 

- Õpilased teavad, millised riigid on ELi liikmed ja kuidas EL on laienenud. 

- Õpilased teavad, et Euroopa Liit on konkreetse pädevusega poliitikatasand.

- Õpilased teavad konkreetsete näidete abil, mida EL nende jaoks igapäevaelus tähendab. 

- Õpilastel on teadmised ühtse turu, Schengeni ala ja euroala kohta. 

- Õpilased teavad, millised on ELi väärtused, ning teavad konkreetseid näiteid selle kohta, kuidas EL 
neid väärtusi praktikas rakendab. 

MOODUL 3:

- Õpilased teavad ja mõistavad ELi otsustusprotsessi (lihtsustatud kujul). 

- Õpilased mõistavad Euroopa Parlamendi rolli selles protsessis. 

- Õpilased teavad, et Euroopa Parlament tegeleb konkreetsete teemadega, mis mõjutavad nende 
igapäevaelu, ning mõistavad, et neid otsuseid tegevad parlamendiliikmed on inimesed. 

- Õpilased teavad rohkem käsitletavate teemade kohta, nagu tarbijakaitse, varjupaiga- ja 
keskkonnapoliitika. 

MOODUL 4:

- Õpilased teavad, kuidas valida oma esindajat Euroopa Parlamenti. Nad tunnevad parlamendi eri 
fraktsioone ja teavad, millised erakonnad millistesse fraktsioonidesse kuuluvad. 

- Õpilased teavad, mille eest nende riigi erakonnad seisavad. 

- Õpilastele tutvustatakse mitmeid võimalusi ja vahendeid, kuidas teha oma hääl ELi tasandil 
kuuldavaks.

OSKUSED
MOODUL 3:

- Harjutuste käigus suurendavad õpilased oma demokraatlikke oskusi. Neile õpetatakse, kuidas võtta 
arvesse teiste arvamust, kuidas kujundada oma seisukohti, kuidas konsulteerida ja kuidas leida 
kompromisse. 

- Õpilased õpivad, kuidas esitada oma ettepanek ja kuidas kõneleda rühma ees. 

MOODUL 4:

- Õppevahendeid kasutades omandavad õpilased oskused, mille abil teha oma hääl ELi tasandil 
kuuldavaks. 
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+ Lisaks mahukas õpetaja käsiraamat, mis sisaldab kõiki selgitusi, mängukaarte ja rühmatöölehti.

+ Lisaks õpilase töövihik, mis sisaldab kogu taustainfot ja individuaalseid töölehti.

+ 3 esitlused koos taustainfoga

-  Veebipõhine viktoriin
-  Teadlikkust suurendav tegevus 

koolis

-  ELi otsuste tegemise rollimäng „Euroopa Parlamendi 
liikme rollis“ hõlmab kümme päevakajalist Euroopa 
teemat, mille hulgast valida

-  ELi väärtused: „Mida arvad sina?“: aruteluharjutus

-  Harjutus: „Valimised klassis“
-  Harjutus: „Sinu hääl ELis“

ELi ajalugu ja liikmesriigid, tegevus, otsused ja väärtused. 

-  ELi faktide mäng
-  ELi liikmesriikide mäng
-  ELi pädevusvaldkondade mäng
-  ELi väärtuste mäng

MOODUL 1 
KAS OLED TEADLIK?

MOODUL 3 
DEMOKRAATLIKE OSKUSTE KOOLITUS

MOODUL 4 
SINU HÄÄL ELIS

MOODUL 2 
TUTVU EUROOPA LIIDUGA

VALIKUS ON 
KUNI NELI TUNDI 
MATERJALI

VALIKUS ON KUNI 
13 JA POOL TUNDI 
MATERJALI

VALIKUS ON KUNI 
POOLTEIST TUNDI 
MATERJALI

VALIKUS ON 
KUNI NELI TUNDI 
MATERJALI

ÕPPETUNNID EUROOPA LIIDU KOHTA

GRAAFILINE ÜLEVAADE

EUROPE 
@ SCHOOL
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SISU
Esimese mooduli eesmärk on üsna lihtne: kui enne koolitust ei ole õpilased huvitatud ega informeeritud 
EList, ELi väärtustest ja ELi päevakorras olevatest küsimustest, siis pärast peaksid nad olema teadlikud 
ELi olemasolust ja sellest, kui oluline on olla ELi asjadega kursis. See on õppevahendi „Aktiivseks 
Euroopa kodanikuks saamine“ esimene moodul.

Esimene moodul koosneb veebiviktoriinist ja võimalikest teadlikkuse tõstmise tegevustest koolis. 
Õppevahendi keskne eesmärk on teavitamine ja demokraatlike oskuste arendamine. Seetõttu ei ole 
esimene moodul nii mahukas, kuigi teadlikkuse tõstmise meetmed võivad võtta üsna palju aega 
sõltuvalt sellest, mida valida. 

OSAD JA KESTUS
Orienteeruv kestus on alati minimaalselt vajalik aeg, kui ei ole märgitud teisiti. 

METOODIKA KESTUS TEEMA VAHENDID
Veebiviktoriin 20 minutit Veebiviktoriin klassis 

või koolis kasutamiseks. 
Osalejate arv ei ole 
piiratud. 

- veebiviktoriin

- internetti ühendatud arvuti/sülearvuti ja projektor 

- kõik õpilased või õpilaste rühmad vajavad internetti 
ühendatud seadet (nutitelefon, tahvelarvuti või 
arvuti)

Võimalikud teadlikkuse 
tõstmise meetmed 
koolis 

1–4 tundi Teadlikkuse tõstmise 
meetmete head tavad 
Euroopa Parlamendi 
saadikutekoolidest ja 
nende jaoks 

- õpetaja käsiraamat

MOODUL 1  
KAS OLED TEADLIK? 

TEADMATUS TEADLIKKUS TEADMISED DEMOKRAATLIKUD 
OSKUSED

AKTIIVNE EUROOPA 
KODANIK

TEADLIKKUSE 
TÕSTMINE TEAVITAMINE KOOLITAMINE  AKTIVEERIMINE 

© Ryckevelde vzw, 2010
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EESMÄRGID JA OSKUSED
HOIAKUD
- Õpilastes äratatakse huvi Euroopa vastu. Nad tahavad rohkem teada Euroopa Liidu kohta. 

- Õpilased on teadlikud ELi tähtsusest oma (igapäeva)elus. 

MOODUL 1: SAMM-SAMMULT

VIKTORIIN
Viktoriin on veebipõhine ja sisaldab 12 valikvastustega küsimust. See on tehtud internetitööriista 
Kahoot abil. 

ETTEVALMISTUS
Õpilased võivad osaleda individuaalselt või rühmadena. See võib 
toimuda klassis, aga ka mänguväljakul paljude õpilaste osalusel. 
Veebiviktoriini osalejate arv ei ole piiratud. 

Õpetaja kontrollib keskpaneeli küsimustega. Kõigil õpilastel 
palutakse kasutada viktoriinis osalemiseks nutitelefoni, 
tahvelarvutit või arvutit. Kõigepealt peavad nad sisestama 
viktoriini PIN-koodi ja seejärel oma kasutajanime. Kui see on 
õigesti tehtud, ilmub nende nimi ekraanile. 

Märkus: Võite valida, kas õpilased osalevad individuaalselt või rühmadena. Valige juhtpaneelil „Classic“ või 
„Team mode“. Võite valida „Team mode“, kui kõigil õpilastel ei ole nutiseadet. 

MÄNGU KÄIK
Õpetaja ootab, kuni kõigi õpilaste nimed ilmuvad ekraanile. Veenduge, et õpilased värskendavad 
oodates regulaarselt nutiseadme kuva, et nad ei kaotaks viktoriiniga ühendust. Seejärel alustab õpetaja 
viktoriini. Küsimused kuvatakse ekraanil ja õpilased kasutavad vastamiseks oma nutiseadet. Õpilased 
saavad punkte vastavalt oma vastuse täpsusele ja kiirusele. Ekraanil näidatakse ainult esimest viit ja 
lõpuks esimest kolme õpilast. Pärast iga küsimust kuvatakse õige vastus ja näidatakse, kuidas õpilased 
vastasid (anonüümne statistika). Sel viisil saab õpetaja ülevaate õpilaste teadmistest. 

VAHENDID
-  Veebiviktoriin: https://play.kahoot.it/#/k/d8d33833-2cae-4624-86a1-eaee4230bd8d. 
-  Internetti ühendatud arvuti/sülearvuti ja projektor viktoriini kuvamiseks
-  Kõik õpilased (või õpilaste rühmad) vajavad internetti ühendatud nutiseadet (nutitelefon, 

tahvelarvuti või arvuti)
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MÕNED NÕUANDED
-  Kui Te ei ole Kahooti varem kasutanud, on soovitav viktoriini eelnevalt proovida. See on väga 

kasutajasõbralik vahend. Kui olete seda proovinud, saate aru, kuidas see toimib. 

-  Kui Te ei saa seda viktoriini logistilistel põhjustel internetis kasutada, võite korraldada viktoriini 
allpool esitatud küsimuste abil „vanamoeliselt“. 

-  Viktoriini võib kasutada ka pärast „Europe@school“ muude moodulite lõpetamist, et kontrollida 
õpilaste teadmisi.

-  Selleks et muuta see tõeliseks teadlikkuse tõstmise vahendiks, võite viktoriinis sisalduvaid fakte 
eelnevalt koolis levitada. Võite kleepida plakatid nende faktidega seintele, välisustele jne. (vt 
lisaks: „Võimalik teadlikkust tõstev tegevus koolis“). 

SISU
Viktoriin koosneb 12 küsimusest. Iga küsimus puudutab ülejäänud „Europe@school“ programmi sisu. 
Küsimused puudutavad lihtsaid fakte, päevakajalisi teemasid ja Euroopa väärtusi.

  = õige vastus

KÜSIMUS  1. VASTUS 2. VASTUS 3. VASTUS 4. VASTUS
1. Millal ühendasid esimesed riigid 

jõud Euroopa koostööks, mida nüüd 
tuntakse ELi nime all?

1930ndatel 1950ndatel 1970ndatel 1990ndatel

2. Milline nimetatud riik EI OLE Euroopa 
Liidu liikmesriik?

Bulgaaria Küpros Luksemburg Island

3. Kui palju kodanikke elab Euroopa 
Liidus? (ligikaudu)

200 miljonit 350 miljonit 500 miljonit 680 miljonit

4. Milline neist EI OLE Euroopa Liidu 
liikmesriigiks saamise tingimus?

Olla kristlik riik
Olla Euroopa 

riik
Austada 

inimõigusi
Olla stabiilne 
demokraatia

5. Millal toimuvad järgmised Euroopa 
Parlamendi valimised?

2019 2020 2021 2022

6. Kes see on? 

© Euroopa Liit 2017, allikas EP

Euroopa 
Parlamendi 
president 
Antonio 

Tajani

Euroopa 
Komisjoni 
president 

Jean-Claude 
Juncker

Euroopa 
Keskpanga 
president 

Mario Draghi

Euroopa 
Ülemkogu 
eesistuja 

Donald Tusk

7. Kas Euroopa Liidul on armee? Jah Ei
8. Mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis on 

surmanuhtlus endiselt lubatud.
Õige Vale

9. Milline järgmistest faktidest EI OLE 
Euroopa Liidu õigusaktide tulemus? ELis puudu-

vad rändlus-
tasud

ELis tohib 
müüa ainult 
väikese ener-

giakuluga 
lambipirne

2015. aastal 
sündis ELis 5,1 

miljonit last

ELis on siga-
retipakkidel 
tervisehoia-

tused
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10. Kes see on? 

© Euroopa Liit 2017, allikas EP

Euroopa Liidu 
konkurentsivo-
linik Margrethe 

Vestager

Euroopa Liidu 
välispoliitika 
juht Federica 

Mogherini

Euroopa Liidu 
kaubandus-

volinik Cecilia 
Malmström 

Euroopa 
ombudsman 
Emily O'Reilly

11. ELi kodanikud saavad töötada igas liik-
mesriigis samadel tingimustel kui selle 
riigi kodanikud

Õige Vale

12. Kui suur osa kõigist maailma pagulas-
test on põgenenud Euroopasse (2017, 
UNHCR)?

13% 27% 43% 67%

TEADLIKKUST TÕSTEV TEGEVUS KOOLIS
Hea teadlikkust tõstev tegevus hõlmab võimalikult paljusid järgmisi elemente: 

- Tegevus on interaktiivne: õpilased peavad midagi tegema

- Tegevus on visuaalselt atraktiivne: see äratab õpilastes huvi: mis see on?

- Tegevus innustab õpilasi

- Tegevus paneb õpilasi mõtlema ELi, ELi päevakorras olevate küsimuste ja ELi väärtuste üle

- Tegevus teavitab: faktid ja põhiteave ELi, ELi väärtuste ja ELi päevakorras olevate teemade kohta 

Eduka teadlikkust tõstva tegevuse näiteid:

„Kanna Euroopa väärtusi“
Tegevus, mis puudutab ELi väärtusi. Kõik kooli õpilased valivad, 
milliseid ELi väärtusi nad soovivad „kanda“. Nad panevad oma riiete 
külge märgise ja kannavad seda kogu koolipäeva. See paneb õpilasi 
mõtlema ja alustama omavahel vestlusi selle kohta, miks nad valisid 
selle väärtuse. Sel viisil mõtlevad nad väärtuste üle. Lisaks õpivad nad 
tundma ELi väärtusi. 

Athénée Royal d’Enghien, Belgia
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ELi puudutavate faktide levitamine koolis ja viktoriin
Võite levitada koolis fakte ELi kohta, kleepides plakateid ustele, 
koridoriseintele jne (nt „Kas teadsid, et...?“). Nädala lõpus testitakse 
õpilaste teadmisi (veebipõhise või tavalise) viktoriiniga, mis võib 
hõlmata kõiki kooli õpilasi. (Võite kasutada veebipõhist Kahooti 
viktoriini, mis sisaldub selles õppevahendis.) See tegevus äratab 
õpilastes uudishimu, innustab neid ja tutvustab lihtsaid fakte ELi 
kohta. 

QR-koodi aardejaht
Aardejaht koolis. Kõikjal koolis on peidetud paberilehti QR-koodiga. 
Õpilased jagunevad väiksemateks rühmadeks ja otsivad QR-koode. 
Kui nad on koodi leidnud, skaneerivad nad selle. Seejärel näevad 
nad lühikest videot, mis sisaldab küsimust või vihjet. Nii püüavad 
õpilased leida võimalikult kiiresti lahenduse neile antud mõistatusele. 
Lingid võivad olla teavet pakkuvad filmid, mille on teinud kooli 
nooremsaadikud, Euroopa Parlamendi filmid, või veebisaidid. Nii 
saavad õpilased juba mõningaid teadmisi ja neid julgustatakse 
lõbusa tegevuse käigus rohkem teada saama. 

Mitmekesisus koolis
ELi laat. Kõik õpilased, kes on pärit mõnest muust riigist, tutvustavad 
oma päritoluriiki ja koostavad kaasõpilaste jaoks viktoriini või toovad 
kaasa oma kodumaa rahvusroa (toit toimib alati hästi).
Interaktiivne ELi teabepunkt. Kõik õpilased märgivad Euroopa ja 
maailma kaardil ära oma päritoluriigi, kui see erineb kooli riigist. 

Institut de la Providence, Herve, Belgia

Collège Saint-Louis, Liège, Belgia
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SISU
Teise mooduli eesmärk on anda õpilastele innustaval viisil põhjalikku teavet ELi ja selle väärtuste kohta. 
See on õppevahendi „Aktiivseks Euroopa kodanikuks saamine“ teine moodul.

Teine moodul on üsna põhjalik, kuna see on väga oluline. Selles kasutatakse lihtsat ja aktiivset 
metoodikat. Moodul koosneb neljast õppemängust, mis laiendavad õpilaste põhiteadmisi ELi ja selle 
väärtuste kohta. Kolme mängu mängitakse väiksemates rühmades ja ühte kogu klassiga. 

Iga mängu lõpus on kogu klassiga läbi viidav osa, kus arutatakse kõiki teadmisi, mida õpilased mängu 
käigus omandasid. Õpetaja kasutab selle osa jaoks põhjalikku esitlust. 

Õpilase töövihikus on mooduli kokkuvõte. Kokkuvõte sisaldab kõiki omandatud teadmisi ja sellel 
on esitlusega samasugune ülesehitus. Kokkuvõtet võite kasutada õpilaste jaoks abivahendina või ka 
õppematerjalina. Kokkuvõte ei ole mõeldud tunnis kasutamiseks. 

OSAD JA KESTUS
Lühiversioonina võib mooduli läbida kahe (eelistatavalt järjestikuse) tunniga. Kui mängida kõik mängud 
ja teha põhjalik esitlus, kulub selleks neli tundi. Võite vabalt valida ainult ühe või kaks mängu. Iga osa 
jaoks minimaalselt vajalik aeg on esitatud allpool tabelis.

TEADMATUS TEADLIKKUS TEADMISED DEMOKRAATLIKUD 
OSKUSED

AKTIIVNE EUROOPA 
KODANIK

TEADLIKKUSE 
TÕSTMINE TEAVITAMINE KOOLITAMINE  AKTIVEERIMINE 

© Ryckevelde vzw, 2010

MOODUL 2  
TUTVU EUROOPA LIIDUGA 
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METOODIKA KESTUS TEEMA VAHENDID
Küsimused õpilastele, 
vestlus

10 minutit Sissejuhatus: mida 
Euroopa Liit teie jaoks 
tähendab?

- kriiditahvel/valge tahvel/pabertahvel ja markerid

Õppemäng: ELi faktid 20 minutit ELi faktide mäng: 
küsimuste ja vastuste 
mäng ELi ajaloo ja ELi 
üldteadmiste teemal 

- taimer iga rühma jaoks (võite lasta õpilastel oma 
nutitelefone kasutada)

- kaardikomplekt (ELi faktid) iga väiksema rühma 
jaoks (õpetaja käsiraamatu I lisa)

Interaktiivne loeng vähemalt 20 
minutit

Esitlus: omandatud 
teadmiste kokkuvõte

- Arvuti + projektor  

- teise mooduli Prezi esitlus

Õppemäng: ELi 
liikmesriigid

20 minutit ELi liikmesriikide mäng: 
koodimurdmismäng, 
mille käigus õpilased 
püüavad võistlevates 
rühmades leida 
võimalikult kiiresti koodi. 
See on mõeldud huvi 
äratamiseks.

- Euroopa kaart iga rühma jaoks (õpetaja käsiraamatu 
II lisa)

- kaardikomplekt (ELi liikmesriigid) iga rühma jaoks 
(õpetaja käsiraamatu III lisa)

- võtmega tööleht iga rühma jaoks (õpetaja 
käsiraamatu IV lisa)

Interaktiivne loeng 10–20 minutit Esitlus: omandatud 
teadmiste kokkuvõte

- Arvuti + projektor  

- teise mooduli Prezi esitlus

Õppemäng: ELi 
pädevusvaldkonnad

10 minutit Mis kuulub ELi 
pädevusse? Õpilaste 
vaheline individuaalne 
väljalangemisvõistlus, 
mille käigus jagatakse 
klass pooleks 

- küsimused õpetaja käsiraamatus

Interaktiivne loeng vähemalt 10 
minutit

Esitlus: omandatud 
teadmiste kokkuvõte 

- Arvuti + projektor  

- teise mooduli Prezi esitlus

Õppemäng: ELi 
väärtused

20 minutit Millised on ELi väärtused 
ning mõned näited 
selle kohta, kuidas EL 
neid väärtusi praktikas 
rakendab

- kaardinelikute komplekt (ELi väärtused) iga 
väiksema rühma jaoks (õpetaja käsiraamatu V lisa)

- küsimuskaardid (millele tuleb vastata „õige“ või 
„vale“) (ELi väärtused) iga rühma jaoks (õpetaja 
käsiraamatu VI lisa)

Interaktiivne loeng 10 minutit Esitlus: omandatud 
teadmiste kokkuvõte

- Arvuti + projektor  

- teise mooduli Prezi esitlus

MÕNED NÕUANDED
- Liikmesriikide mäng. Oluline on läbida sisu vahetult pärast mängu lõppemist, sest mäng on 

mõeldud huvi äratamiseks. Nii on õpilased valmis rohkem teada saama, millised riigid on ELi 
liikmed. Seetõttu ei tohiks neid kahte osa jagada kahe tunni peale. Võite ELi faktide mängu 
asemel mängida kõigepealt hoopis liikmesriikide mängu. 

- Võite ka mängida esimese ja teise mängu järjest ning arutada kokkuvõtet kohe pärast seda. Nii 
võivad õpilased jääda arutelu ajaks väiksematesse rühmadesse. 

- ELi väärtuste mängu võib mängida kõigist teistest mängudest eraldi. Võite seda kasutada ka 
kolmandas moodulis osa „ELi väärtused: mida arvad sina?“ aktiivses metoodikas huvi äratamiseks. 
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EESMÄRGID JA OSKUSED

HOIAKUD
- Õpilastes äratatakse huvi Euroopa vastu.

- Õpilased on teadlikud ELi tähtsusest oma (igapäeva)elus. 

TEADMISED
- Õpilased teavad, kuidas, millal ja miks Euroopa Liit asutati. Samuti teavad nad, kuidas EL on 

hiljem kasvanud. 

- Õpilased teavad, millised riigid on ELi liikmed ja kuidas EL on laienenud. 

- Õpilased teavad, et Euroopa Liit on konkreetse pädevusega poliitikatasand.

- Õpilased teavad konkreetsete näidete abil, mida EL nende jaoks igapäevaelus tähendab. 

- Õpilastel on teadmised ühtse turu, Schengeni ala ja euroala kohta. 

- Õpilased teavad, millised on ELi väärtused, ning teavad konkreetseid näiteid selle kohta, kuidas 
EL neid väärtusi praktikas rakendab. 
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MOODUL 2: SAMM-SAMMULT

SISSEJUHATUS: EL?

ETTEVALMISTUS 
Õpilased istuvad klassiruumis tavalistel kohtadel. Õpetaja alustab sissejuhatavat vestlust, küsides 
õpilastelt küsimusi. 

MÄNGU KÄIK  
Õpetaja esitab õpilastele sissejuhatava küsimuse: „Mis tuleb meelde, kui mõtled Euroopa Liidu peale?”

Õpilased vastavad intuitiivselt. Õpetaja kirjutab vastused kriidi- või pabertahvlile. Proovige vastused 
rühmitada. Võimalikud vastused on: riikidevaheline koostöö, geograafiline Euroopa, õigusaktid jne.

VAHENDID
Vajadusel: kriiditahvel/valge tahvel/pabertahvel + markerid 

MÕNED NÕUANDED
-  Ärge andke liiga palju teavet selle kohta, millal, miks jne EL asutati. Õpilased saavad seda tunni 

käigus teada. Selle harjutuse eesmärk on lihtsalt kuulata, mida õpilased ütlevad ja nende 
vastused üles kirjutada. 

-  Proovige vastused tahvlile alles jätta, et saaksite mooduli lõpus esitluse ajal neile osutada. 

MÄNG 1. EUROOPA LIIDU FAKTID
Esimene mäng toimub küsimuste ja vastuste põhimõttel. Küsimused puudutavad Euroopa Liidu ajalugu 
ja ELi üldiselt. Õpilased ei tea tõenäoliselt enne mängu enamikku vastuseid. Selles mängus kasutatav 
meetod võimaldab õpilastel küsimustele antavad vastused meelde jätta ja seega mängides ELi kohta 
teadmisi omandada. 
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ETTEVALMISTUS 
Õpilased mängivad väikestes paarisarvulistes rühmades, kusjuures 
igas rühmas on vähemalt (ja eelistatavalt) neli õpilast. Võimalikud 
on ka kuue õpilasega rühmad. Kõik rühmad mängivad samal ajal, 
kuid üksteisest eraldi. Õpilased moodustavad väiksemates rühmates 
kaheliikmelised meeskonnad. Kui rühmas on paaritu arv õpilasi, võib 
õpetaja selles rühmas osaleda. Meeskonnaliikmed istuvad üksteise 
vastas, nagu allpool kujutatud:

MÄNGU KÄIK 
- Lõppeesmärk on koguda võimalikult palju kaarte.

- Igale rühmale antakse kaardid. Igal kaardil on küsimus ja vastus. 

- Üks mängija alustab (mängija 1A) ja hoiab kaardipakki enda käes. Ta esitab küsimuse oma 
meeskonnakaaslasele, kes istub tema vastas (mängija 1B). Kui mängija 1B vastab õigesti, võib 
esimene meeskond kaardi endale jätta ja mängija 1A loeb ette järgmise küsimuse. Kui mängija 1B 
vastab valesti, paneb mängija 1A kaardi pakki teiste kaartide alla tagasi ja küsib järgmise küsimuse. 

- See meeskond jätkab mängimist kuni taimer näitab, et nende mängukord on möödas. 

- Üks mängukord kestab 30 sekundit. 

- 30 sekundi möödudes annab mängija kaardid edasi temast vasakul istuvale naabrile (mängija 2A) 
teisest meeskonnast. 

- Nüüd on teise meeskonna mängukord, mille käigus mängija 2A esitab küsimusi mängijale 2B. 
Pärast 30 sekundi möödumist antakse kaardid edasi mängijale 1B ning seejärel antakse need edasi 
mängijale 2B jne. 

- Nii jätkatakse seni, kuni kõik vastused on leitud ja kõik kaardid on meeskondade vahel jagatud. 

- Meeskond, kes parajasti ei mängi (küsimuste ettelugemine ja nendele vastamine), mõõdab aega. 

- Enim õigeid vastuseid andnud ja enim kaarte kogunud meeskond võidab mängu.

Iga meeskonnaliige saab oma mängukorda tihti kasutada – mõnikord loeb ta küsimusi ette, mõnikord 
vastab neile. Nii näevad kõik mängijad küsimusi ja vastuseid, mis võimaldab neil seda teavet meelde 
jätta. 

   Mängureeglid lühidalt:
-  Iga mängukord kestab 30 sekundit. 30 sekundi jooksul peab meeskond vastama õigesti võimalikult 

paljudele küsimustele. 

-  Küsimusele saab vastata vaid ühe korra. Kui esimene vastus on vale, paneb küsimuse esitanud mängija 
kaardi pakki teiste kaartide alla tagasi ja loeb ette järgmise küsimuse. Küsimusele vastav mängija ei tohi 
oma vastust parandada. 

-  Kui mängija ei tea vastust, ütleb ta „jätan vahele“. Küsimuse esitanud mängija paneb kaardi pakki teiste 
kaartide alla tagasi ja loeb ette järgmise küsimuse. 

-  Kaartidel olev sulgudes märgitud teave on lisateave. Mängijad ei pea seda küsimusele õigesti 
vastamiseks mainima. Mõnikord on õigesti vastamiseks mitu võimalust. Sel juhul on võimaluste vahel 
kaldkriips („/”). Üks võimalikest vastustest on piisav.
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VAHENDID
- Taimer iga rühma jaoks. Paljudel nutitelefonidel on taimerid. Vajadusel paluge õpilastel kasutada 

aja mõõtmiseks oma telefoni. 

- Kaardikomplekt (ELi faktid) iga rühma jaoks (õpetaja käsiraamatu I lisa). Igas komplektis on 25 
kaarti. Õpetaja peab need ise välja lõikama. 

- Võite ise valida, milliseid kaarte soovite kasutada. 

MÕNED NÕUANDED
- Selgitage mängu näite varal. 

SISU
25 küsimust Euroopa Liidu ajaloo ja ELi puuduvate lihtsate faktide kohta. 

KÜSIMUS VASTUS
1. Mitu liikmesriiki on praegu ELis? 28
2. Praeguse Euroopa Liidu asutajariigid olid Prantsusmaa, Saksamaa, 

Belgia, Madalmaad, Luksemburg ja ...?
Itaalia

3. Millal ühendasid esimesed riigid jõud Euroopa koostöö jaoks? 
(ajavahemik või aastakümme on piisav; ei pea ütlema konkreetset 
aastat) 

Pärast Teist maailmasõda/1950. 
aastatel (mõlemad vastused on õiged) 

4. Millise Euroopa institutsiooni valime meie, kodanikud, iga 5 aasta 
järel? (otsestel valimistel) 

Euroopa Parlament

5. Miks asutati Euroopa Söe- ja Teraseühendus (ESTÜ)? Et hoida tulevikus ära sõda/et tagada 
rahu 

6. Milline Euroopa linn on enamiku Euroopa institutsioonide asukoht ja 
mida sageli kutsutakse Euroopa pealinnaks? 

Brüssel

7. Milline ajalooliselt oluline sündmus toimus Euroopas 1989. aastal? Berliini müüri langemine / Ida- 
ja Lääne-Euroopaks eraldatuse 
lõppemine / külma sõja lõppemine

8. Millises keeles Euroopa Parlamendi liikmed Euroopa Parlamendis 
suhtlevad? 

Kõik võivad rääkida oma emakeeles 
(üks ELi 24-st ametlikust keelest). 

9. Kui suur osa (%) kogu ELis toodetud energiast peaks 2020. aastaks 
pärinema taastuvatest energiaallikatest? (tuuleenergia, päikeseenergia 
jne)

20%

10. Milline riik ühines ELiga 2013. aastal viimase ühinemise ajal? Horvaatia
11. Millist vääringut kasutatakse enamikus ELi riikides? eurot
12. Kuidas nimetatakse Euroopa petitsiooniõigust, mille kaudu kodanikud 

saavad taotleda õigusakti ettepaneku võtmist Euroopa Komisjoni 
päevakorda? 

Euroopa kodanikualgatus

13. Millal on Euroopa päev? (kuupäev) 9. mail
14. Mis nime kannab Euroopa vahetusprogramm üliõpilastele, aga ka alg-

, põhi- ja keskkoolidele? 
programm „Erasmus+“ (Erasmuse 
programm)

15. Kes on praegu (2014–2019) Euroopa Ülemkogu eesistuja? (Donald) Tusk
16. Kes on praegu (2014–2019) Euroopa Komisjoni president? (Jean-Claude) Juncker
17. Euroopa Komisjon on nagu riigi ..., sest neil mõlemal on täidesaatev 

võim. 
valitsus
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18. Mis nime kannab Euroopa leping, mis võimaldab Euroopa kodanikel 
reisida (enamikus) ELi riikides ilma nende dokumente kontrollimata 
(avatud piirid)? 

Schengeni leping / Schengen

19. Milline on Euroopa hädaabinumber, kuhu saab kõikjal ELis helistada? 112
20. Millises ELi liikmesriigis on kõige rohkem elanikke? Saksamaal (umbes 82 miljonit)
21. Milline on väikseima elanike arvuga ja väikseim ELi liikmesriik? Malta (umbes 450 000 elanikku)
22. Millisel Euroopa liikmesriigil ja tema pealinnal on sama nimi? Luksemburg
23. Mis aastal hakkasid euroala esimesed riigid kasutama euro pangatähti 

ja münte?
2002

24. Iga liikmesriik nimetab ühe Euroopa Komisjoni voliniku. Kes on Eesti 
nimetatud praegune volinik? 

Andrus Ansip

25. Iga liikmesriik valib Euroopa Parlamenti liikmed vastavalt oma 
rahvaarvule. Mitu Euroopa Parlamendi liiget Eestil praegu on?

6

MÄNG 2. ELI LIIKMESRIIGID 
Teine mäng käsitleb Euroopa Liidu liikmesriike. Selle mängu eesmärk on tekitada õpilastes huvi saada 
teada, millised riigid on liikmesriigid. See on mõeldud huvi äratamiseks. Kui käsitlete pärast esitluse 
käigus riike, on õpilased palju avatumad nende kohta teadmisi saama. Seetõttu jääb see teave neile 
paremini meelde. 

ETTEVALMISTUS 
Klass jaotatakse kolmest kuni neljast õpilasest koosnevatesse meeskondadesse. Iga rühm töötab 
meeskonnana ja võistleb teiste rühmade vastu. Vajadusel võivad õpilased jääda samadesse rühmadesse, 
kus nad olid esimese mängu ajal. Kuueliikmelised rühmad tuleks jagada kaheks kolmeliikmeliseks 
rühmaks.

MÄNGU KÄIK 
- Õpetaja kordab esimese mängu küsimust: „Mitu riiki on praegu ELi liikmed?“ Pärast vastuse 

saamist ütleb ta õpilastele, et nüüd on nende kord teada saada, millised on 28 need liikmesriiki. 

- Enne vahendite kätteandmist selgitab õpetaja mängu. 

- Igale rühmale antakse 40 kaarti. Kaartidel on kujutatud 28 liikmesriigi ja 12 ELi mittekuuluva 
riigi kontuur ja nimi. Iga rühm saab ka Euroopa kaardi. 

- Ülesanne: „Leia nende 40 kaardi hulgast võimalikult kiiresti 28 ELi liikmesriiki.“

- Iga kaart sisaldab ka tähte. Koos moodustavad need tähed koodi. Kui rühm on lõpetanud 
kõigi ELi liikmesriikide leidmise, saavad õpilased võtmega töölehe. Nad peavad leidma 
lahenduse, kasutades kaartidel olevaid koodi osi (tähti).

- Lahendus on ingliskeelne lause. 

- Esimesena koodi murdnud rühm tõuseb püsti. Rühm võidab, kui õpetaja on vastuse õigsust 
kontrollinud. 

- Teistel rühmadel lastakse jätkata seni, kuni kõik on koodi murdnud. 

18  /  MOODUL 2 EUROPE@SCHOOL



Mida rohkem õpilased ELi liikmesriikide leidmisel eksivad, seda raskem on võtmega töölehel lahendust 
leida. Pole viga, kui õpilased esialgu eksivad. Harjutuse kõige olulisem osa on panna neid iga riigi puhul 
mõtlema: „Kas see riik on ELi liikmesriik või ei ole?” Õpetaja võib rühmi liikmesriikide leidmisel aidata. 

VAHENDID
- Euroopa kaart iga rühma jaoks (õpetaja käsiraamatu II lisa)

- Kaardikomplekt (ELi liikmesriigid) iga rühma jaoks (õpetaja käsiraamatu III lisa). Kokku on 40 
kaarti. Õpetaja peab need ise välja lõikama ja veenduma, et need on korralikult segatud. 

- Võtmega tööleht iga rühma jaoks (õpetaja käsiraamatu IV lisa). 

MÕNED NÕUANDED
- On oluline, et õpilased saavad intuitiivselt teada, mida nad töölehel oleva võtmega tegema 

peavad. Õpetaja ütleb neile vaid, et lahendus on ingliskeelne lause. Nendele rühmadele, kes 
vajavad rohkem juhendamist, võib õpetaja selgitada, mida nad täpselt tegema peavad. Nad 
peavad tõmbama töölehel ringi ümber kõikidele tähtedele, mis on koodi osana kujutatud ELi 
liikmesriikide kaartidel. Seejärel saavad nad lugeda koodi vasakult paremale ja ülevalt alla. 

- Lahendus koosneb 28 tähest, üks täht iga riigi kohta. See tähendab, et mõni täht esineb mitu 
korda. Kokku on 6 E-d, 5 O-d, 3 T-d jne. Kui õpilased on leidnud ühe E, tähendab see kaudselt, 
et kõik ülejäänud E-d kujutavad riigid on ka õiged. Kui õpilased soovivad, võivad nad ringi 
ümber tõmmata kõikidele töölehel olevatele E-dele. Nad võivad igale kaardil olevale tähele ringi 
ümber tõmmata ka mängu käigus. Mõlemal juhul on lõpptulemus sama. Kõige parem on seda 
õpilastele alguses mitte öelda, vaid öelda ainult siis, kui nad küsivad. 

- Õpilased ei märka, et lahenduses olevad tähed on ELiga ühinemise kronoloogilises järjekorras. 
Näiteks kuulub esimene C Belgiale ja viimane R Horvaatiale. 

LAHENDUS  
COME ON EUROPE, LET’S WORK TOGETHER
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MÄNG 3. ELI PÄDEVUSVALDKONNAD
See mäng on pühendatud Euroopa Liidu pädevusvaldkondadele. Et selgitada, kuidas EL erineb 
teistest poliitikatasanditest, on esitatud mõned konkreetsed juhtumid. 

ETTEVALMISTUS 
Lühikese sissejuhatuse ajal õpilased istuvad. Pärast mängu selgitamist tõusevad õpilased püsti. Kõik 
õpilased mängivad individuaalselt. Klassiruumis on kaks kindlaksmääratud nurka (või poolt): ühte nurka 
nimetatakse „ELi nurgaks“, teine on „mitte ELi nurk“. 

- Mitte EL: riik, piirkonnad, omavalitsusüksused jne.

- EL: Euroopa tasand

MÄNGU KÄIK
Sissejuhatus: enne mängu algust on oluline, et õpilased teaksid, et EL on kõigist teistest 
poliitikatasanditest kõrgem poliitikatasand. 

Suurendage esitluses oma riigi poliitikatasandite joonist.

C A D I Q O J V M E Q A

B F O N B I Q D A J F D

I A J A V Z X A F Y I J

B Q B E Q U F V B R D O

F Z I F A V P E X I F B

L I Y E D T D A Z F D X

Q V X J Z F A Y B S Y J

D J F D W Z X I D Q I O

R K Y B I T V B J O F Z

F D G Q E T A Q H E R A
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Seejärel selgitage, et igal poliitikatasandil võidakse teha otsuseid ainult kindlaksmääratud teemadel, mis 
on kokku lepitud. ELi õigus on siiski muude poliitikatasandite õigusnormide suhtes ülimuslik. Näiteks 
kui riik koostab ELi õigusaktidega vastuolus oleva seaduse, siis uus seadus ei jõustu. Siinkohal võib 
õpetaja lisaks selgitada, et pädevusvaldkondade jaotus poliitikatasandite vahel põhineb varem sõlmitud 
kokkulepetel. 

Pärast selgitust on aeg mängu alustada. 

Mängu selgitus. See on õpilaste vaheline väljalangemismäng. Iga kord, kui õpetaja mainib 
seadusandlikku meedet, seadust või jurisdiktsiooni käsitlevat näidet, peavad õpilased osutama, kas 
meede kuulub ELi õigusaktide reguleerimisalasse või mitte. Õpilased võivad näidata oma vastust, 
minnes seisma kas „ELi nurka“ või „mitte ELi nurka“. Kui õpilased on oma valiku teinud, ütleb õpetaja 
kohe õige vastuse. Õigesti valinud õpilased mängivad edasi ja kuulavad järgmist näidet. Valesti vastanud 
õpilased peavad istuma. 

Õpetaja jätkab mängu, kuni alles on jäänud umbes kolm õpilast (või kuni alles on jäänud ainult üks 
õpilane, sõltuvalt õhkkonnast – õpetaja valik). Vajadusel võib mängu uuesti alustada (nt kui kõik 
õpilased langevad välja juba kolme näite järel). Eesmärk on teha läbi umbes kümme näidet. 

VAHENDID
- Õpetaja käsiraamat, mis sisaldab näiteid ja täiendavaid selgitusi (vt allpool)

- Piisavalt suur klassiruum, kus õpilased saaksid kahes nurgas seista

- Teise mooduli Prezi esitlus

- Arvuti ja projektor

MÕNED NÕUANDED
- Kui õpilased mängivad innustunult, ärge jagage pärast iga näidet liiga palju selgitusi. Võite 

enamikku näiteid käsitleda esitluse käigus.

- Näited on esitatud teatavas järjekorras, kuid õpetaja valib, millised näited on tema õpilastele 
kõige sobivamad. 

SISU
Harjutus 

KÜSIMUS ÕPILASTELE LAHENDUS SELGITUS 

1. Millisel poliitikatasandil 
otsustatakse suurim lubatud kiirus 
maanteedel? 

Mitte ELi 
tasand

Liikluseeskirjad on liikmesriigiti erinevad, näiteks 
Ühendkuningriigis, Iirimaal, Maltal ja Küprosel sõidetakse 
sõidutee vasakul poolel. Liikluseeskirju kooskõlastatakse 
siiski Euroopa tasandil ning Euroopa juhiluba kehtib kogu 
ELis. 

2. Millisel poliitikatasandil 
määratakse kindlaks, et uue 
sülearvuti ostmisel kehtib sellele 
vähemalt kaheaastane garantii? 

ELi tasand Tarbijakaitse. EL on kindlaks määranud, et elektrooniliste 
seadmete (nutitelefonid, printerid, sülearvutid, 
tolmuimejad, elektrilised hambaharjad jne) ostmisel 
kehtib neile vähemalt kaheaastane garantii.
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3. Millisel poliitikatasandil 
otsustatakse, millal toimub 
prügivedu? 

Mitte ELi 
tasand

Enamasti otsustatakse kohalikul tasandil, millal toimub 
prügivedu. See on kõige mõistlikum. Kui EL vastutaks 
prügiveo eest, tekitaks see kaose, sest EL ei suuda olla 
kursis iga linna vajadustega.

4. Millisel poliitikatasandil 
määratakse kindlaks 
karastusjoogipurkidel olev teave: 
koostisained, kalorid, tootja 
kontaktandmed jne? 

ELi tasand EL on veendunud, et tarbijatel on õigus teavet parandada 
ja täiendada. Seepärast on toidu- ja ka kosmeetikatootjad 
kohustatud esitama selle teabe oma toodetel. 
Paluge õpilastel hiljem vahetunni ajal oma toidu- ja 
joogipakendeid vaadata.

5. Milline poliitikatasand vastutab 
nutitelefoni ohutuseeskirjade 
eest? 

ELi tasand Ühtne turg ja tarbijakaitse. EL määrab kindlaks kõigi ELis 
müüdavate toodete ohutuseeskirjad.

6. Millisel poliitikatasandil 
otsustatakse, mida peab õpilane 
iga kooliaasta lõpus teadma? 

Mitte ELi 
tasand

EL ei määra kindlaks hariduse korraldust ega sisu. Selle 
tulemusena on lõppeesmärgid ELi liikmesriikides (ja 
mõnikord ka piirkonniti) erinevad. 

7. Millisel poliitikatasandil 
otsustatakse vägede saatmine 
maailma konfliktipiirkondadesse? 

Mitte ELi 
tasand

ELil ei ole oma sõjaväge. Välis- ja kaitsepoliitika kuulub 
liikmesriikide pädevusse. Liikmesriigid püüavad küll 
koordineerida missioone Euroopa tasandil ja NATO 
raames. 

8. Millisel poliitikatasandil 
määratakse kindlaks, et täisajaga 
töötajale on ette nähtud vähemalt 
20 puhkusepäeva aastas? 

ELi tasand Vähemalt 20 puhkusepäeva. Igal sektoril ja/või riigil 
on lubatud anda rohkem puhkusepäevi. ELil ei ole 
sotsiaalpoliitika valdkonnas palju võimu. See on üks 
vähestest ELi meetmetest selles valdkonnas. Enamjaolt 
määrab sotsiaalpoliitika kindlaks riik. 

9. Millisel poliitikatasandil 
määratakse kindlaks sõidukijuhi 
koolitustingimused ja sõidueksami 
läbimiseks vajalikud tingimused? 

Mitte ELi 
tasand

Kuigi EL ei määra neid tingimusi kindlaks, kehtib 
väljastatud juhiluba kohe kogu ELis ja tal on standardne 
ELi formaat. 

10. Millisel poliitikatasandil 
määratakse kindlaks maksimaalne 
tursa kogus, mida kalurid püüda 
tohivad? 

ELi tasand Kalanduspoliitika ja keskkond. EL määrab iga kalaliigi 
puhul kindlaks aastase maksimaalse püügikoguse 
kilogrammides ehk püügikvoodid. Nende kvootide abil 
soovib EL tagada, et ohustatud kalaliigid saaksid suurtes 
kogustes taastuda, ja vältida ülepüüki meie meredes. 

11. Millisel poliitikatasandil 
määratakse kindlaks energiakogus 
(gaas/elekter), mis peab tulema 
taastuvatest energiaallikatest, 
nagu päikese- ja tuuleenergia? 

ELi tasand Kliimamuutused. Praeguse EL 20-20-20 kava kohaselt 
peab EL tervikuna saama 2020. aastaks 20 % energiast 
taastuvatest energiaallikatest. Sõltuvalt olukorrast 
igas riigis on see protsent liikmesriigiti erinev. Uues 
energiakavas (2030. aastaks) on eesmärki suurendatud 27 
%ni. 

12. Millisel poliitikatasandil tehakse 
otsuseid hoonete ehituslubade 
kohta? 

Mitte ELi 
tasand

Enamasti annab kodu ehitamiseks loa kohalik omavalitsus. 

13. Millisel poliitikatasandil te makse 
maksate? 

Mitte ELi 
tasand

EL ei kogu makse otse oma kodanikelt. Iga liikmesriik peab 
maksma Euroopa Liidule igal aastal summa, mis on panus 
Euroopa eelarvesse. 

14. Millisel poliitikatasandil 
määratakse kindlaks puhkepäevad: 
millised kuupäevad ja mitu päeva? 

Mitte ELi 
tasand

Seda otsustavad tavaliselt liikmesriigid. 
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15. Millisel poliitikatasandil 
määratakse kindlaks peenosakeste 
õhus lubatav maksimaalne kogus? 

ELi tasand EL määrab kindlaks paljud keskkonnanõuded, nt vee 
kvaliteedi kohta jõgedes, järvedes ja meredes. 

16. Kus tuleb abielu registreerida? Mitte ELi 
tasand

Elanike ja perekonnaseisu registreerimise eest vastutavad 
peamiselt kohalikud asutused. 

MÄNG 4. ELI VÄÄRTUSED 
Neljas mäng on nelikute kogumise mäng Euroopa Liidu väärtuste teemal. Mängu käigus õpitakse 
neid väärtusi tundma ning saadakse teada konkreetseid näiteid selle kohta, kuidas EL neid väärtusi 
praktikas rakendab. Selles mängus rakendatakse tegevuseõppe meetodit ja tagatakse kõigi õpilaste 
osalemine. Kõik mõtlevad nende väärtuste üle ja kinnistavad neid. 

ETTEVALMISTUS 
Mängimiseks jaotatakse klass väiksematesse rühmadesse, kus on eelistatavalt neli õpilast. Vajadusel on 
võimalikud ka kolme või viie õpilasega rühmad. Iga rühm istub ümber laua. Õpilased mängivad oma 
rühma teiste liikmete vastu. Keset lauda on 30 küsimuskaarti, millele tuleb vastata „õige“ või „vale“. 

MÄNGU KÄIK 
- Mängu lõppeesmärk on koguda enim nelikuid (= neli sama ELi väärtusega kaarti).

- Kaardid jagatakse rühma liikmete vahel. Kui osalejaid on neli, saab iga mängija kaheksa kaarti. 
Kui osalejaid on kolm või viis, saavad mõned mängijad lisakaardi. Mängijad hoiavad kaarte käes 
ja ei näita neid kaarte teistele mängijatele. 

- Keset lauda on igale rühmale 30 küsimuskaarti, millele tuleb vastata „õige“ või „vale“. Vastused 
väidetele on kaartidel, mida õpilased käes hoiavad.

- Mängu alustab rühma vanim liige. Ta küsib teiselt mängijalt, kas tal on konkreetse ELi 
väärtusega mängukaart. Mängijal peab omakorda olema vähemalt üks selle ELi väärtusega 
mängukaart. 

- Kui teisel mängijal küsitud kaarti ei ole, ütleb ta seda ja mängukord läheb seejärel sellele 
mängijale. 

- Kui teisel mängijal on küsitud kaart, võtab ta keset lauda asuvast kaardipakist 
küsimuskaardi ja esitab küsimuse. 

- Kui vastus on õige, saab mängija selle ELi väärtusega kaardi endale („õige” või „vale“ 
on piisav vastus; mängija ei pea andma lisateavet selle kohta, miks vastus on „vale“. 
Mängija, kes küsimuse esitas, loeb seejärel ette, miks vastus oli „vale“).

- Kui vastus on vale, siis kaartide vahetust ei toimu ja küsimuskaart pannakse laual 
asetsevasse kaardipakki teiste kaartide alla tagasi.

- Mõlemal juhul läheb mängukord mängijale, kellele küsimus esitati.

- Kui mängija kogub neli sama ELi väärtusega kaarti, ütleb ta valju häälega „Nelik!“ ja paneb neliku 
lauale. Neid kaarte ei saa sellelt mängijalt enam ära võtta.
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- Mäng on läbi, kui kõik kaheksa kaardinelikut on koos. Enim nelikuid kogunud õpilane (õpilased) 
võidab (võidavad) mängu.

VAHENDID
- Kaardinelikute komplekt (ELi väärtused) iga rühma jaoks (õpetaja käsiraamatu V lisa). Kokku on 

32 kaarti. Õpetaja peab need ise välja lõikama ja veenduma, et need on korralikult segatud. 

- Küsimuskaardid, millele tuleb vastata „õige“ või „vale“ (ELi väärtused), iga rühma jaoks, mis 
asetatakse keset lauda (õpetaja käsiraamatu VI lisa). Kokku on 30 kaarti. Õpetaja peab need 
jällegi ise välja lõikama. 

MÕNED NÕUANDED
- ELi väärtuste mängu võib hõlpsasti mängida kõigist teistest mängudest eraldi.

- Võite seda mängu kasutada ka kolmandas moodulis osa „ELi väärtused: mida arvad sina?“ 
aktiivses metoodikas huvi äratamiseks.  

SISU 
Õpilased saavad 32-lt kaardilt teada ELi väärtusi ja mõningaid näiteid selle kohta, kuidas Euroopa 
Liit/Euroopa Parlament neid väärtusi ELis ja mujal ellu viib. Mängus on kaheksa kaardinelikut, millel 
arutatakse kaheksat ELi väärtust. 

DEMOKRAATIA Iga viie aasta järel valivad ELi kodanikud otse oma esindajad Euroopa 
Parlamenti. Järgmised valimised toimuvad 2019. aastal.
Teises ELi liikmesriigis elavatel ELi kodanikel on õigus hääletada ja kandideerida 
kohalikel valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel seal, kus nad elavad. 
Näiteks Berliinis elava kreeklanna võib seal valida linnapeaks. 
ELi kodanikualgatus. Kui miljon kodanikku vähemalt seitsmest eri riigist 
allkirjastavad petitsiooni, võivad nad taotleda Euroopa Komisjonilt 
seadusandliku ettepaneku esitamist.
Euroopa Parlament osaleb valimiste vaatlemisel väljaspool ELi asuvates riikides, 
nt Egiptuses või Ukrainas, et toetada vabade ja õiglaste valimiste korraldamist. 

VABADUS ELi kodanikud saavad vabalt reisida kogu ELis.
Ettevõtjatel ei ole õigust isikuandmeid koguda, välja arvatud rangelt piiritletud 
juhtudel. See on õigus eraelu puutumatusele ja andmekaitsele. 
ELi kodanikel on õigus töötada kõigis ELi liikmesriikides, ilma et neil oleks vaja 
tööluba.
ELis võib avaldada arvamust ilma vangistamist kartmata. See on sõnavabadus. 
Lubatud ei ole üksnes vihakõne, mis õhutab teiste inimeste (inimrühmade) 
kahjustamist. 
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SOLIDAARSUS ELi vaesemad piirkonnad saavad täiendavat rahalist toetust.
ELi liikmesriigid on kokku leppinud, et nad aitavad üksteist, kui ühte neist 
tabab terrorirünnak, loodusõnnetus või inimtegevusest põhjustatud õnnetus. 
Seda klauslit kasutati esimest korda pärast 2015. aastal Pariisis toimunud 
rünnakuid.
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond aitab inimestel leida uut 
töökohta või saada tööalast koolitust, kui nad on globaliseerumise tõttu töö 
kaotanud, näiteks kui ettevõte on kolinud odava tööjõuga riiki. 
EL koos oma liikmesriikidega on maailma suurim arenguabi andja. 

VÕRDÕIGUSLIKKUS / 
MITTEDISKRIMINEERI-
MINE

ELi kodanikud, kes õpivad teises ELi liikmesriigis, maksavad sama suurt 
õppemaksu kui selle riigi üliõpilased. Näiteks Pariisis elav Itaalia üliõpilane 
maksab täpselt sama suurt õppemaksu kui Prantsusmaa kodanikust õpilane.
Lapse sünni või lapsendamise korral on nii tema emal kui ka isal õigus saada 
vähemalt neli kuud vanemapuhkust, et lapse eest hoolitseda.
ELis on kodanikud kaitstud seksuaalse sättumuse alusel töölevõtmisest 
keeldumise või vallandamise eest. 
Iga aasta 8. märtsil tähistab Euroopa Parlament rahvusvahelist naistepäeva, et 
edendada soolist võrdõiguslikkust.

ÕIGUSRIIK / 
ÕIGUSEMÕISTMINE 

Kõigil ohvritel ja kahtlusalustel on ELis õigus õiglasele kohtulikule arutamisele. 
Kõiki kahtlusaluseid peetakse süütuks seni, kuni nende süü ei ole kohtus 
tõendatud. 
Kuriteo või õnnetuse ohvreid ja kahtlusaluseid tuleb teavitada õiguslikest 
menetlustest neile arusaadavas keeles. Selle teenuse eest maksab see 
liikmesriik, kus kohtumenetlus toimub. 
ELi liikmesriigid, kes ei järgi õigusriigi põhimõtet, võivad saada hoiatuse, neid 
võidakse karistada või ajutiselt ELi otsustusprotsessist kõrvale jätta. 
ELi liikmesriigid peavad järgima ELi eeskirju ja õigusnorme. Vastasel juhul võib 
nende üle õigust mõista Euroopa Liidu Kohus. 

INIMÕIGUSTE 
AUSTAMINE

Euroopa Parlament annab igal aastal välja Sahharovi auhinna isikutele, kes on 
andnud kuskil maailmas erakordse panuse inimõiguste edendamisse. 
ELil on olemas inimõiguste eriesindaja. Tema ülesanne on edendada ELi 
inimõiguste poliitikat välisriikides.
Kord kuus arutab Euroopa Parlament inimõiguste raskeid rikkumisi maailma eri 
paigus. Sel viisil juhitakse tähelepanu inimõiguste rikkumistele. 
Kõik ELi liikmesriigid peavad allkirjastama Euroopa inimõiguste konventsiooni 
ja seda järgima. 

SALLIVUS / PLURALISM Igaüks võib vabalt järgida või muuta oma usku või veendumusi.
EL toetas projekti, mille raames roma ja mitteroma ajakirjanikud tegid roma 
kogukondadest 25 lühifilmi. Projekti eesmärk oli käsitleda stereotüüpe, mida 
meediakajastustes üldsuse arvamuse mõjutamiseks roma kogukondade kohta 
kasutatakse. 
ELi liikmesriigid peavad võitlema telesaadetes esineva rassil, sool, usul või 
rahvusel põhineva vaenu õhutamise vastu. 
Meedia peab kajastama ühiskonna kõiki tahke. ELi meediapluralismi 
vaatlusvahendiga kontrollitakse, kas see on nii.
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INIMVÄÄRIKUSE 
AUSTAMINE

Surmanuhtlus on kõigis ELi riikides keelatud.
Piinamine on kõigis ELi riikides keelatud.
ELis on kõigil varjupaigataotlejatel nende varjupaigataotluse läbivaatamise ajal 
õigus peavarjule, toidule ja sanitaarteenustele. 
Lapstööjõu kasutamine, orjapidamine ja tööalane ärakasutamine on ELis 
keelatud. 

30 küsimuskaarti sisaldavad küsimusi, millele tuleb vastata „õige“ või „vale“ ja mis vastavad 
kaardinelikutel sisalduvale teabele. Esitatud on konkreetsed juhtumid. Nii peavad õpilased tõesti 
mõtlema nende ELi poliitikameetmete mõju üle. Õpilased suudavad kaartidel olevatele väidetele 
õigesti vastata, kui nad kasutavad kaardinelikutel olevat teavet. Selle harjutuse käigus mõtlevad nad ELi 
väärtustele ja õpivad neid põhjalikult tundma.

1. ELis võib vabalt väljendada oma arvamust, kuid viha 
õhutamine ei ole lubatud.

Õige

2. Te võite töötada teises ELi liikmesriigis vaid siis, kui teil 
on tööluba.

Vale
Kõigil ELi kodanikel on õigus töötada 
igas ELi liigis, ilma et neil oleks vaja 
tööluba.

3. Ettevõtjad võivad ilma meie loata meie andmeid 
koguda.

Vale 
Ettevõtjatel ei ole õigust isikuandmeid 
koguda, välja arvatud rangelt 
piiritletud juhtudel.

4. ELi kodanikud saavad vabalt reisida kogu ELis. Õige

5. Iga kümne aasta järel valivad ELi kodanikud oma 
esindajad otse Euroopa Parlamenti.

Vale
Me valime nad iga viie, mitte iga 
kümne aasta järel. 

6. Et Euroopa kodanikualgatus oleks kehtiv, on vaja kaks 
miljonit allkirja. 

Vale
Vaja on miljon, mitte kaks miljonit 
allkirja.

7. Teises ELi riigis elava ELi kodanikuna on teil õigus 
hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel 
seal, kus te elate.

Õige

8. Euroopa Parlament vaatleb valimisi väljaspool ELi 
asuvates riikides, et edendada vabu ja õiglasi valimisi.

Õige

9. Kui laps sünnib, tagab EL nii tema emale kui ka isale 
vähemalt kolm kuud vanemapuhkust.

Vale
EL tagab mitte kolm, vaid vähemalt 
neli kuud vanemapuhkust. 

10. Kui ELi kodanik õpib teises ELi liikmesriigis, maksab 
ta kohaliku üliõpilasega võrreldes 10 % suuremat 
õppemaksu.

Vale
ELi kodanikud maksavad sama suurt 
õppemaksu kui selle riigi üliõpilased.

11. ELis on kodanikud kaitstud seksuaalse sättumuse alusel 
töölevõtmisest keeldumise või vallandamise eest.

Õige

12. Kuriteo või õnnetuse ohvreid tuleb teavitada õiguslikest 
menetlustest neile arusaadavas keeles. Kahtlusalustel ei 
ole seda õigust. 

Vale
Nii ohvritel kui ka kahtlusalustel on 
õigus saada teavet neile arusaadavas 
keeles.

13. Kui ELi liikmesriik ei järgi ELi õigusakte, võib Euroopa 
Liidu Kohus ta selle eest süüdi mõista.

Õige
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14. Kui ELi liikmesriik rikub ELi põhiõigusi, visatakse ta EList 
välja. 

Vale
Riik võib saada hoiatuse, teda 
võidakse karistada või ajutiselt ELi 
otsustusprotsessist kõrvale jätta.

15. Kõigil ohvritel ja kahtlusalustel on ELis õigus õiglasele 
kohtulikule arutamisele.

Õige

16. ELi vaesemad piirkonnad saavad täiendavat rahalist 
toetust.

Õige

17. EL ja selle liikmesriigid on USA järel maailma suuruselt 
teine arenguabi andja. 

Vale
Koos on nad maailma suurim 
arenguabi andja.

18. Kui ühes ELi liikmesriigis toimub terrorirünnak, aitavad 
teised liikmed seda riiki.

Õige

19. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond toetab 
ELi liikmesriikides asuvaid äriühinguid.

Vale
See fond aitab inimestel leida uut 
töökohta, kui nad on kaotanud selle 
globaliseerumise tõttu, näiteks kui 
ettevõte on kolinud odava tööjõuga 
riiki.

20. ELis ei saa usutunnistust muuta. Vale
Võite järgida või muuta oma usku või 
veendumusi.

21. Meediapluralismi vaatlusvahendiga tagatakse, et ELi 
meedia kajastab ühiskonna kõiki tahke. 

Õige

22. Mõnes ELi riigis aktsepteeritakse telesaadetes viha 
õhutamist. 

Vale
Kõik ELi liikmesriigid peavad võitlema 
telesaadetes esineva rassil, sool, usul 
või rahvusel põhineva viha õhutamise 
vastu.

23. Mõnes ELi liikmesriigis on surmanuhtlus endiselt 
lubatud.

Vale
Surmanuhtlus on kõigis ELi riikides 
keelatud.

24. ELis on kõigil varjupaigataotlejatel nende 
varjupaigataotluse menetlemise ajal õigus peavarjule, 
toidule ja sanitaarteenustele.

Õige 

25. Lapstööjõu kasutamine ei ole soovitav, kuid on mõnes 
ELi riigis siiski lubatud.

Vale
Lapstööjõu kasutamine on kõigis ELi 
liikmesriikides keelatud.

26. Piinamine on kõigis ELi riikides keelatud. Õige

27. Euroopa Parlament korraldab kord aastas arutelu 
inimõiguste rikkumise teemal.

Vale
Euroopa Parlament arutab 
inimõiguste teemat mitte igal aastal, 
vaid kord kuus.

28. Sahharovi auhind antakse isikutele, kes edendavad ELi 
koostööd.

Vale
Sahharovi auhind antakse isikutele, 
kes kaitsevad inimõigusi.

29. Kõik ELi liikmesriigid peavad olema allkirjastanud 
Euroopa inimõiguste konventsiooni. 

Õige

30. ELil on olemas inimõiguste eriesindaja. Õige
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ESITLUS: 
ARUTELU OMANDATUD TEADMISTE ÜLE

ETTEVALMISTUS
Õpilased istuvad nii, et neil on hea esitlust näha. Nad võivad istuda klassiruumis tavalistel kohtadel või 
väiksemates rühmades nii, et neil on hea esitlust jälgida. 

ESITLUSE KÄIK  
Esitluse sisu vastab mooduli kokkuvõttele õpilase töövihikus. Kasutage seda kokkuvõtet esitluse käigus. 
Õpilased ei peaks seda teksti esitluse ajal nägema. Põhjalikuma selgituse selle kohta, kuidas Prezi esitlust 
läbida, leiate allpool rubriigis „mõned nõuanded”. 

* Kuidas kõik algas: üha suurem koostöö 

1. Sisu arutelu esimese mängu järel 1: Söe- ja Teraseühendusest ühise euroni 

Küsige õpilastelt: „Millal sai alguse Euroopa koostöö, millest kasvas välja Euroopa Liit?” Nad juba teavad 
sellele küsimusele vastust esimesest mängust. „1950. aastatel“ või „pärast Teist maailmasõda” on 
mõlemad õiged vastused. 

Kui õpilased on sellele küsimusele vastanud, liikuge esitluses järgmisele raamile (Prezi), kus kujutatakse 
Teist maailmasõda. Selgitage õpilastele, et pärast Teist maailmasõda oli mõnes Euroopa riigis näljahäda, 
paljud inimesed olid sõja ajal kaotanud pere ja sõbrad ning hooned, teed ja linnad olid (osaliselt) 
hävitatud. Liikuge esitlusega edasi ja selgitage sisu, nagu see on mooduli kokkuvõttes esitatud. Esitlus 
järgib sama kronoloogiat. 

LISAKS

-   Jean Monnet ja Robert Schuman on praeguse ELi olulised alusepanijad. Jean Monnet oli 
tegelikult see, kes tutvustas koostööideed Schumanile. Prantsusmaa tolleaegse välisministrina 
sõnastas Schuman selle idee oma kuulsas Schumani kõnes. Lisateavet ELi alusepanijate kohta 
leiab aadressil https://europa.eu/european-union/about-eu/history/founding-fathers_et.

 - Mõnel juhul ei kattu esitluse ja mooduli kokkuvõtte kronoloogiline järjekord täielikult. Näiteks 
käsitletakse esitluses kõiki enne Lissaboni lepingut sõlmitud lepinguid koos ja alles seejärel 
räägitakse euro kasutuselevõtust, kuigi see toimus enne. See aitab sündmuste käiku paremini 
mõista. 

- Võite kronoloogias mõne etapi välja jätta. Näiteks võite välja jätta kõik lepingud ja keskenduda 
üksnes algusele, EMÜle, piiride avamisele ühtse turu jaoks ja euro kasutuselevõtule. Nii juhite 
peamiselt tähelepanu sellele, et Euroopa koostöö kujunes söe- ja terasealasest koostööst 
laiaulatuslikuks poliitiliste ja sotsiaalsete aspektidega majanduskoostööks. Võita ka lühidalt 
käsitleda Nobeli rahupreemiat, mille EL sai 2012. aastal. See anti ELile selle eest, et ELi 
asutamisega saavutati liikmesriikides pikaajaline rahu, võimaldades neil Euroopa konfliktiderikka 
ajaloo selja taha jätta. 
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2. Sisu arutelu teise mängu järel: Kuuest liikmesriigist saab 28 

Esimeses etapis leiate ülevaate praeguse 28 liikmesriigi kohta. Võite neid kõiki juba selles etapis 
nimetada, sest õpilastel on pärast liikmesriikide mängu huvi neid teada. Seejärel liigub esitlus 
kronoloogia lõppu, kus on esitatud Euroopa Liidu laienemine esimesest kuuest liikmesriigist praeguse 
28 liikmesriigini. Siin võite lihtsalt esitlusega edasi minna, selgitades sisu, nagu on esitatud õpilase 
töövihikus olevas mooduli kokkuvõttes. Loomulikult võite ka keskenduda üksnes praegusele 28-le 
liikmesriigile ja mitte arutada laienemist läbi aastate. 

3. Sisu arutelu kolmanda mängu järel: Mida teeb EL?

Mängu sissejuhatuses näitasite juba oma riigi eri poliitikatasandite joonist. Alles nüüd jõuate esitluses 
osani „Mõned näited“. Enamikku näiteid mainiti juba harjutuse ajal, nüüd võite anda täiendavaid selgitusi 
ELi näidete kohta. 

1. MÕNED NÄITED

Arutage lühidalt õpilase töövihikus olevas mooduli kokkuvõttes toodud näiteid. Liikuge esitlusega edasi, 
suurendades kõiki näiteid. 

2. MÕNED SUURED MUUTUSED

Liikuge taas esitlusega edasi ja selgitage, mida kätkevad endas ühtne turg, Schengen ja euro. Kogu 
teabe sisu kohta leiate õpilase töövihikust. 

3. MILLE ÜLE EL OTSUSTAB? 

Selgituse see osa algab taas oma riigi eri poliitikatasandite joonisega. Seejärel selgitage ELi 
pädevusvaldkondi.

4. MILLE PEALE KULUTAB EL OMA RAHA? 

Käsitlege ELi eelarve kõige olulisemaid elemente, kasutades selleks esitlust ja mooduli kokkuvõtet. 

4. Sisu arutelu neljanda mängu järel: ELi väärtused

ELi väärtuste mäng on andnud õpilastele esialgse ettekujutuse ELi väärtustest. Esitluse viimane 
osa algab Euroopa Liidu lepingu artikliga 2, mis sisaldab ELi väärtusi. Seejärel käsitletakse esitluses 
kokkuvõtlikult kaheksat ELi väärtust, esitades nende väärtuste lühikesed määratlused ja mõned 
praktilised näited selle kohta, kuidas EL neid väärtusi oma poliitikas rakendab. Õpilaste jaoks on 
väärtused ja näited mängust juba tuttavad. Läbige esitlus õpilase töövihikut kasutades.

Kolmandas moodulis on laiendatud arutelu ELi väärtuste teemal. 

* Kokkuvõte 
Mis on tegelikult EL? Tehke kokkuvõte ELi kõige olulisematest tunnustest, kasutades õpilase töövihikus 
ja esitluses olevat teise mooduli sissejuhatust: riikide tihe koostöö, inimeste projekt, poliitikatasand, 
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väärtustel põhinev, rahuprojekt, suur mõju meie igapäevaelule, pidev areng. 

Võrrelge seda sellega, mida õpilased tunni alguses sissejuhatuse ajal ütlesid, kasutades kriidi- või 
pabertahvlile tehtud märkmeid.

VAHENDID
- Internetti ühendatud arvuti ja projektor 

- Teise mooduli Prezi esitlus

- Mooduli kokkuvõte õpilase töövihikus (ainult õpetajale taustteabena kasutamiseks)

MÕNED NÕUANDED ESITLUSE KOHTA
- See esitlus on väga üksikasjalik. Õpetaja võib valida, milliseid elemente käsitleda ja millised kõrvale 

jätta. 

- Prezi keskkonnas töötamine:

 Esitlused on koostatud Preziga. Prezi võimaldab töötada intuitiivselt. Esitluses on nn rada, mis juhib 
teid samm-sammult läbi selle. Võite esitluse rajalt igal ajal kõrvale kalduda, klõpsates lihtsalt mõnel 
esitluses sisalduval punktil. Siis suurendatakse esitluse seda osa. Klõpsake siin, et leida õppevideo selle 
kohta, kuidas Prezi esitlust läbida. Veel leiate õppevideoid Prezi esitluse kohta aadressil https://prezi.
com/support. 

- Esitlus on ainult veebipõhine. Kui koolis ei ole internetiühendust, võite esitluse kodus oma 
sülearvutisse laadida ja seejärel sülearvuti ilma seda välja lülitamata sulgeda. Kui sülearvuti koolis 
uuesti avate, on esitlus endiselt olemas.
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SISU
Kolmandas moodulis keskendutakse õpilaste demokraatlike oskuste arendamisele. Siia kuuluvad oskus 
väidelda, teha kompromisse ja teha kindlaks õige teave. See vastab mooduli „Aktiivseks kodanikuks 
saamine“ kolmandale tegevusele.

Nii nagu teine moodul, on ka kolmas väga oluline. See koosneb kahest suurest osast, millest igaühes 
kasutatakse aktiivseid metoodikaid:  

- Esimeses osas uuritakse ulatusliku rollimängu abil põhjalikumalt Euroopa Parlamendi 
toimimist ja selle seadusandlikke volitusi. Käsitletakse ka teisi institutsioone ja 
otsustamisprotsessi. 

- Teine osa kujutab endast laiendatud arutelu ELi väärtuste teemal.

Selle mooduli juurde kuulub ka esitlus, mis võtab kokku igas osas omandatud teadmised. Õpetaja 
kasutab esitlust hiljem. Õpilase töövihikus on mooduli kokkuvõte, mida võib kasutada õppematerjalina.

OSAD JA KESTUS
Moodul sisaldab kuni 13 ja pool tundi materjali. Iga osa ja harjutuse jaoks vajalik minimaalne aeg on 
esitatud allpool tabelis. 

TEADMATUS TEADLIKKUS TEADMISED DEMOKRAATLIKUD 
OSKUSED

AKTIIVNE EUROOPA 
KODANIK

TEADLIKKUSE 
TÕSTMINE TEAVITAMINE KOOLITAMINE  AKTIVEERIMINE 

© Ryckevelde vzw, 2010

MOODUL 3   
DEMOKRAATLIKE OSKUSTE KOOLITUS
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1. ELI OTSUSTE TEGEMINE: EUROOPA PARLAMENDI LIIKME ROLLIS
Esimene osa koosneb simulatsiooniharjutusest /rollimängust, hindamisest ja esitlusest koos 
taustteabega ELi institutsioonide ja otsuste tegemise protsessi kohta. Rollimängu ja hindamise jaoks 
kulub umbes kaks tundi. 

METOODIKA KESTUS TEEMA VAHENDID
Sissejuhatus 5 min Simulatsiooniharjutuse 

praktiline sissejuhatus

Simulatsiooniharjutus 
väikestes rühmades 

25 min teema 
kohta

Euroopa Parlamendi liikme 
rollis: õpilased töötavad 
väikestes rühmades välja oma 
seadusandlikud ettepanekud. 
Selles tuginevad nad Euroopa 
Komisjoni ettepanekule. 

- lauamäng iga rühma jaoks (õpetaja 
käsiraamatu VII lisa)

- tööleht iga rühma jaoks (õpetaja 
käsiraamatu VIII lisa)

- teemale vastav kaardikomplekt iga 
rühma jaoks (õpetaja käsiraamatu IX lisa)

- teemale vastav Euroopa Komisjoni 
seadusandlik ettepanek iga rühma jaoks 
(õpetaja käsiraamatu X lisa).

Simulatsiooniharjutus 
tervele klassile 

15 min teema 
kohta

Üldine arutelu ja hääletus: rühm 
arutab ettepanekuid ja hääletab 
nende üle. 

- Kriiditahvel/pabertahvel + kriit/markerid

- täidetud tööleht iga rühma jaoks

Õpilaste küsimused, 
vestlus + loeng

25 min kuni 2 
tundi

Harjutuse hindamine: õpetaja 
räägib harjutuse ja tegelikkuse 
sarnasustest ja erinevustest, 
tuginedes Prezi esitlusele ja 
õpilaste panusele. 

- Arvuti ja projektor

- Prezi esitlus kolmanda mooduli jaoks

Loeng 30 min kuni 1 
tund

Tutvustus: rääkige ELi otsuste 
tegemise protsessist ja ELi 
institutsioonidest

- Arvuti ja projektor

- Prezi esitlus kolmanda mooduli jaoks

2. ELI VÄÄRTUSED: MIDA ARVAD SINA?
See osa kujutab endast laiendatud arutelu harjutust Euroopa väärtuste teemal koos isiklike mõtetega 
(„Minu mõtted?“), aruteluga klassis („Meie mõtted?“) ja aruteludega väiksemates rühmades („ELi 
tõlgendus?“). Iga osa võib viia läbi eraldi, kuid need võivad ka üksteisele tugineda.

METOODIKA KESTUS TEEMA VAHENDID
Individuaalne töö + 
klassitöö 

20 min Minu mõtted? Õpilased 
mõtisklevad selle üle, mida 
nad ELi väärtustest arvavad 
ja millised tunduvad neile 
kõige tähtsamad.

- 1 ELi väärtuste kaart igale õpilasele (töövihikus)

- Prezi esitlus kolmanda mooduli jaoks

- Arvuti ja projektor 

Arutelu klassis 15 min 
sõnavõtu 
kohta

Meie mõtted? Üldine arutelu 
16 võimaliku sõnavõtu üle. 

- Prezi esitlus kolmanda mooduli jaoks

- Arvuti ja projektor

Rühmatöö ja üldine 
arutelu

30 min ELi tõlgendus? Rühmatöö 
ja üldine arutelu selle üle, 
kuidas EL neid väärtusi ellu 
viib. 

- Prezi esitlus kolmanda mooduli jaoks

- arvuti ja projektor

- igale rühmale: 4 mängukaarti väärtuste kohta 
teisest moodulist (õpetaja käsiraamatu V lisa). 
Nendel kaartidel on nimetatud konkreetne ELi 
meede või väärtuse rakendamisviis. 

- igale rühmale: üks rühma tööleht „ELi tõlgendus“ 
(õpetaja käsiraamatu XI lisa).
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EESMÄRGID JA OSKUSED

HOIAKUD 
-  Õpilased mõistavad ELi väärtusi. 
-  Õpilased arendavad avatud mõtlemist. 
-  Õpilased omandavad üldise kriitilise suhtumise: nad kujundavad oma arvamuse ELi 

päevateemade kohta.

TEADMISED
-  Õpilased teavad ja mõistavad ELi otsustusprotsessi (lihtsustatud kujul). 
-  Õpilased mõistavad Euroopa Parlamendi rolli selles protsessis. 
-  Õpilased teavad, et Euroopa Parlament tegeleb konkreetsete teemadega, mis mõjutavad 

nende igapäevaelu, ning mõistavad, et neid otsuseid tegevad parlamendiliikmed on reaalsed 
inimesed. 

-  Õpilased teavad rohkem käsitletavate teemade kohta, nagu tarbijakaitse, varjupaiga- ja 
keskkonnapoliitika. 

OSKUSED
-  Harjutuste käigus suurendavad õpilased oma demokraatlikke oskusi. Neile õpetatakse, kuidas 

võtta arvesse teiste arvamust, kuidas kujundada oma seisukohti, kuidas konsulteerida ja kuidas 
leida kompromisse. 

-  Õpilased õpivad, kuidas esitada oma ettepanek ja kuidas kõneleda rühma ees. 

MOODUL 3: SAMM-SAMMULT

1. ELI OTSUSTE TEGEMINE: EUROOPA  
PARLAMENDI LIIKME ROLLIS

Kolmanda mooduli esimene osa algab simulatsiooniharjutusega, kus õpilased kujutlevad end 
Euroopa Parlamendi liikme rolli. Kõigepealt töötavad õpilased väiksemates rühmades välja oma 
seadusandlikud ettepanekud, lähtudes Euroopa Komisjoni seaduseelnõust. Nad kasutavad temaatiliste 
kaartidega lauamänge. Iga rühm käsitleb teatud teemat ja moodustab teemakomisjoni. Oma seadust 
koostades peab rühm võtma arvesse ELi nõukogu ja sidusrühmade erinevaid seisukohti. 

Õpetaja saab valida kümne teema hulgast. Need on erineva raskusastmega. 

Edasi esitleb iga rühm oma seadusandlikku ettepanekut kogu klassile, seejärel toimub hääletus: 
kas klassikaaslased – etendades Euroopa Parlamendi täiskogu istungit – toetavad seadusandlikku 
ettepanekut või mitte?

Simulatsiooniharjutusele järgneb harjutuse põhjalik hindamine: mille poolest sarnaneb harjutus 
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tegeliku parlamenditööga ja mille poolest erineb sellest? Õpetaja kasutab arutluses Prezi esitlust ja 
õpilased pakuvad oma seisukohti. 

Lõpuks toimub interaktiivne loeng, mille käigus õpetaja räägib Euroopa otsuste tegemise protsessist 
ja tähtsamatest ELi institutsioonidest.

Selle mooduli juurde kuulub mooduli kokkuvõte õpilaste jaoks töövihikus. Võite anda selle 
kokkuvõtte õpilastele kas kasuliku lisamaterjalina või kursuse materjalina. Kokkuvõtet ei ole vaja klassis 
arutada. 

NB! Ei harjutuse vorm ega sisu ei vasta täielikult ja täpselt tegelikkusele, samuti ei ole esitatud Euroopa 
Parlamendi, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ega lobirühmade tegelikke seisukohti. 
Simulatsiooniharjutuse eesmärk on hariduslik ja mõned valikud on tehtud ainult sellest lähtuvalt. 

SISSEJUHATUS 
Selgitage lühidalt õpilastele, et nüüd kujutlevad nad end Euroopa Parlamendi liikme rolli ja selles rollis 
töötavad ise välja seaduseelnõu. Neil tuleb seda esitleda ülejäänud klassile ja klassikaaslased hääletavad 
seaduse üle. Võite valida õpilastele teemad ise või lasta neil valida. 

SIMULATSIOONIHARJUTUS: 
EUROOPA PARLAMENDI LIIKME ROLLIS 

1. Töö temaatilistes komisjonides

ETTEVALMISTUS
Klass jaotatakse nelja- või viieliikmelistesse rühmadesse. Igale rühmale antakse teema. Iga rühm 
istub ümber laua, millel on kõik materjalid. Soovitatavalt on lauad juba ette valmistatud, kui õpilased 
sisenevad. 

Igal rühmal on Euroopa Komisjoni seadusandlik ettepanek mingil teemal. Laual on ka tööleht, lauamäng 
ja kaardid vastava teema juurde. 

Kaardid asetsevad mängulaual, tühi pool ülespoole ja numbrite või sümbolitega nurgad tagasi murtud.

Paigutus näeb välja nii:
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Märkus: Pildil on teema „Suitsetamine“. Selle teema kohta on kaarte vähem kui teiste teemade kohta. 
Seepärast on vasaku tulba keskmine väli kaardiga katmata. Mõne teise teema puhul on sama väli kaardiga 
kaetud. 

TEGEVUSE KÄIK  
Iga rühm järgib juhiseid töölehelt. Rühm alustab kaardist number 1. Üks õpilane pöörab kaardi ümber ja 
loeb selle teksti valjusti ette. Seejärel täidab rühm kaardil olnud ülesande. Siis liigutakse edasi kaardi nr 2 
juurde, siis nr 3 ja 4. Õpilased teevad märkmeid töölehele. 

Kaartidel on kirjas kas ülesanded või lisateave, mis on esitatud ELi nõukogu, lobirühmade või muude 
sidusrühmade seisukohtadena. Samm-sammult töötavad õpilased välja oma „Euroopa seaduse“. Lõpuks 
tuleb neil esitleda oma seadust kogu klassile. 

Harjutus põhineb õpilaste iseseisval rühmatööl. Nad koostavad väikeses rühmas töötades Euroopa 
seaduse, lähtudes teabest, mida nad harjutuse käigus saavad. Ajaline piir on märgitud kaartidele. 

VAHENDID
-  Piisavalt suur klassiruum ja iga rühma jaoks valmis seatud lauad.

-  Lauamäng iga rühma jaoks (õpetaja käsiraamatu VII lisa). Lauamäng on iga teema jaoks sama; 
see kujutab otsuste tegemise protsessi lihtsustatud versiooni.

-  Tööleht, mis on juba igal laual olemas (õpetaja käsiraamatu VIII lisa). Töölehed on iga teema 
jaoks samad.

-  Teemale vastav Euroopa Komisjoni seadusandlik ettepanek iga rühma jaoks. Valida on kümne 
teema vahel (õpetaja käsiraamatu X lisa). Iga teema kohta on seadusandlik ettepanek ja kaardid 
lauamängule asetamiseks.

-  Teemale vastav kaardikomplekt iga rühma jaoks (õpetaja käsiraamatu X lisa). Valida on kümne 
teema vahel. Kaardid tuleb eelnevalt välja lõigata. 
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MÕNED NÕUANDED
-  Liikuge rühmade vahel ringi ja aidake neid, kui vaja. 

-  Igal rühmal on soovitatavalt erinev teema. Nii saab iga rühm esitleda klassile täiesti erinevat 
seadusandlikku ettepanekut. Õpetajana võite ka otsustada, et kõigil rühmadel on sama teema, 
või määrata sama teema kahele rühmale vms. Kuna tunnete oma õpilasi ise kõige paremini, siis 
teate, mis neile kõige paremini sobiks. 

2. Esitlus klassis ja hääletamine 

ETTEVALMISTUS
Õpilased jäävad istuma oma teemakomisjoni. Klassi ees oleval kriidi- või pabertahvlil on järgmine tabel:

TEEMA POOLTHÄÄLED VASTUHÄÄLED ERAPOOLETUD

nt „Suitsetamine“

nt „Pagulased“

Esimesse tulpa kirjutage teemad, mida klass arutas. 

TEGEVUSE KÄIK 
Iga teemarühm saab kuni 2 minutit oma ettepaneku esitlemiseks. Selleks kasutab rühm täidetud 
töölehte. Seejärel on teistel õpilastel hetk aega esitada küsimusi. Siis toimub hääletamine. Hääletatakse 
käe tõstmisega. Hääletada saavad ka ettepaneku esitanud teemakomisjoni kuuluvad õpilased. Õpetaja 
juhib hääletamist järgmiselt: 

-  „Kes on ettepanekuga nõus, tõstke palun käsi.“ Märkige hääletanute arv selle teema poolthäälte 
lahtrisse.

-  „Kes on ettepaneku vastu, tõstke palun käsi.“ Märkige hääletanute arv selle teema vastuhäälte 
lahtrisse. 

-  „Kes on erapooletud, tõstke palun käsi.“ Märkige hääletanute arv selle teema erapooletute 
lahtrisse. 

Hääletamise võite kokku võtta kas nii: „Seadusandlik ettepanek on vastu võetud (häälteenamusega), 
palju õnne!“ VÕI nii: „Seadusandlik ettepanek on tagasi lükatud (häälteenamusega)“. Häälteenamuse 
saavutamiseks peavad ettepaneku poolt või vastu hääletama pooled õpilastest +1. Erapooletuid ei 
arvestata. Kui hääled jagunevad võrdselt, soovitab õpetaja hääletuse edasi lükata. Nii jääb ettepanek 
otsustamata.

Korrake hääletamist iga teemakomisjoni puhul. 
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VAHENDID
-  Kriidi- või pabertahvel + kriit/markerid, et tabel varem valmis teha (vt ettevalmistusi)

-  Iga rühma täidetud töölehed

MÕNED NÕUANDED
-  Ajakulu sõltub sellest, mitu komisjoni/teemat klassis on (vt Osad ja kestus). 

-  Mida väiksemad rühmad, seda suuremal määral saab iga õpilane osaleda. Klassi rühmade arvu 
otsustades võtke arvesse nii ajakulu kui ka õpilaste individuaalset osalemist. 

  

3. Kümme teemat

Valida on kümne teema vahel. Need on järjestatud lihtsamast keerulisemani. Allpool on esitatud teemad 
ja Euroopa Komisjoni seadusandlikud ettepanekud. Iga teema juurde kuuluvad kaardid vastavalt tabelis 
esitatud seadusandlikele ettepanekutele. 

NB! Ei harjutuse vorm ega sisu ei vasta täielikult ja täpselt tegelikkusele, samuti ei ole esitatud Euroopa 
Parlamendi, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ega lobirühmade tegelikke seisukohti. 
Simulatsiooniharjutuse eesmärk on hariduslik ja mõned valikud on tehtud ainult sellest lähtuvalt. 

RASKUSASTE TEEMA EUROOPA KOMISJONI SEADUSANDLIK ETTEPANEK
* 1. SUITSETAMINE 

ELIS
Et ennetada noorte suitsetama hakkamist ELis, teeb Euroopa Komisjon 
ettepaneku... 

Artikkel 1. ...muuta tervisega seotud hoiatused sigaretipakkidel 
kohustuslikuks, nagu on otsustatud varasemates ELi määrustes.

Artikkel 2. ...et kõik tootjad peavad edaspidi kasutama ühesugust 
pakendi kujundust. Kõik pakendid peavad olema kujunduseta ning 
toote nimi ja tootja info võib olla esitatud ainult ühes kirjatüübis. Muid 
logosid ei tohi pakendil olla. 

Artikkel 3. ...et kogu ELi keelatakse tubakatoodete müük alla 
18-aastastele.
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* 2. MUUSIKAMÄNG-
IJATE MAKSIMAAL-
NE HELITUGEVUS

Et kaitsta miljoneid eurooplasi kuulmiskahjustuste eest, teeb Euroopa 
Komisjon ettepaneku... 

Artikkel 1. ...et isiklike muusikamängijate (nt iPod) ja mobiiltelefonide 
maksimaalne helitugevus ei tohi ületada 80 detsibelli.* See meede 
kehtib kõikidele Euroopa Liidus müüdavatele seadmetele. 

Artikkel 2. ...et kasutajad võivad oma muusikaseadme helitugevust 
omal vastutusel siiski suurendada. Kui nad seda teevad, ilmub 
ekraanile hoiatus „Valju muusika kuulamine võib tekitada pöördumatu 
kuulmiskahjustuse.“ 

* Detsibellide skaala (detsibell = dB)
-  30 dB = vaikne (nt sosin)
-  70–75 dB = keskmine (nt tolmuimeja)
-  85–90 dB = väga vali, kuulmiskahjustuse oht (nt vali 

kriiskamine)
-  110–120 dB = häirivalt vali, kuulmiskahjustuse oht (nt ööklubi)
-  üle 170 dB = valusalt vali, kahjustab kuulmist (nt sireen)

Suurendamine 10 detsibelli võrra tähendab, et heli on kümme korda 
valjem kui enne.

* 3. EUROOPA DE-
MOKRAATIA

Et Euroopa Liidu kodanikke paremini kaasata ja tagada õige arusaam 
EList, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku, et...

Artikkel 1. ... kõik liikmesriigid muudavad Euroopa Parlamendi valimistel 
hääletamise kohustuslikuks. Nii on kõikidel kodanikel kohustus mõelda, 
kelle nad enda esindajana Euroopa Parlamenti valivad.

Artikkel 2. ... luuakse asutus, mille ülesanne on tuvastada väärinfot 
ELi kohta (nt infot, mida levitatakse ELi nõrgestamiseks ja kahtluste 
külvamiseks). Asutus võitleb ühtlasi tuvastatud väärteabe vastu ja võib 
selle autoreid karistada.

* 4. LOOMADE KAITSE 
KATSETE EEST

Et kaitsta loomi tarbetute kannatuste eest, teeb Euroopa Komisjon 
ettepaneku, et...

Artikkel 1. ...loomkatsed on lubatud ainult ravimite väljatöötamiseks ja 
katsetamiseks. Tarbetuid katseid ja laboriloomade arvu suurendamist 
tuleks alati vältida. 

Artikkel 2. ...loomade kasutamine kosmeetikatoodete* ja nende 
koostisainete testimiseks on alati keelatud.

Artikkel 3. ...loomadel testitud kosmeetikatoodete import ELi on 
keelatud. 
*Kosmeetikatooted: vanni- ja dušitooted, meigitooted, deodorandid, parfüümid, juuksetooted, 
nahahooldustooted, suuhügieeni, küünehoolduse ja habemeajamistooted, seebid ja 
päikesekaitsetooted.

** 5. TÖÖTAMINE 
MÕNES TEISES ELI 
LIIKMESRIIGIS – 
TÖÖTAJATE VABA 
LIIKUMINE

Tagamaks, et kõik ELi kodanikud saavad kasutada võrdseid õigusi, ning 
ELi ühtse turu edendamiseks teeb Euroopa Komisjon ettepaneku, et...

Artikkel 1. ...igal ELi kodanikul on õigus töötada kõigis ELi liikmesriikides, 
ilma et oleks vaja tööluba. 

Artikkel 2. ...igal teises liikmesriigis töötaval ELi kodanikul on samad 
palga- ja töötingimused kui selle riigi kodanikel.

Artikkel 3. ...teises ELi liikmesriigis töötav ELi kodanik maksab makse 
vastuvõtvas riigis.

** 6. ELI ARMEE? Et suurendada ELi võimsust maailmas, teeb Euroopa Komisjon 
ettepaneku... 

Artikkel 1. ...luua Euroopa armee. 

Artikkel 2. ...kasutada seda armeed humanitaarkatastroofide puhul, nt 
põud ja üleujutused, nii ELis kui ka väljaspool. Armee võib sekkuda ka 
konfliktidesse väljaspool ELi, nt Süürias. 
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** 7. EL JA GLOBAALNE 
SOOJENEMINE

Et hoida ära ülemaailmse temperatuuri tõus üle kriitilise piiri 2° C, teeb 
Euroopa komisjon ettepaneku, et: 

Artikkel 1. ... aastaks 2030 tuleks vähemalt 50 % energia lõpptarbimisest 
ELis taastuvate energiaallikate arvelt, nagu päikese- ja tuuleenergia. 
Aastaks 2050 peaks see olema 100 %. 

Artikkel 2. ...ELil on rahvusvahelistel kliimakonverentsidel juhtiv roll ja ta 
veenab teisi maailma riike võtma tõsiseid meetmeid.

*** 8. PAGULASED 
EUROOPAS

Et tulla toime praeguste ja võimalike tulevaste rändajate ja 
varjupaigataotlejate saabumisega ELi ning tagada kulude õiglane 
jaotumine, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku, et... 

Artikkel 1. ...iga ELi liikmesriik pakub varjupaigataotlejatele* varjupaika 
vastavalt Euroopa miinimumnõuetele: igal varjupaigataotlejal on õigus 
toidule, peavarjule, haridusele, tervishoiule ja juurdepääsule tööle, sel 
ajal kui tema taotlust menetletakse. 

Artikkel 2. ...koostatakse alaline kava varjupaigataotlejate 
ümberasustamiseks kogu ELis. Nii annab iga riik võrdse panuse. 

Artikkel 3. ...igale riigile määratakse varjupaigataotlejate arv, tuginedes 
mitmele kriteeriumile: 

-  iga riigi rahvamajanduse kogutoodang 
-  rahvaarv 
-  töötuse määr 
-  juba tehtud jõupingutused sõjast laastatud piirkondade 

pagulastele peavarju pakkumiseks ja nende ümberasustamiseks 

Artikkel 4. ...on vaja rohkem suuremastaabilisi Euroopa päästemissioone 
rändajate* päästmiseks Vahemerel, et hoida ära inimeste võimalikku 
hukkumist. Iga ELi liikmesriik on kohustatud missiooni panustama 
vastavalt oma rahvamajanduse kogutoodangule.
*Põhimõisted:
Migrant ehk rändaja: inimene, kes mis tahes põhjusel oma päritoluriigist lahkub. See on 
üldtermin. 
Pagulane ehk põgenik: pagulane on kindlat liiki rändaja – isik, kes on sunnitud oma 
kodumaalt lahkuma tagakiusamise, sõja või vägivalla tõttu. Tagakiusamist on tal 
põhjust karta eelkõige rassi, usu, kodakondsuse, poliitiliste vaadete või teatavasse 
ühiskonnarühma kuulumise tõttu.
Varjupaigataotleja: kui pagulane teisest riigist abi otsib, tuleb tal esitada 
varjupaigataotlus, et ta ametlikult pagulaseks tunnistataks ning et tal oleks õigus 
saada õigusabi ja materiaalset toetust. Pagulane on varjupaigataotleja seni, kuni tema 
taotlust läbi vaadatakse.

*** 9. EL JA 
LAPSTÖÖJÕUD

Et edendada ELi põhiväärtusi, nagu inimväärikuse austamine, nii 
Euroopa Liidu piires kui ka väljaspool, ja õiglasema konkurentsi 
tagamiseks riikidega väljaspool ELi, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku, 
et...

Artikkel 1. ...ELis müüdavate toodete ja nende koostisosade päritolu on 
alati selge (=tootmisahela läbipaistvus). 

Artikkel 2. ...ELi turul ei tohi müüa tooteid, mille tootmises on osalenud 
lapsed – ei toodete viimistlemises ega tooraine kaevandamises.

Artikkel 3. ...EL asutab organi, mis kontrollib lapstööjõu kasutamist 
kogu tootmisahelas. ELi turul tohivad oma tooteid müüa üksnes 
need tootjad, kes suudavad tõestada, et nad ei kasutanud tootmises 
lapstööjõudu.
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*** 10. PRIVAATSUS 
INTERNETIS

Et kaitsta oma kodanike privaatsust internetis, teeb Euroopa Komisjon 
ettepaneku, et...

Artikkel 1. ... kasutajatel on õigus oma kogu profiili ja kõigi andmete 
või profiili osa ja teatud andmete kustutamisele, kui nad seda paluvad. 
Internetiteenust pakkuv ettevõtja peab need andmed veebist täielikult 
kustutama ega tohi neid arhiveerida. See on „õigus olla unustatud“.

Artikkel 2. ... veebirakendused peavad alati küsima luba, enne kui 
kasutajate andmeid (fotosid, veebikäitumise jälgimist, isikuandmeid 
jne) teistele ettevõtjatele edasi müüvad.

Artikkel 3. ... ettevõttele, kes neid eeskirju rikub, saab määrata trahvi, 
mille suurus on kuni 5% ettevõtte kogu ülemaailmsest aastakäibest. 

Iga teema juurde kuuluvad kaardid leiab X lisast: „Euroopa Parlamendi liikme rollis:“ temaatilised kaardid. 

ÜLESANDE HINDAMINE: SARNASUSED TEGELIKKUSEGA JA 
ERINEVUSED SELLEST

ETTEVALMISTUS
Arutlege, mille poolest sarnanes õpilaste äsjane tegevus päriseluga ja mille poolest erines ning kuidas 
asjad tegelikult käivad. Kasutage selleks kolmanda mooduli Prezi esitluse esimest osa. Õpilased võivad 
jääda istuma väiksematesse rühmadesse või asuda oma tavalisele kohale klassiruumis. Tähtis on vaid, et 
kõik õpilased näeksid esitlust. 

TEGEVUSE KÄIK 
Kõigepealt küsige nende muljeid: „Kuidas tundus Euroopa Parlamendi liikme rollis olla?“ Võimalik, et 
neil oli raske teha otsuseid, kui tuli arvestada nii paljude huvidega, või meeldis neile võim teha otsuseid. 
Küsitlege õpilasi, kelle muljed on sarnased või vastandlikud. („Kes veel nii tundis? Kes tundis vastupidi?“) 

Seejärel liikuge edasi harjutuse hindamise juurde. 

Alustuseks selgitage konteksti: rääkige neile, et see, mida nad just tegid, erines ilmselt tegelikust otsuste 
tegemise protsessist ELis. Selgitage, et on mitmeid erinevusi nii vormi kui ka sisu osas. Samal ajal on ka 
loomulikult sarnasusi. Need erinevused ja sarnasused on loetletud Prezi esitluses.

Kõigepealt võiks õpilastelt küsida: „Mis te arvate, millised 
aspektid olid vormi või sisu poolest sarnased?“ Selgitage 
sarnasusi, lähtudes sellest, mida õpilased pakkusid. Tooge 
välja ka need sarnasused, mida õpilased ei maininud. 

Edasi küsige: „Kuidas teile tundub, mis võib tegelikus elus 
teisiti olla?“, seejärel arutlege peamiste erinevuste üle, 
vastavalt õpilaste pakutud variantidele. Tooge jällegi välja 
ka need erinevused, mida õpilased ei maininud. 

Samal ajal suurendage esitluses neid elemente, mida 
parajasti käsitlete. Esitluse selle osa jaoks ei ole kindlat juhendit, seega tegutsege paindlikult, vastavalt 
õpilaste märkustele ja muljetele.
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SARNASUSED ERINEVUSED
VORM Euroopa Parlamendi temaatilised 

komisjonid: Parlament tegeleb väga 
erinevate teemadega. Seepärast on parem, 
kui parlamendiliikmed spetsialiseeruvad 
teatud teemadele. Nii nagu teid jagati 
teemarühmadesse, on ka Euroopa Parlamendil 
umbes 20 alalist temaatilist komisjoni. 
Komisjonides viivad parlamendiliikmed end 
esmalt teemaga kurssi ja tutvustavad seda 
ülejäänud parlamendile, nii nagu teiegi. Lisaks 
alalistele komisjonidele võidakse moodustada 
ka ajutisi komisjone.

Lobirühmad: Parlamendiliikmetega ostivad 
sageli kontakti lobirühmad, nii nagu teiega 
harjutuse käigus. 

Hääletamine käe tõstmisega: Parlamendis 
hääletatakse sageli käe tõstmisega, sest 
nii on üldiselt kiirem. Vahel hääletavad 
parlamendiliikmed elektrooniliselt 
(=individuaalne hääletamine), näiteks kui 
parlamendis on mingis küsimuses teravad 
erimeelsused ja hääletustulemus ei ole 
esimese pilguga selge. Fraktsioon võib samuti 
(eelnevalt) taotleda elektroonilist hääletust ja 
ka lõplik hääletus raporti üle toimub tavaliselt 
elektrooniliselt. Nii saavad kodanikud järge 
pidada, kes parlamendiliikmetest hääletas poolt 
või vastu ja kes oli erapooletu.

Häälteenamusega hääletamine: Ka Euroopa 
Parlamendis loetakse enamuseks valemit 
„pooled hääletanutest + 1“. 

Fraktsioonid: harjutuse käigus ei määratud 
teile poliitilisi eelistusi. Tegelikult on 
Euroopa Parlamendis kaheksa poliitilist 
fraktsiooni. Täiskogu istungil paiknevad 
parlamendiliikmete kohad fraktsioonide 
kaupa, vasakult paremale. Iga fraktsiooni juhib 
esimees. 

Jagatud seadusandlik võim: Harjutusest 
võis jääda mulje, et ELis on seadusandlik 
võim ainult Euroopa Parlamendil, kes teeb 
kõik otsused. Tegelikult jagab parlament 
seadusandlikku võimu Euroopa Liidu 
Nõukoguga. Euroopa Komisjoni ettepanek 
jõuab kõigepealt Euroopa Parlamenti, siis 
Euroopa Liidu Nõukogusse ning seejärel 
liigub nende kahe institutsiooni vahel. (Vt 
esitlust ELi õigusaktide koostamisest.)

Keerukam: 
- Harjutuses osales vaid väike rühm õpilasi. 

Euroopa Parlamendis osaleb arutelus ja 
hääletuses (kuni) 751 parlamendiliiget. 

- Meie arutelu toimus ühes keeles. 
Parlamendis võib igaüks rääkida ühes 24-st 
ametlikust keelest. Kõik tõlgitakse ELi 24 
ametlikku keelde. 

SISU Väited: Harjutuses esitatud väited olid sarnased 
Euroopa aruteludega. 

Suurem keerukus:

- Teemad on sageli tehnilisemad. Näiteks 
võidakse käsitleda kalavõrkude silmade 
mõõtmeid. See hõlmab mitmesuguseid 
teadusuuringuid kalaliikide kohta, keda 
konkreetset tüüpi võrguga püütakse jne. 

- Seadusandlikud ettepanekud, mille üle 
parlament hääletab, on palju detailsemad. 
Iga üksikasi on läbi arutatud ja vajadusel 
kohandatud. 

On aga üks punkt, mis kuulub nii sarnasuste kui ka erinevuste alla: teemad ise. 

- Teemasid võib pidada sarnaseks, sest Euroopa Parlament käsitleb või on varem käsitlenud 
kõiki neid teemasid. 

- Teemad on samal ajal ka erinevad, sest tegelikult on Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi 
ja Euroopa Liidu Nõukogu ettepanekud ja seisukohad erinevad. 
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Õpetaja suurendab pilti klassis arutatud teemadest. Arutage iga teema puhul lühidalt praegust 
olukorda ja ELi rolli, kasutades mooduli kokkuvõtet õpilaste töövihikus ja kolmanda mooduli Prezi 
esitlust. Õpilaste töövihikus on peatükis „Rollimäng: Euroopa Parlamendi liikme rollis“ lühike ülevaade 
hetkeseisust. Võite õpetamisel seda taustteabena kasutada, kuna sellel on sama struktuur nagu esitlusel. 

On väga tähtis rääkida arutatud teemade tegelikust olukorrast, nii et õpilastel oleks tunni lõpuks 
tegelikkusest õige arusaam. 

VAHENDID
- Arvuti ja projektor 

-  Prezi esitlus kolmanda mooduli jaoks (punktid 3–12)

-  peatükk „Rollimäng: Euroopa Parlamendi liikme rollis“ õpilase töövihikus (kasutage seda enda 
jaoks taustteabena)

SOOVITUSED 
Selles videos selgitatakse vähem kui kuue minuti jooksul, kuidas Euroopa Parlament toimib: www.
europarltv.europa.eu/programme/others/how-it-works-the-european-parliament (keelt saab valida 
lehekülje vasakus ülemises nurgas). Kui pärast harjutust jääb piisavalt aega, võite seda videot näidata. 
Pärast vaatamist arutage õpilastega harjutuse ja tegelikkuse sarnasusi ja erinevusi. 
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ESITLUS: 
INSTITUTSIOONID JA OTSUSTAMISPROTSESS 

ETTEVALMISTUS
Esitluse jaoks võivad õpilased kas jääda istuma nii nagu stimulatsiooniharjutuse ajal või naasta oma 
kohtadele. Igal juhul peaksid nad olema näoga tahvli poole, et esitlust mugavalt jälgida. 

TEGEVUSE KÄIK 
Kasutage selles osas Prezi esitlust, et rääkida institutsioonidest ja lõpuks otsustamisprotsessist. 

Suuremat osa sisust, mida esitluse käigus arutate, on käsitletud ka õpilase töövihikus peatükkides „ELi 
institutsioonid“ ja „Kuidas koostatakse ELi õigusakte“. Võite seda institutsioonidest rääkides käepärast 
hoida. 

Mõned märkused:

-  Õpilased ei peaks seda teksti esitluse ajal nägema; selles etapis on see mõeldud õpetajale 
abimaterjalina. 

-  Õppe-eesmärkidel on palju teavet institutsioonide kohta ja eriti otsustamisprotsessi kohta 
lihtsustatud. Selgitatud on ainult kõige olulisemat. Õpetaja käsiraamatus pakume rohkem taustteavet, 
et otsustamisprotsessi soovi korral põhjalikumalt käsitleda. 

1. ELi institutsioonid 

SISSEJUHATUS: ÜLEVAADE

Alustuseks selgitage, et ELis on palju erinevaid organeid, ameteid ja nõukogusid, kuid mõned neist on 
Euroopa Liidu ja eriti otsustamisprotsessi jaoks keskse tähtsusega. Nimetage institutsioonid, millest jutt 
käib: Euroopa Parlament, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Liidu Nõukogu /ELi nõukogu, Euroopa Komisjon, 
Euroopa Kohus ja Euroopa Keskpank (EKP). Kõigil neil institutsioonidel on oma sügavam eesmärk ja oma 
toimimisviis. 

1. ETAPP: EUROOPA PARLAMENT

Kasutage selgitust õpilaste töövihikust. Isikuid käsitlevas osas on esitluses link, millelt leiate kõik teie 
riigist valitud parlamendiliikmed. Tutvustage neid ja küsige õpilastelt, keda nad nendest teavad. 

„Toimimise“ osa juures rääkige temaatilistest parlamendikomisjonidest. Kui olete läbi teinud 
simulatsiooniharjutuse, öelge õpilastele, et ka nemad on töötanud väikestes teemarühmades. 
Väiksemates rühmades töötamine võimaldab Euroopa Parlamendil tõhusamalt toimida. 

Järgmiseks pöörake tähelepanu Euroopa Parlamendi fraktsioonidele. Pildil on kohtade jaotus 
parlamendi fraktsioonide vahel 2014. aasta valimistulemuste põhjal.

Rääkige õpilastele, et parlamendiliikmete istekohad on Euroopa Parlamendis paigutatud mitte riikide, 
vaid poliitilise kuuluvuse kaupa. Harjutuse käigus ei olnud õpilastele antud poliitilisi eelistusi.
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Praegu on Euroopa Parlamendis kaheksa fraktsiooni, mis esindavad rohkem kui 100 riiklikku erakonda 
kogu EList. Käsitlege Euroopa fraktsioone suurtest väikesteni. Fraktsioonide arv Euroopa Parlamendis 
ei ole kindlaks määratud. Näiteks loodi Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon alles 2015. aastal. 
Mõned parlamendiliikmed ei kuulu ühtegi fraktsiooni, mis tähendab, et nad on fraktsioonilise 
kuuluvuseta parlamendiliikmed.

Enne hääletamist arutatakse iga teemat kõikides fraktsioonides. Arutelu käigus kujundatakse fraktsiooni 
seisukoht: kas fraktsioon on teatud küsimuses poolt või vastu? On aga tähtis teada, et parlamendiliige 
ei ole kohustatud oma fraktsiooni seisukohta järgima. Ei ole haruldane, et täiskogu istungil hääletavad 
sama fraktsiooni liikmed samal teemal erinevalt. 

Fraktsioonide tähtsus Euroopa Parlamendis:

-  Fraktsioonidele antakse eelarve, mis võimaldab neil palgata lisapersonali. 

-  Parlamendikomisjonides võib ametikoht olla ainult fraktsioonidesse kuuluvatel 
parlamendiliikmetel. Näiteks selleks, et saada komisjoni raportööriks (teatud seadusandliku 
raporti eest vastutav isik), peab olema fraktsiooni liige. 

-  Fraktsioonidel on sõnaõigus parlamendi istungite päevakorra koostamisel. 

-  Suurematel fraktsioonidel on Euroopa Parlamendis paremad rollid. Samuti saavad nad 
parlamendis rohkem kõneaega. 

Selleks et moodustada Euroopa Parlamendis fraktsioon, peavad olema täidetud järgmised tingimused:

-  Fraktsiooni moodustamiseks on vaja vähemalt 25 parlamendiliiget. 

-  Fraktsioonis peab olema esindatud vähemalt veerand liikmesriike (st praegu seitse riiki). 

-  Parlamendiliige võib kuuluda ainult ühte fraktsiooni. 

Rohkem teavet parlamendi toimimise kohta: www.europarl.europa.eu/aboutparliament/
et/20150201PVL00010/Organisatie-en-werkzaamheden

Kui koosseis, ülesanded ja toimimine on käsitletud, küsige õpilastelt, kas nad teavad, millises linnas 
toimuvad Euroopa Parlamendi istungid. Seejärel näidake neile pilti parlamendi istungisaalist ja selgitage, 
et ametlik asukoht on Prantsusmaal Strasbourgis, kuid parlamendiliikmete koosolekud toimuvad ka 
Brüsselis ja sekretariaat töötab Luxembourgis. Parlamendi „reisimise“ teema – kõik parlamendiliikmed 
sõidavad iga kuu üheks nädalaks Strasbourgi, kuid ülejäänud aja töötavad Brüsselis – on kütnud kirgi 
juba aastaid. 

Teadmiseks: Kuus Euroopa Parlamendi fraktsiooni on korraldanud kampaania parlamendi ühe asukoha 
toetuseks: www.singleseat.eu. Sellel veebisaidilt leiate fakte ja arve igakuise sõitmise kohta. 

2. ETAPP: EUROOPA ÜLEMKOGU

Kasutage selgitust õpilaste töövihikust. Küsige õpilastelt, kelle me saadame oma riiki esindama, ja 
näidake seda isikut „perepildil“. 

Pärast koosseisu käsitlemist selgitage ülesandeid ja toimimist. Lõpuks märkige, et ülemkogu asukoht on 
Belgias Brüsselis. 
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3. ETAPP: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU EHK ELI NÕUKOGU

Kasutage selgitust õpilaste töövihikust. Pärast koosseisu, ülesannete ja toimimise käsitlemist küsige 
õpilastelt, kas nad teavad, millises linnas ELi nõukogu töötab; märkige, et selle asukoht on Belgias 
Brüsselis ning samas hoones koos Euroopa Ülemkoguga.

MÄRKUS: Euroopa Ülemkogu ≠ Euroopa Liidu Nõukogu ≠ Euroopa Nõukogu

Euroopas on palju nõukogusid, see on teada. Kuigi nende nimed on üsna sarnased, on tegemist 
täiesti erinevate institutsioonide või organisatsioonidega. 

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu (=ELi nõukogu) on mõlemad ELi institutsioonid, nagu 
eespool kirjeldatud. Euroopa Nõukogu on aga täiesti eraldi rahvusvaheline organisatsioon, millesse 
kuulub 47 Euroopa riiki. Euroopa Nõukogu asub Prantsusmaal Strasbourgis ning tegeleb peamiselt 
inimõiguste kaitse ja Euroopa identiteedi edendamisega. Euroopa Nõukogu alla kuulub Euroopa 
Inimõiguste Kohus (vt märkust Euroopa Kohtu kohta). Rohkem teavet Euroopa Nõukogu kohta leiate 
aadressilt http://www.coe.int/. 

4. ETAPP: EUROOPA KOMISJON

Kasutage selgitust õpilaste töövihikust. Koosseisust rääkides nimetage kindlasti teie riigist pärit volinikku. 
Küsige, kas õpilased teavad, mis on tema vastutusvaldkond, ning andke neile õige vastus. Nimetage 
ka Euroopa Komisjoni presidenti Jean-Claude Junckerit. Vajadusel võite nn rajast kõrvale kalduda ja 
suurendada praeguse Euroopa Komisjoni koosseisu fotot. Selgitage õpilastele, et see institutsioon on 
tegelikult ELi „valitsus“. Seejärel käsitlege ülesandeid ja toimimist. Euroopa Komisjoni ametlik asukoht on 
samuti Brüsselis. 

5. ETAPP: EUROOPA KOHUS

Kasutage selgitust õpilaste töövihikust. 

Ülesannetest rääkides selgitage, et see institutsioon vahendab liikmesriikide suhteid Euroopa Liidu 
institutsioonidega. Euroopa Kohtul on ka oluline roll Euroopa õigusnormide tõlgendamisel. Seepärast 
on tegemist tähtsa lüliga ELi otsustamisprotsessis. Euroopa Kohus asub Luxembourgis. 

MÄRKUS: Euroopa Kohut ei tohi segi ajada Euroopa Inimõiguste Kohtuga. Viimane EI ole ELi 
institutsioon ja asub Prantsusmaal Strasbourgis. Kõik ELi liikmesriigid on siiski ka Euroopa 
Nõukogu liikmed, mille alla Euroopa Inimõiguste Kohus kuulub. Üksikisikud, rühmad, 
organisatsioonid ja riigid võivad esitada kaebuse Euroopa Nõukogusse kuuluva riigi vastu, kui riik 
võib olla rikkunud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni. 

6. ETAPP: EUROOPA KESKPANK

Kasutage selgitust õpilaste töövihikust. EKP asukoht on Saksamaal Frankfurdis. EKP veebisaidilt 
jaotisest „Haridus“ leiate õppematerjale, mänge ja EKPd tutvustavaid filme: www.ecb.europa.eu/ecb/
educational/html/index.et.html 

45  /  MOODUL 3 EUROPE@SCHOOL

http://www.coe.int/
www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.et.html
www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.et.html


2. Kuidas koostatakse ELi õigusakte

LIHTSUSTATUD:
Õpilaste töövihikus on esitatud lihtsustatud versioon seadusandlikust tavamenetlusest. Selles 
menetluses esitab Euroopa Komisjon seadusandliku ettepaneku (algatusõigus) ning ELi nõukogul 
ja Euroopa Parlamendil on seadusandlikud volitused. Viimasel kahel on võrdne sõnaõigus. Teisisõnu 
saavad nii nõukogu kui ka parlament seadusandliku ettepaneku peatada. Uus õigusakt valmib ainult siis, 
kui need kaks institutsiooni jõuavad kokkuleppele. 

TÄIELIK ÜLEVAADE:

Tegelikult on seadusandlik tavamenetlus muidugi keerulisem: Euroopa Parlamendis ja ELi nõukogus 
toimuvad esimene, teine ja vahel koguni kolmas lugemine. Menetluse visuaalne ülevaade ja põhjalik 
selgitus on siin: www.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/20150201PVL00004/Bevoegdheden-en-
procedures.

Lisaks seadusandlikule tavamenetlusele, mida enamasti kasutatakse, on olemas ka erandlikud 
seadusandlikud menetlused. See on üldine nimetus kõigile seadusandlikele menetlustele, mis 
tavamenetlusest erinevad. Euroopa aluslepingutes on kirjas, missugustes poliitikavaldkondades 
erandlikke menetlusi kasutatakse. Igas neist erandlikest menetlustest on sätestatud, missugust rolli 
erinevad ELi institutsioonid otsustamisprotsessis täidavad: kes võib esitada ettepaneku, kes otsustab ja 
kuidas hääletada. 

VAHENDID
-  arvuti ja projektor

-  Prezi esitlus kolmanda mooduli jaoks (punktid 13-49)

-  peatükid: „ELi institutsioonid“ ja „Kuidas koostatakse ELi õigusakte“ õpilase töövihikus  
(ainult õpetaja jaoks taustteabena institutsioonide ja otsustetegemise kohta). 

MÕNED NÕUANDED ESITLUSE KOHTA
 -  Esitlus on väga üksikasjalik. Õpetaja saab valida, milliseid elemente arutada ja millised kõrvale 

jätta. 

-  Prezi keskkonnas töötamine:

Esitlus on tehtud Preziga, mis võimaldab töötada intuitiivselt. Esitluses on nn rada, mis juhib 
teid samm-sammult läbi selle. Võite esitluse rajalt igal ajal kõrvale kalduda, klõpsates lihtsalt 
mõnele esitluses sisalduvale punktile. Siis suurendatakse esitluse seda osa. Klõpsake siin, et leida 
õppevideo selle kohta, kuidas Prezi esitlust läbida. Veel leiate õppevideoid Prezi esitluse kohta 
aadressil https://prezi.com/support. 

-  Esitlus on ainult veebipõhine. Kui koolis ei ole internetiühendust, võite esitluse kodus oma 
sülearvutisse laadida ja seejärel sülearvuti ilma seda välja lülitamata sulgeda. Kui sülearvuti 
koolis uuesti avate, on esitlus endiselt olemas. 
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3. ELI VÄÄRTUSED: MIDA ARVAD SINA?

SISSEJUHATUS
See osa kujutab endast laiendatud arutelu harjutust Euroopa väärtuste teemal koos isiklike mõtetega 
(„Minu mõtted?“), aruteluga klassis („Meie mõtted?“) ja aruteludega väiksemates rühmades („ELi tõlgen-
dus?“). Iga osa võib viia läbi eraldi, kuid need võivad ka üksteisele tugineda. 

ESIMENE OSA: MINU MÕTTED?

ETTEVALMISTUS
Õpilased töötavad individuaalselt ja selgitusi jagatakse ka kogu klassile. Kõik peaksid nägema esitlust ja 
istuma laua taga. 

TEGEVUSE KÄIK
Õpetaja jagab igale õpilasele isikliku väärtuste kaardi. See on isiklik paber, mõeldud ainult õpilasele. 
Väärtuste kaardil on kirjas ELi väärtused koos lühikese definitsiooniga. 

1. Määratlege isiklikult, kas te nõustute nende väärtustega või mitte. 

Õpetaja palub õpilastel mõelda (omaette) iga väärtuse ja selle definitsiooni üle. 

Küsige endalt: „Kas mina isiklikult hindan neid väärtusi?“ Teisisõnu, kas nõustute (isiklikult) sellega, et kõik 
inimesed peaksid olema vabad, võrdsed, elama demokraatlikes tingimustes ja õigusriigi põhimõtete 
järgi, austama inimväärikust ja inimõigusi, olema sallivad ja näitama üles solidaarsust? Mõelge selle üle 
ja tehke iga väärtuse juures ring ümber vastuse „nõustun“ või „ei nõustu“, vastavalt oma seisukohale. 

2. Seadke väärtused tähtsuse järjekorda, nii nagu teile tundub.

Väärtuste kaardi tulbas „ELi prioriteedid“ seavad õpilased väärtused tähtsuse järjekorda vastavalt sellele, 
kui tähtis konkreetne väärtus peaks nende arvates ELi jaoks olema (1 = kõige tähtsam, 8 = kõige vähem 
tähtis). See on individuaalne harjutus, mille tulemused on igal õpilasel erinevad. 
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3. Dilemmad

Kui kõik õpilased on oma edetabeli valmis saanud, räägib õpetaja mõnedest dilemmadest, mis nende 
väärtustega tegelikes olukordades kaasnevad. 

-  Õpetaja selgitab dilemmat ja näitab selle juurde esitlust. 

-  Ta küsib õpilastelt, missugune väärtus on nende arvates antud olukorras kõige tähtsam. 

Iga dilemma järel palub õpetaja õpilastel kontrollida, kas nende vastus on varem koostatud isikliku 
edetabeliga kooskõlas. 

Dilemmad:

1.  Sõnavabadus vs võrdsus / inimväärikuse austamine

 Kas vihakõne tuleks keelata? Vihakõne on väljaütlemised, millega rünnatakse, ähvardatakse või 
solvatakse isikut või isikute rühma kodakondsuse (päritolu), rahvuse, nahavärvi, religiooni, soo, 
soolise identiteedi, seksuaalse sättumuse või puude alusel. 

 Siin põrkuvad sellised väärtused nagu ühelt poolt vabadus (sõnavabadus, mis on ka inimõigus) 
ja teiselt poolt võrdsus ja inimväärikuse austamine, sest öeldu õhutab vihkamist, vägivalda ja 
isiku, rühma või kogukonna diskrimineerimist. 

2.  Vabadus vs solidaarsus

 Kõik ELi liikmesriigid koguvad kodanikelt makse, et saada raha muu hulgas avalike teenuste 
ja sotsiaalkindlustussüsteemi jaoks, millega rikkust osaliselt ümber jaotatakse. Näiteks saavad 
töötud ja haiged inimesed toetust ja vaesed perekonnad maksavad hariduse eest vähem. 
Kodanik on kohustatud makse maksma, tal ei ole vabadust valida, kas maksta või mitte.

3. Pluralism / sallivus (õigus järgida oma usku) vs võrdsus / mittediskrimineerimine

 Mees keeldub surumast kätt naissoost riigiametnikul, kes on raekojas just registreerinud tema 
ja tema naise abielu. Naisametnik tunneb end diskrimineerituna, mees aga toob põhjuseks 
vabaduse järgida oma usku (pluralism). 

Järeldus: Õpetaja küsib, kas õpilaste vastused olid iga kord kooskõlas nende isikliku väärtuste 
edetabeliga. Tõenäoliselt kõikidel õpilastel ei olnud. Õpetaja märgib kokkuvõtteks, et mõnikord on raske 
teatud väärtusi järgida ja et ka meie Euroopa ühiskond on sellega hädas. Paljud väited järgmises osas 
„Meie mõtted?“ sisaldavad samuti väärtuste konflikte. 

VAHENDID
–  Prezi esitlus kolmanda mooduli jaoks

–  arvuti ja projektor

–  isiklik ELi väärtuste kaart igale õpilasele (on olemas töövihikus) 
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TEINE OSA: MEIE MÕTTED?
Selle osa eesmärk on anda (mõnedele) väärtustele üheskoos sisu, et muuta need konkreetsemaks. Iga 
väärtuse kohta on esitluses kaks väidet. Õpetaja valib klassis arutamiseks kaks kuni neli väidet, vastavalt 
õpilaste huvidele. 

Märkus: Väited on mõeldud arutelu tekitamiseks. Nendega ei anta väärtusele hinnangut. 

 

ETTEVALMISTUS
Õpilaste paigutus klassiruumis peaks soodustama kogu klassi arutelu, samas peaks kõikidel olema 
võimalik esitlust näha. 

TEGEVUSE KÄIK
Arutelu toimub iga väite puhul nii: 

1. Esimene hääletus

„Vaadake seda väidet. Mõelge veidi ja otsustage, kas nõustute sellega või mitte. Vahepealset varianti ei 
ole, peate valima ühe poole.“ Mõned olulised märkused: 

-  See on lihtsalt intuitiivne hääletus, enne kui teemat põhjalikumalt arutatakse.

-  Ei ole õigeid ega valesid vastuseid. 

-  Väited on mõeldud ainult arutelu tekitamiseks; need ei väljenda seisukohta.

Õpetaja loeb hääled kokku ja kirjutab üles. 

2. Ühine arutelu 

Õpetaja palub anda käega märku õpilastel, kes jäid hääletuses vähemusse, ja palub ühel nendest 
selgitada, miks ta nõustus / ei nõustunud väitega. Nt nii: „Kes olid väitega nõus, tõstke veel kord käsi. 
Kas keegi võiks öelda, miks ta nõus oli?“ (Kui paluda kõigepealt selgitada vähemusse jäänutel, võib see 
ärgitada reageerima õpilasi, kes olid enamuses. Sel moel õhutate arutelu.)

Õpetaja annab sõna ühele õpilastest (vajadusel määrab ühe õpilase), kes avab rühma arutelu. Seejärel 
küsib õpetaja rühmalt, kes on esinenud õpilasega nõus või ei ole nõus. Nii juhib ja suunab ta arutelu.

Väide võib tekitada küsimusi. Õpetaja täpsustab (võimaluse korral), mida väitega on mõeldud. Ta võib veel 
kord rõhutada, et väide on mõeldud ainult arutelu ärgitamiseks ning õigeid ega valesid vastuseid ei ole. 

3. Teine hääletus (soovi korral)

Õpetaja võib korraldada veel ühe hääletuse. Ta võrdleb tulemusi eelmise hääletusega. Kas mõned 
õpilased on oma seisukohti muutnud?

4. Järeldus

Pärast väidete käsitlemist palub õpetaja õpilastel kontrollida, kas nende vastused on kooskõlas sellega, 
mida nad märkisid oma väärtuste kaarile (esimesest osast „Minu mõtted?“). Kas nad toetavad endiselt 
antud väärtust? Kas nad muudaksid väärtuste järjekorda? 
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VAHENDID
-  Prezi esitlus kolmanda mooduli jaoks (soovi korral suurendage valitud väiteid)

-  Arvuti ja projektor

MÕNED NÕUANDED ARUTELU JUHTIMISEKS:
-  Alustuseks tooge välja arutelu põhireeglid: kuulake üksteist, oodake oma kõnelemise järjekorda, 

jääge viisakaks, püsige teemas, ärge rääkige liiga pikalt ja laske ka teistel sõna sekka öelda. 
Arutelu käigus saate neid reegleid meelde tuletada. 

-  Ärge avaldage enda arvamust, jääge võimalikult neutraalseks.

-  Püüdke anda sõna võimalikult paljudele õpilastele. 

-  Kui vastuseid kohe ei tule, sõnastage küsimus ümber või proovige esitada provokatiivseid 
küsimusi. 

-  Kui üks õpilane domineerib arutelus, püüdke katkestada, võtke tema öeldu viisakalt kokku ja 
andke sõna teisele õpilasele, näiteks küsides, kes äsja öelduga nõustub või ei nõustu. 

-  Kui õpilane kaldub teemast kõrvale, katkestage ja paluge püsida teemas. See võib tunduda 
ebaviisakas, kuid teised õpilased võivad olla tänulikud. 

SISU
Väited, mille hulgast valida: 

DEMOKRAATIA

1.  „Referendum on alati hea moodus, kuidas saada kodanikud osalema.“

 Küsimus on selles, kas referendum on demokraatia jaoks hea vahend. Probleem on selles, et 
referendumil saavad inimesed tavaliselt valida kas „ei“ või „jah“ ning alternatiividele ei ole ruumi. 
Näiteks Šveitsis (ei ole ELi liikmesriik) küsiti inimestelt, kas nad on uue tunneli poolt või vastu. 
Tegelikult oli palju rohkem variante – teised maanteed, teised kohad tunneli jaoks jne. 

2.  „Tõeline demokraatia saab toimida ainult kohalikul tasandil.“

 Selle väitega soovitaks õpilaste arvamust selle kohta, kas demokraatia saab toimida suuremates 
ühiskondades, kus poliitikuid isiklikult ei tunta ja neile on raske otse läheneda See on vägagi tõsi 
Euroopa Liidu puhul, kus on 500 miljonit kodanikku. Kas demokraatia saab nii suures mõõtkavas 
toimida?
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VABADUS

1.  „Vabadus tähendab vastutuse puudumist.“

 Vastutus võib tähendada paljusid asju: vastutust ühiskonnas, nt teiste aitamist perekonna 
aitamist, eakate vanemate või vanavanemate eest hoolitsemist, laste eest hoolitsemist 
… Laiemas mõttes tähendab see kodanikuks olemist, hea kodanikuna käitumist, teede 
reostamisest ja lõhkumisest hoidumist jne. 

 Kui kõik on sellega nõus, võite provotseerida ja küsida, kas õpilased leiavad, et isikul, kes ei tee 
ühiskonna jaoks mitte midagi, on õigus kõikidele heaoluriigi hüvedele, nagu tasuta haridus, 
taskukohane tervishoid, töötu abiraha jne, mille maksavad kinni teised. 

2. „Kuna kehtib sõnavabadus, tuleb Euroopa Parlamenti lubada ka rassistlikud erakonnad.“

 Kui erakonna vaated on vastuolus ELi väärtustega, näiteks toetavad need diskrimineerimist rassi 
alusel, kas see tähendab, et nad ei tohiks oma vaateid väljendada ja tuleks võimu juurest eemal 
hoida?

SOLIDAARSUS

1. „Finantskriisi sattunud ELi liikmesriik peaks saama tuge teistelt ELi liikmesriikidelt.“

 Selle väitega soovitakse teada, kas ELi liikmesriigid peaksid näitama üles solidaarsust teiste 
liikmesriikidega, kes on sattunud hätta. Kas EL peaks olema selline liit, kus riigid saavad üksteise 
peale loota? 

2. „Solidaarsus tähendab maksumaksja raha kasutamist nii, et igaühele oleks tagatud inimväärne 
kodu, toit ja haridus.“

 Väide tekitab arutelu solidaarsuse väljendamisest ühiskonnas inimeste suhtes, keda me ei tunne. 
Kas me soovime aidata vaeseid, andes neile korrapäraselt raha? 

 Mõned õpilased võivad arvata, et vaesus on midagi, mille eest vastutab inimene ise ning et 
ühiskond ei peaks selle eest maksma. Võimalik, et väidetakse, et toetusi tuleks anda ainult 
neile, kes seda tõepoolest vajavad. Õpetaja võib esitada provotseeriva küsimuse: kas õpilased 
eelistaksid väga ranget süsteemi, mille puhul on oht, et puudustkannatavad inimesed 
tõugatakse ühiskonnast välja, või vähem ranget süsteemi, mille puhul on oht, et inimesed 
kasutavad süsteemi ära. 

VÕRDÕIGUSLIKKUS / MITTEDISKRIMINEERIMINE

1. „Positiivne diskrimineerimine on võrdsuse suurendamiseks vajalik.“

 Positiivne diskrimineerimine = teatud eeliste andmine inimestele rühmast, mida koheldakse 
vahel ebaõiglaselt või kes ei ole piisavalt esindatud tööturul, juhtivatel ametikohtadel jne. 
Näiteks on paljudes Euroopa riikides tööandjatele ette nähtud rahalised soodustused, et 
stimuleerida neid tööle võtma puuetega inimesi.

2. „Kõik inimesed on võrdsed, sõltumata nende rikkusest.“

 Õpetaja võib juhtida tähelepanu erinevusele soovitud olukorra ja tegelikkuse vahel. Kas kõik 
on võrdsed ja kas kõiki tuleks võrdselt kohelda? Näiteks sisenevad luksuskaupade poodi vaese 
välimusega inimene ja jõuka välimusega inimene – kas neid koheldakse võrdselt? 
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 Põhiküsimus on selles, kas meie ühiskonnas püsivad ikka veel sotsiaalsed klassid. Seaduse ees 
oleme võrdsed, aga tegelikus elus?

ÕIGUSRIIK / ÕIGUSEMÕISTMINE 

1.  „Mõnede kuritegude puhul peaks olema võimalik valida, kas maksta suur trahv või minna vangi.“

 Selle väitega küsitakse õpilastelt, kas nende arvates on aus, kui rikkad saavad oma karistuse n-ö 
osta. Siin on tegelikult ühendatud kaks väärtust – võrdsus ja õigusriik. 

2. „Terroristidel on õigus õiglasele kohtumõistmisele koos nõuetekohase kaitsega.“

 Esitluses on pilt Euroopas üldtuntud Norra paremäärmuslikust terroristist Anders Breivikist, 
kes pani 2011. aastal Norras toime terrorirünnakud. 22. juulil 2011. tappis ta Oslos kaheksa 
inimest, seejärel tulistas Utøya saarel suvelaagris surnuks 69 noort. Augustis 2012 mõisteti ta 
massimõrvas ja terrorismis süüdi.

 Väitega soovitakse algatada arutelu teemal, kas sellistel inimestel, kes on selgelt osalenud 
massimõrvades, on õigus mitte ainult õiglasele kohtumõistmisele, vaid ka kaitsele. 

INIMÕIGUSTE AUSTAMINE

1.  „Ajakirjanikku, kes kirjutab libauudise, tuleks karistada.“ 

 See väide puudutab meediavabadust. Tänapäeval on ainult diktatuurides seadused, et meedia 
üle võib kirjutiste tõttu kohut mõista. Selle tulemuseks võib olla tsensuur või asjaolu, et meedia 
ei kajasta teatud teemasid, kartes kohut. 

2. „EL ei peaks tegema tehinguid režiimidega, mis rikuvad inimõigusi, isegi kui tehing oleks ELi 
jaoks kasulik.“

 Kas EL võib teha kaubandus- või muid tehinguid režiimidega, mis väidetavalt rikuvad 
inimõigusi? Näiteks sõlmib EL kokkuleppeid Aafrika riikidega, kus korduvalt rikutakse inimõigusi, 
et peatada rändajate voogu ELi. Mõned tehingud on jällegi vajalikud selleks, et saada teatud 
tooraineid, mida Euroopas ei leidu, nt koobaltit, mida kasutatakse nutitelefonides. 

SALLIVUS / PLURALISM

1.    „Koolis ja tööl peaks olema lubatud kanda ususümboleid, nt risti või näokatet (loori).“ 

       Kas õpilased leiavad, et usu praktiseerimine tööl või koolis peaks olema lubatud?

2.    „Vihakõne veebis on lubatav, kui see toimub kinnises/salajases grupis.“

       Kas õpilased on seda näinud? On nad selles osalenud? Kas see võib nende arvates teatud rühmi 
kahjustada? Või kasutavad nad oma sõnavabadust? 
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INIMVÄÄRIKUSE AUSTAMINE 

1. „Igal ELi riigil on moraalne kohustus aidata varjupaigataotlejaid.“

 Varjupaigataotleja = „isik, kes kartes tagakiusamist rassi, usu, sotsiaalse kuuluvuse või poliitiliste 
veendumuste tõttu on ületanud riigipiiri ja sisenenud riiki, kus ta loodab saada pagulasseisundi.“

 Märkus: ei ole sama mis majandusmigrant (inimesed, kes rändavad majanduslikel põhjustel). 
Varjupaigataotleja seisund on alati ajutine, seni kuni riik, kus isik varjupaika taotleb, kas annab 
pagulasseisundi või keeldub seda andmast. 

 Põhiküsimus selle teema juures on, kas me austame mitte-eurooplaste inimväärikust? Selle 
väitega kerkivad reeglina niisugused teemad nagu tõhus integreerimine, valik oma inimeste ja 
võõramaalaste aitamise vahel, võõraste head kavatsused jne. 

 Märkus: ELis kehtib inimeste vaba liikumine, nii et ELi kodanikud ei ole kunagi 
varjupaigataotlejad. Kui õpilased seda väidavad, tuleks õpetajal neid parandada.

2. „Piinamine peaks olema lubatud, et saada teavet võimalike uute terrorirünnakute 
ärahoidmiseks.“

 ELis on piinamine keelatud mis tahes eesmärgil. Kas õpilased on sellega nõus? Kas nad leiavad, 
et mõnikord peaks see olema lubatud? 

KOLMAS OSA: ELI TÕLGENDUS?
Selles osas arutavad õpilased väiksemates rühmades, kuidas EL neid väärtusi tõlgendab. Õpetaja valib 
eelnevalt, missuguseid väärtusi õpilased arutavad. Ta jagab klassi 3-4-liikmelisteks rühmadeks. Iga rühm 
saab ühe Euroopa väärtuse, nt „demokraatia“ või „solidaarsus“. 

ETTEVALMISTUS
Õpilased töötavad väikestes, 3-4-liikmelistes rühmades. Järgneb arutelu kogu klassis. 

TEGEVUSE KÄIK
1. Tutvustus ja rühmadeks jagamine

Õpetaja teeb teatavaks väärtused, mida rühmad hakkavad arutama. Ta tutvustab näiteid iga väärtuse 
kohta, mida rühmades käsitletakse, kasutades esitlust ja väärtuste selgitusi õpetaja käsiraamatus, teine 
moodul (lk 25–27). Seejärel jagab õpetaja välja väärtuste kaardid ja rühma töölehed. 

2. Rühmatöö

Rühmad töötavad iseseisvalt ja arutavad väärtuse tõlgendamist ELis. Neile on abiks juhised rühma 
töölehel. Rühmatöö tulemusena töötatakse välja mõned soovitused ELile.

Õpetaja vastab rühmatöö ajal võimalikele küsimustele ja jälgib aega. 
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3. Ühine arutelu

Õpetaja palub iga rühma esindajal võtta lühidalt (üks minut) kokku oma rühma soovitused ELile. 
Esindaja ütleb, missugust väärtust rühm arutas ja missugused on soovitused. Klass kuulab ja annab 
tagasisidet, juhul kui aeg lubab: kas nad nõustuvad või ei nõustu või arendavad teemat edasi? 

Pärast seda võib arutada rühmatööd: „Oli see raske ülesanne? Kui jah, siis miks?“

VAHENDID
-  Prezi esitlus kolmanda mooduli jaoks

-  arvuti ja projektor

-  igale rühmale: 4 mängukaarti iga käsitletud väärtuse kohta, teisest moodulist (õpetaja 
käsiraamatu V lisa). Nendel kaartidel on nimetatud konkreetne ELi meede või väärtuse 
rakendamisviis. 

-  igale rühmale: üks rühma tööleht „ELi tõlgendus“ (õpetaja käsiraamatu XI lisa).
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SISU
Neljandas moodulis keskendutakse sellele, kuidas õpilased saavad ELis aktiivselt osaleda kui kodanikud 
ja teha oma hääle kuuldavaks. See vastab viimasele tegevusterühmale mudelis „Aktiivseks kodanikuks 
saamine“:

Moodul algab tervele klassile mõeldud harjutusega „Valimised klassis“. Õpilased annavad omal 
valikul hääle ühele erakonnale, kasutades veebipõhist hääletusvahendit Mentimeter. Hääletamine 
toimub anonüümselt ja tulemused selguvad kohe. Seejärel võrdleb õpetaja klassi hääletuskäitumist 
koduliikmesriigi ja kogu ELi hääletamiskäitumisega. 

QR-koodi harjutuse „Sinu hääl ELis“ läbiviimiseks jagatakse klass kahest või kolmest õpilasest 
koosnevateks rühmadeks. Igale rühmale antakse mitmeid ülesandeid teemal, kuidas muuta oma 
hääl kuuldavaks Euroopa tasandil. Nendes ülesannetes tuleb kasutada veebiallikaid, kasutades selleks 
QR-koode nutitelefonis või klõpsates arvutis veebilinkidele. Kui ülesanded on täidetud, arutavad 
õpilased saadud tulemusi klassiarutelu käigus. 

Selle juurde kuulub ka mooduli kokkuvõte õpilase töövihikus. Kokkuvõte pakub ülevaadet 
omandatud teadmistest ja seda saab kasutada õppematerjalina ning taustteabena käesoleva mooduli 
tutvustamisel. 

OSAD JA KESTUS
Olenevalt sellest, kuidas neljandat moodulit kasutada, võib see kesta 1–4 tundi. Iga osa jaoks vajalik 
minimaalne aeg on esitatud allpool olevas tabelis.

TEADMATUS TEADLIKKUS TEADMISED DEMOKRAATLIKUD 
OSKUSED

AKTIIVNE EUROOPA 
KODANIK

TEADLIKKUSE 
TÕSTMINE TEAVITAMINE KOOLITAMINE  AKTIVEERIMINE 

© Ryckevelde vzw, 2010

MOODUL 4  
SINU HÄÄL ELIS
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METOODIKA KESTUS TEEMA VAHENDID
Harjutus: Valimised 
klassis

15 min Valimised klassis, mille jooksul õpilased 
annavad veebis anonüümselt hääle 
oma eelistatavale erakonnale

- internetiühendusega arvuti, projektor

- õpilaste nutitelefonid 

- piisav varu tahvelarvutitest/ arvutitest 
õpilastele, kellel pole nutitelefoni

- isiklik veebikoopia hääletusvahendist 
Mentimeter 

Klassi 
hääletustulemuste 
võrdlemine 
tegelikkusega 

15 min Klassis toimunud valimised: 
klassis toimunud valimiste 
tulemuse võrdlemine tegelike 
valimistulemustega riigis ja ELi tasandil 

- Prezi esitlus neljanda mooduli jaoks

- arvuti ja projektor

- klassis toimunud valimiste tulemused

QR-koodi harjutus: 
Sinu hääl ELis 

20 min Sinu hääl ELis: õpilased avastavad 
mitmeid võimalusi osalemiseks 
Euroopa Liidus, täites 2- või 
3-liikmelistes rühmades veebipõhiseid 
ülesandeid. 

- õpilase tööleht (õpetaja käsiraamatu XII lisa)

- piisav hulk internetiühendusega nutitelefone/ 
tahvelarvuteid/ arvuteid

Klassiarutelu 10 min (Kõige olulisemate) vastuste arutelu 
klassis. 

- täidetud töölehed 

- lahendused õpetaja käsiraamatus 

EESMÄRGID JA OSKUSED

HOIAKUD
-  Õpilased mõistavad Euroopa Parlamendi valimistel hääletamise ja üldise osalemise tähtsust. 

-  Õpilased on teadlikud oma õigustest ja kohustustest demokraatlikus ühiskonnas ning 
arvestavad neid.

-  Õpilastest saavad aktiivsed Euroopa kodanikud, kes hääletavad alati kohalikel, riiklikel ja Euroopa 
Parlamendi valimistel.

-  Õpilased hääletavad valimistel informeeritult ja läbimõeldult ning ergutavad oma kaaslasi 
sedasama tegema.  

TEADMISED
-  Õpilased teavad, kuidas valida oma esindajat Euroopa Parlamenti. Nad tunnevad parlamendi eri 

fraktsioone ja teavad, millised erakonnad millistesse fraktsioonidesse kuuluvad. 

-  Õpilased teavad, mille eest nende riigi erakonnad seisavad. 

-  Õpilastele tutvustatakse mitmeid võimalusi ja vahendeid, kuidas teha oma hääl ELi tasandil 
kuuldavaks.

OSKUSED
-  Õppevahendeid kasutades omandavad õpilased oskused, mille abil teha oma hääl ELi tasandil 

kuuldavaks. 
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MOODUL 4: SAMM-SAMMULT

HARJUTUS: VALIMISED KLASSIS
SISSEJUHATUS
Selgitage õpilastele, et Euroopa Parlamendi valimised toimuvad kord iga viie aasta tagant ning neil 
saavad hääletada kõik Euroopa kodanikud alates 18. eluaastast (Austrias on miinimumvanuseks 
kehtestatud 16 aastat). Viimati toimusid valimised 2014. aasta mais. Selgitage õpilastele, et neil 
valimistel antakse hääl oma riigi poliitilistele erakondadele, kes siis omakorda saadavad esindaja 
Euroopa Parlamenti. Parlamendis paigutuvad valitud esindajad suurematesse Euroopa poliitilistesse 
rühmitustesse või fraktsioonidesse. 

Tutvustage õpilastele veebipõhist hääletusvahendit Mentimeter (vt jaotist Vahendid) ning selgitage, 
et nad võivad nüüd anda hääle oma valitud poliitilisele erakonnale. Valikunimekirjas on erakonnad, kes 
kandideerisid viimastel Euroopa Parlamendi valimistel. 

Ideaalis võiks lühidalt arutada, milliseid seisukohti üks või teine erakond esindab. Selleks võib kasutada 
mitmeid eri näitajaid ja telgesid, nt progressiivne vs konservatiivne, majanduslikud seisukohad 
(liberaalsed vs sotsialistlikud), keskkondlikud seisukohad, rändepoliitika jne. Äärmiselt oluline on viia 
arutelu läbi võimalikult neutraalselt. Paljude õpilaste jaoks on see suhteliselt uus ja vajalik teave, mis 
aitab neil mõistlikult hääletada. 

1. VEEBIHÄÄLETUS HÄÄLETUSVAHENDIGA MENTIMETER

ETTEVALMISTUS
Iga õpilase kasutuses on isiklik internetiühendusega elektrooniline seade. Nad võivad kasutada 
nutitelefoni, tahvelarvutit või arvutit. Tulemused Mentimeteri veebilehelt projitseeritakse otse seinale, et 
kõik õpilased neid näeksid. 

TEGEVUSE KÄIK 
Kindlasti tuleb tagada, et hääletamine toimuks anonüümselt ning et tulemused ei ilmuks kohe 
nähtavale (vt jaotist Mõned nõuanded). Hääletamine toimub aadressil www.menti.com. Kõigepealt 
sisestavad õpilased õpetaja ettekandes sisalduva koodi. Kood on ühekordne ning mõeldud ainult ühe 
klassi õpilastele. Paremas alanurgas võib näha antud häälte arvu. Selle abil on võimalik veenduda, kas 
kõik õpilased on hääletanud. Kui kõik on oma hääle andnud, saab näidata klassis toimunud valimiste 
tulemusi. Milline erakond võitis? 
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VAHENDID
-  arvuti ja projektor 

-  Interneti-ühendus

-  konkreetsele liikmesriigile kohandatud Mentimeter, isiklik Mentimeteri konto. Selleks minge 
kõigepealt aadressile www.mentimeter.com ja looge oma konto (valige endale kasutajatunnus 
ja salasõna). See on tasuta. Seejärel tuleb kopeerida Mentimeter oma isiklikule kontole: www.
mentimeter.com/s/7e2098badc7effec28ee8e108a1472f6/bd1690739622 

MÄRKUS: ÄRGE KASUTAGE eespool viidatud näidisena loodud Mentimeterit. Kasutage seda AINULT 
kopeerimiseks oma kontole. Pärast seda, kui olete näidisena loodud Mentimeteri oma kontole 
kopeerinud, saate seda töödelda ja hallata vastaval oma eelistustele. Näiteks kui erakondade nimekiri 
ei ole täielik, on võimalik sinna lisada uusi või kustutada erakondi, mida enam ei eksisteeri. Samuti on 
võimalik tulemusi korduvalt vaadata või need kustutada.

MÕNED NÕUANDED
- Mentimeter võimaldab tulemusi mitte näidata enne, kui kõik on oma hääle andnud. Selline teguviis 

on äärmiselt soovitatav, kuna võimaldab hääletamise ajal suuremat anonüümsust. Selle näitamisviisi 
saab valida olekus „Present“, klõpsates vasakul olevas tulbas „Hide results“. Kui kõik õpilased on oma 
hääle andnud, klõpsake „Show results“. Valimistulemused ilmuvad nähtavale (vt joonist).

- Oma kontole kopeeritud Mentimeterit saab testida kodus, kasutades selleks teist seadet 
(nutitelefon, tahvelarvuti, arvuti), mis ei ole esitlusolekus („Present“). Testhääletuse tulemused 
saab enne klassiruumis toimuvat esitlust kustutada, klõpsates esitlusolekus „Clear results“.

2. TULEMUSTE VÕRDLEMINE TEGELIKKUSEGA

ETTEVALMISTUS
Pärast hääletust jäävad õpilased oma kohtadele, et vaadata ekraanile projitseeritavaid tulemusi.

TEGEVUSE KÄIK  
Klassis toimunud valimiste tulemuste võrdlemine 2014. aastal toimunud viimatiste Euroopa Parlamendi 
valimiste tulemustega kolmes etapis.
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1.  Esiteks tuleb kindlaks määrata, mitu kohta saaks iga erakond klassis toimunud valimiste tulemusel:

 Selgitage, et jagamisele läheb 6 kohta Euroopa Parlamendis. Püüdke võimalikult täpselt välja 
arvutada, kui mitu kohta erakonnad saaksid klassis toimunud hääletuse tulemuste põhjal (nt klassis 
on 18 õpilast: kolm häält annab ühe koha).

2.  Teiseks tutvuge 2014. aasta Euroopa valimiste tulemustega Eestis. Selleks pöörake tähelepanu 
oma valijaskonnale neljanda mooduli Prezi esitluses. Võrrelge klassis saadud tulemusi tegelike 
tulemustega: kas need on võrreldavad või mitte? Arutlege õpilastega tegeliku Eesti kohtade jaotuse 
üle. Selle arutelu jooksul juhtige tähelepanu sellele, milline erakond kuulub millisesse Euroopa 
fraktsiooni. 

3.  Kolmandaks arutage Euroopa Parlamendi praeguse koosseisu poliitilist ülesehitust 2014. aasta 
valimiste tulemusel. Kasutage selleks neljanda mooduli Prezi esitlust. Võtke vaatluse alla kõik Euroopa 
Parlamendi poliitilised fraktsioonid kõige suuremast kuni kõige väiksemani. 

 Selgitage õpilastele, et Euroopa Parlamendis on maksimaalselt 751 parlamendiliiget (750 + 
president), kuid et see arv võib ajutiselt muutuda, näiteks parlamendiliikme tagasiastumise või 
tagasikutsumise tõttu. Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust tooks endaga samuti kaasa 
Euroopa Parlamendi liikmete arvu vähenemise. (Täiendavat teavet selle kohta leiab Mooduli 2 
peatükist „Euroopa Parlament“ õpilase töövihikus.) 

 Võrdluse käigus peaks selgeks saama, et valitud parlamendiliikmeid ei grupeerita mitte päritoluriigi, 
vaid poliitiliste vaadete põhjal. 

Praegu on Euroopa Parlamendis kaheksa fraktsiooni, mis esindavad rohkem kui 100 riiklikku erakonda 
kogu EList. Käsitlege Euroopa fraktsioone kõige suuremast kõige väiksemani. Fraktsioonide arv 
Euroopa Parlamendis ei ole kindlaks määratud. Näiteks loodi Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon 
alles 2015. aastal. Mõned parlamendiliikmed ei kuulu ühtegi fraktsiooni, mis tähendab, et nad on 
fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed.

Enne hääletamist arutatakse iga teemat kõikides fraktsioonides. Arutelu käigus kujundatakse 
fraktsiooni seisukoht: kas fraktsioon on konkreetses küsimuses poolt või vastu? On aga tähtis teada, 
et parlamendiliige ei ole kohustatud oma fraktsiooni seisukohta järgima. Ei ole haruldane, et täiskogu 
istungil hääletavad ühe fraktsiooni liikmed samal teemal erinevalt. 

Fraktsioonide tähtsus Euroopa Parlamendis

– Fraktsioonidele antakse eelarve, mis võimaldab neil palgata lisapersonali. 

– Parlamendikomisjonides võib ametikoht olla ainult fraktsioonidesse kuuluvatel 
parlamendiliikmetel. Näiteks selleks, et saada komisjoni raportööriks (teatud seadusandliku 
raporti eest vastutav isik), peab olema mõne fraktsiooni liige. 

– Fraktsioonidel on sõnaõigus parlamendi istungite päevakorra koostamisel. 

– Suurematel fraktsioonidel on Euroopa Parlamendis olulisemad rollid. Samuti saavad nad 
parlamendis rohkem kõneaega. 

Selleks et moodustada Euroopa Parlamendis fraktsioon, peavad olema täidetud järgmised tingimused:

– Fraktsiooni moodustamiseks on vaja vähemalt 25 parlamendiliiget. 

– Fraktsioonis peab olema esindatud vähemalt veerand liikmeriikidest (st praegu seitse riiki).

– Parlamendiliige võib kuuluda ainult ühte fraktsiooni. 
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Täiendavat teavet Euroopa Parlamendi (fraktsioonide) toimimise kohta leiab aadressilt www.europarltv.
europa.eu/et/programme/others/strength-in-unity-parliaments-political-families. Suulise selgitamise 
asemel võib ka koos klassiga vaadata seda videot. Link videole leidub ka Prezi esitluses, pealkirja all 
„Fraktsioonide toimimine Euroopa Parlamendis“. NB! Video valmimise ajal (2014) oli parlamendis vaid seitse 
fraktsiooni. Praegu on neid kaheksa.

VAHENDID
- Arvuti + projektor 

- Mentimeter klassis toimunud valimiste tulemustega (vt eelmine osa)

- Prezi esitlus neljanda mooduli jaoks

- Mooduli kokkuvõte õpilase töövihikus (õpetajale taustteabena kasutamiseks)

MÕNED NÕUANDED
- Prezi keskkonnas töötamine: Esitlus on tehtud Preziga, mis võimaldab töötada intuitiivselt. 

Esitluses on nn rada, mis juhib teid samm-sammult läbi selle. Võite esitluse rajal igal ajal kõrvale 
kalduda, klõpsates lihtsalt mõnele esitluses sisalduvale punktile. Siis suurendatakse esitluse 
seda osa. Klõpsake siin, et leida õppevideo selle kohta, kuidas Prezi esitlust läbida. Veel leiate 
õppevideoid Prezi esitluse kohta aadressil https://prezi.com/support. 

- Esitlus on ainult veebipõhine. Kui koolis ei ole internetiühendust, võite esitluse kodus oma 
sülearvutisse laadida ja seejärel sülearvuti ilma seda välja lülitamata sulgeda. Kui sülearvuti 
koolis uuesti avate, on esitlus endiselt olemas. 

QR-KOODI HARJUTUS: SINU HÄÄL ELIS

1. ÜLESANNE

ETTEVALMISTUS
Õpilased on jaotatud kahest või maksimaalselt kolmest õpilasest koosnevateks rühmadeks. Iga rühm 
kasutab nutitelefoni või tahvelarvutit. Vajadusel võib kasutada ka mõnda kooli arvutiklassi arvutit. Sel 
juhul tuleb ka tööleht veebi riputada. Kõik seadmed peavad olema ühendatud internetti. Iga õpilaste 
rühm saab vastuste kirjutamiseks töölehe. 

TEGEVUSE KÄIK
Lühikeses sissejuhatuses selgitatakse õpilastele, et järgneva töö käigus selguvad mitmed 
osalemisvõimalused ning et neil tuleb lahendada antud ülesanded ja kirjutada vastused töölehele.
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VAHENDID
- Igale õpilaste rühmale üks tööleht (õpetaja käsiraamatu XII lisa).

- Igale õpilaste rühmale üks internetiühendusega nutiseade/ arvuti.

MÕNED NÕUANDED
- Soovi korral võite ülesannete valiku juba eelnevalt ära teha. Märkige need töölehele, siis 

õpilased teavad, milliseid ülesandeid nad peavad tegema. 

- Võtke aega. Rõhutage õpilastele, et neil on ülesannete tegemiseks aega maksimaalselt 20 
minutit. 

- Teatavates brauserites esineb probleeme mõnede internetiülesannetega seotud videote 
avamisel. Selle probleemi lahendamiseks kasutage Google Chrome’i.

2. KLASSIARUTELU

ETTEVALMISTUS
Korraldage nii, et õpilaste rühmad püsiksid koos. Veenduge, et arutelu käigus kõik õpilased näeksid 
üksteist. 

TEGEVUSE KÄIK 
Arutlege klassis lühidalt vastuseid, et kõik oleks õpilaste jaoks selge. 

VAHENDID
- Täidetud töölehed igale grupile

MÕNED NÕUANDED
-  Keskenduge peamiselt õpilaste endi kogemustele ja selgitage lühidalt konkreetseid vastuseid. 
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INTERNETIÜLESANNETE LAHENDUSED

1. Sina valid Euroopa Parlamendi koosseisu!
Ülesanne 1: Kes hääletavad? 

1.1. Valimistel osalemine läbi aastate
-  42.6%
-  Trend on langeva suunaga. Osalusprotsent jäi 2009. ja 2014. aastal enam-vähem stabiilseks.

1.2. Osalusprotsent liikmesriikides 2014
-  76,5%
-  36,52%, mis jääb alla ELi keskmise 

Ülesanne 2: Miks hääletada?

Võimalikud argumendid: 
- Et täita oma kodanikukohust.
- Et toetada poliitilist erakonda, mis on mulle lähedal.
- Sest ma tunnen, et olen ELi kodanik.
- Sest EL otsustab mitmeid küsimusi; ja seega on hääletamine tähtis.
- Sest soovin muuta oma häält kuuldavaks.
- Sest demokraatia on tähtis ja me peame kasutama oma hääleõigust.

Ülesanne 3: Meie esindajad
-  Prantsusmaa: 74 parlamendiliiget
–  Luksemburg: 6 parlamendiliiget

Ülesanne 4: Jälgige nende tegevust
– Parlamendiliige: vabal valikul
– Sõltuvalt valikust
– Sõltuvalt valikust; võimalikud vastused on: järgib/ei järgi hääletamisel fraktsiooni ühist 

seisukohta; istungite ajal on enamasti kohal/puudub, jne. 

2. Muud võimalused osaleda
Ülesanne 1: Euroopa kodanikualgatus

– Euroopa kodanikualgatus pakub ELi kodanikele võimalust esitada ise seadusandlikke 
ettepanekuid. Selleks on vaja vähemalt miljon allkirja seitsmest ELi liikmesriigist. 

– Omal valikul
- 3 (2017. aasta keskel; see võib muutuda)

Ülesanne 2: Debating Europe

-  Omal valikul

Ülesanne 3: Kontakteeruge Eesti esindajatega Euroopa Parlamendis
– eesnimi.perekonnanimi@europarl.europa.eu
– Sõltuvalt valikust

Ülesanne 4: Vabatahtlik töö või praktika
-  Sõltuvalt valikust
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ALLIKAD
ÜLDINE TEAVE
- Euroopa Parlamendi veebisait: http://www.europarl.europa.eu/portal/et 
- Brošüür Euroopa Parlamendi kohta: http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/ET_EP%20brochure.pdf
- Infograafika Euroopa Parlamendi kohta: http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/infographics 
- Euroopa Liidu ametlik veebisait: http://europa.eu/european-union/index_et 
- Euroopa Komisjoni veebisait: https://ec.europa.eu/commission/index_et 
- Europa Nu: http://www.europa-nu.nl/ 

MOODUL 2
- “Sterckx, D. et al, “Zo werkt Europa na Lissabon”, UGA Continuga nv, 2010
- Ajalugu: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_et 
- ELi aluslepingud: https://europa.eu/european-union/law/treaties_et 
- Film Schengeni kohta: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SBOZkq4vFvo 
- Väärtused ja EP: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/20150201PVL00002/Algus 
- Kaubanduslepingud: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
- Infograafik „Naiste võimestamine ELis ja väljaspool selle piire“ http://www.europarl.europa.eu/EPRS/womens_day_poster_bichrom.pdf

MOODUL 3
- https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/tobacco/docs/tobacco_infograph2_en.pdf 
- https://www.touteleurope.eu/actualite/le-prix-du-paquet-de-cigarettes-dans-l-ue.html 
- http://tweakers.net/nieuws/62753/eu-wil-standaardvolume-van-80db-voor-mp3-spelers.html 
- http://www.zdnet.be/article/108199/maximumvolume-voor-mp3-spelers/
- http://www.bbc.com/news/health-21294537
- http://www.cm.be/gezond-leven/lichaam/oren/decibelschaal.jsp
- http://eoswetenschap.eu/artikel/tijdelijk-oorsuizen-bij-driekwart-vlaamse-jongeren
- http://www.vib.be/nl/biotech-basics/Pages/Dierproeven-en-ethiek.aspx
- http://www.clingendael.nl/page/waarom-zou-europa-28-legers-hebben
- http://www.globalissues.org/article/75/world-military-spending#WorldMilitarySpending
- http://www.eda.europa.eu/info-hub/audio-visual/photos
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures
- http://www.ipsnews.be/artikel/olielobby-haalt-mosterd-bij-tabaksindustrie
- http://ec.europa.eu/clima/citizens/eu/index_et.htm
- http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2337994
- http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/grafiek/infografiek/1.2311977
- http://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/ons-werk-wereldwijd/onze-vier-prioriteiten/bescherming/kinderarbeid/
- http://www.knack.be/nieuws/wereld/10-schokkende-feiten-over-kinderarbeid/article-normal-116442.html
- http://www.demorgen.be/buitenland/boliviaanse-kinderen-willen-kinderarbeid-zelf-behouden-a1764492/
- http://www.11.be/item/de-wereldhandelsorganisatie-wto
- http://www.mensenrechten.be/index.php/site/nieuwsberichten/juryprijs_big_brother_awards_2014_de_smartphone
- https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/internet-usage-individuals-2014
- http://wearesocial.net/blog/2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015/
- http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/ET_EP%20brochure.pdf 
- http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603902/EPRS_ATA%282017%29603902_EN.pdf 
- http://www.telegraph.co.uk/technology/0/fake-news-exactly-has-really-had-influence/ 
- https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017 
- http://www.stopfake.org/en/about-us/ 
- http://www.euronews.com/2017/01/24/everything-you-always-wanted-to-know-about-fake-news-but-were-afraid-to-google 
- http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/eu-affairs/20170331STO69330/libauudised-ja-vihakone-kuidas-sellele-vastu-astuda 
- http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599384/EPRS_ATA%282017%29599384_EN.pdf 
- https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/28/the-latte-libel-is-a-brilliant-strategy-the-left-cannot-counter-it-with-facts-alone 
- http://7thgradehumanities.weebly.com/counterargument--rebuttal.html 
- http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/1.2820017 
- https://www.youtube.com/watch?v=Ryjpu-NWYm8 
- Fact-check websites: http://www.factcheck.org/, http://www.snopes.com/, https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/?utm_

term=.a0f184584b49 , http://www.politifact.com/, http://www.euvsdisinfo.eu/ 

MOODUL 4
- http://www.europarl.europa.eu/meps/et/map.html
- http://www.votewatch.eu/
- http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=et
- http://www.debatingeurope.eu/
- 2014. aasta valimistejärgne analüüs: http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_

et.pdf 
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LISAD
MOODUL 2
I lisa: Mäng „ELi faktid“: kaardid
II lisa: Mäng „ELi liikmesriigid“: Euroopa kaart
III lisa: Mäng „ELi liikmesriigid“: kaardid
IV lisa: Mäng „ELi liikmesriigid“: tööleht
V lisa: Mäng „ELi väärtused“: kaardinelikud
VI lisa: Mäng „ELi väärtused“: õige/vale kaardid

MOODUL 3
VII lisa: „Euroopa Parlamendi liikme rollis“: mängulaud
VIII lisa: „Euroopa Parlamendi liikme rollis“: tööleht
IX lisa: „Euroopa Parlamendi liikme rollis“: seadusandlikud ettepanekud
X lisa: „Euroopa Parlamendi liikme rollis“: temaatilised kaardid
XI lisa: Arutelu „ELi väärtused“: tööleht

MOODUL 4
XII lisa: „Sinu hääl ELis“: tööleht
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I LISA: 
MÄNG „ELI FAKTID“: KAARDID

MOODUL 2
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Mitu liikmesriiki on praegu ELis? 

Millal ühendasid esimesed riigid jõud 
Euroopa koostöö jaoks? (ajavahemik või 
aastakümme on piisav; ei pea ütlema 
konkreetset aastat) 

Miks asutati Euroopa Söe- ja Teraseühendus 
(ESTÜ)?  

Milline ajalooliselt oluline sündmus toimus 
Euroopas 1989. aastal? 

Kui suur osa (%) kogu ELis toodetud 
energiast peaks 2020. aastaks pärinema 
taastuvatest energiaallikatest? (tuuleenergia, 
päikeseenergia jne)

Praeguse Euroopa Liidu asutajariigid olid 
Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia, Madalmaad, 
Luksemburg ja ...?

Millise Euroopa institutsiooni valime meie, 
kodanikud, iga 5 aasta järel? (otsestel 
valimistel) 

Milline Euroopa linn on enamiku Euroopa 
institutsioonide asukoht ja mida sageli 
kutsutakse Euroopa pealinnaks? 

Millises keeles Euroopa Parlamendi liikmed 
Euroopa Parlamendis suhtlevad? 

Milline riik ühines ELiga 2013. aastal viimase 
ühinemise ajal? 

28

Pärast Teist maailmasõda/1950. aastatel (mõlemad 
vastused on õiged) 

Et hoida tulevikus ära sõda/et tagada rahu 

Berliini müüri langemine / Ida- ja Lääne-Euroopaks 
eraldatuse lõppemine / külma sõja lõppemine

20 %

Itaalia

Euroopa Parlament

Brüssel

Kõik võivad rääkida oma emakeeles (üks ELi 24-st 
ametlikust keelest). 

Horvaatia
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Millist vääringut kasutatakse enamikus ELi 
riikides? 

Millal on Euroopa päev? (kuupäev)

Kes on praegu (2014–2019) Euroopa 
Ülemkogu eesistuja? 

Euroopa Komisjon on nagu riigi ..., sest neil 
mõlemal on täidesaatev võim. 

Milline on Euroopa hädaabinumber, kuhu 
saab kõikjal ELis helistada? 

Kuidas nimetatakse Euroopa 
petitsiooniõigust, mille kaudu kodanikud 
saavad taotleda õigusakti ettepaneku 
võtmist Euroopa Komisjoni päevakorda? 

Mis nime kannab Euroopa 
vahetusprogramm üliõpilastele, aga ka alg-, 
põhi- ja keskkoolidele? 

Kes on praegu (2014–2019) Euroopa 
Komisjoni president?

Mis nime kannab Euroopa leping, mis 
võimaldab Euroopa kodanikel reisida 
(enamikus) ELi riikides ilma nende 
dokumente kontrollimata (avatud piirid)? 

Millises ELi liikmesriigis on kõige rohkem 
elanikke? 

eurot

9. mail

(Donald) Tusk

valitsus

112

Euroopa kodanikualgatus

programm „Erasmus+“ (Erasmuse programm)

(Jean-Claude) Juncker

Schengeni leping / Schengen

Saksamaal (umbes 82 miljonit)
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Milline on väikseima elanike arvuga ja 
väikseim ELi liikmesriik? 

Mis aastal hakkasid euroala esimesed riigid 
kasutama euro pangatähti ja münte?

Iga liikmesriik valib Euroopa Parlamenti 
liikmed vastavalt oma rahvaarvule. Mitu 
Euroopa Parlamendi liiget Eestil praegu on?

Millisel Euroopa liikmesriigil ja tema 
pealinnal on sama nimi? 

Iga liikmesriik nimetab ühe Euroopa 
Komisjoni voliniku. Kes on Eesti nimetatud 
praegune volinik? 

Malta (umbes 450 000 elanikku)

2002

6

Luksemburg

Andrus Ansip
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Belgia   

Luksemburg

Saksamaa

Holland

Prantsusmaa

Hispaania
Portugal

Ühendkuningriik

Soome

Poola  Rootsi

Horvaatia
Itaalia

Šveits
Ungari

Sloveenia

Austria

Tšehhi 

Slovakkia

MaltaMaroko Alžeeria Tuneesia

Rumeenia

Moldova

Serbia

Montenegro

Albaania

Bosnia ja 
Hertsegoviina

Bulgaaria

Türgi

endine Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariik

Küpros

Kreeka

Läti

Leedu

Valgevene

Ukraina

Eesti Venemaa

Vabariik

Taani
Iirimaa

Island

Norra

Kosovo

EUROOPA KAART

MOODUL 2: MÄNG „ELI LIIKMESRIIGID“

Leia ELi liikmesriigid
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Belgia

Madalmaad

Luksemburg

Prantsusmaa

Saksamaa

Itaalia

Iirimaa

Taani

Ühendkuningriik

Kreeka



MOODUL 2: EUROPE@SCHOOL

MOODUL 2: EUROPE@SCHOOL

MOODUL 2: EUROPE@SCHOOL

MOODUL 2: EUROPE@SCHOOL

MOODUL 2: EUROPE@SCHOOL

MOODUL 2: EUROPE@SCHOOL

MOODUL 2: EUROPE@SCHOOL

MOODUL 2: EUROPE@SCHOOL

MOODUL 2: EUROPE@SCHOOL

MOODUL 2: EUROPE@SCHOOL

P

E

L

E

T
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Portugal

Soome

Hispaania

Austria

Rootsi

Eesti

Leedu

Läti

Poola

Tšehhi Vabariik

K
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B 
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Slovakkia

Sloveenia

Ungari

Malta

Küpros

Bulgaaria

Horvaatia

Rumeenia

Norra

Šveits
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I

J

Q

B 

Z 

Y 

X

V 

Island

Serbia

Türgi

Montenegro

Albaania

Ukraina

Venemaa

Liechtenstein

Maroko

Endine 
Jugoslaavia 
Makedoonia 
vabariik
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B F O N B I Q D A J F D

I A J A V Z X A F Y I J

B Q B E Q U F V B R D O

F Z I F A V P E X I F B

L I Y E D T D A Z F D X

Q V X J Z F A Y B S Y J

D J F D W Z X I D Q I O

R K Y B I T V B J O F Z

F D G Q E T A Q H E R A

VASTUS:

TÖÖLEHT 
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DEMOKRAATIA

DEMOKRAATIA

VABADUS

DEMOKRAATIA

VABADUS

VABADUS

DEMOKRAATIA

VABADUS

SOLIDAARSUS

Euroopa Parlament osaleb valimiste 
vaatlemisel väljaspool ELi asuvates 
riikides, nt Egiptuses või Ukrainas, et 
toetada vabade ja õiglaste valimiste 
korraldamist. 

ELi kodanikel on õigus töötada kõigis 
ELi liikmesriikides, ilma et neil oleks 
vaja tööluba.

Teises ELi liikmesriigis elavatel ELi 
kodanikel on õigus hääletada ja 
kandideerida kohalikel valimistel ja 
Euroopa Parlamendi valimistel seal, 
kus nad elavad. Näiteks Berliinis 
elava kreeklanna võib seal valida 
linnapeaks. 

Iga viie aasta järel valivad ELi 
kodanikud otse oma esindajad 
Euroopa Parlamenti. Järgmised 
valimised toimuvad 2019. aastal.

© European Union 2017 - Source: EP

© European Union 2014 - Source: EP

© European Union 2011 - Source: EP

© European Union 2014 - Source: EP

ELi kodanikud saavad vabalt reisida 
kogu ELis.

ELis võib avaldada arvamust ilma 
vangistamist kartmata. See on 
sõnavabadus. Lubatud ei ole üksnes 
vihakõne, mis õhutab teiste inimeste 
(inimrühmade) kahjustamist. 

ELi kodanikualgatus. Kui miljon 
kodanikku vähemalt seitsmest eri 
riigist allkirjastavad petitsiooni, võivad 
nad taotleda Euroopa Komisjonilt 
seadusandliku ettepaneku esitamist.

Ettevõtjatel ei ole õigust 
isikuandmeid koguda, välja arvatud 
rangelt piiritletud juhtudel. See 
on õigus eraelu puutumatusele ja 
andmekaitsele. 

ELi vaesemad piirkonnad saavad 
täiendavat rahalist toetust.

© European Union 2011 - Source: EP
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SOLIDAARSUS

VÕRDÕIGUSLIKKUS /  
MITTEDISKRIMINEERIMINE

VÕRDÕIGUSLIKKUS /  
MITTEDISKRIMINEERIMINE

SOLIDAARSUS

VÕRDÕIGUSLIKKUS /  
MITTEDISKRIMINEERIMINE

ÕIGUSRIIK / ÕIGUSEMÕISTMINE 

SOLIDAARSUS

VÕRDÕIGUSLIKKUS /  
MITTEDISKRIMINEERIMINE

ÕIGUSRIIK / ÕIGUSEMÕISTMINE 

ELi liikmesriigid on kokku leppinud, 
et nad aitavad üksteist, kui ühte neist 
tabab terrorirünnak, loodusõnnetus 
või inimtegevusest põhjustatud 
õnnetus. Seda klauslit kasutati 
esimest korda pärast 2015. aastal 
Pariisis toimunud rünnakuid.

ELi kodanikud, kes õpivad teises ELi 
liikmesriigis, maksavad sama suurt 
õppemaksu kui selle riigi üliõpilased. 
Näiteks Pariisis elav Itaalia üliõpilane 
maksab täpselt sama suurt õppemaksu 
kui Prant susmaa kodanikust  
õpilane.

Iga aasta 8. märtsil tähistab 
Euroopa Parlament rahvusvahelist 
naistepäeva, et edendada soolist 
võrdõiguslikkust.

Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fond aitab inimestel 
leida uut töökohta või saada 
tööalast koolitust, kui nad on 
globaliseerumise tõttu töö kaotanud, 
näiteks kui ettevõte on kolinud odava 
tööjõuga riiki. 

Lapse sünni või lapsendamise 
korral on nii tema emal kui ka isal 
õigus saada vähemalt neli kuud 
vanemapuhkust, et lapse eest 
hoolitseda.

Kõigil ohvritel ja kahtlusalustel on 
ELis õigus õiglasele kohtulikule 
arutamisele. Kõiki kahtlusaluseid 
peetakse süütuks seni, kuni nende 
süü ei ole kohtus tõendatud.  

EL koos oma liikmesriikidega on 
maailma suurim arenguabi andja. 

ELis on kodanikud kaitstud seksuaalse 
sättumuse alusel töölevõtmisest 
keeldumise või vallandamise eest. 

Kuriteo või õnnetuse ohvreid ja 
kahtlusaluseid tuleb teavitada 
õiguslikest menetlustest neile 
arusaadavas keeles. Selle teenuse 
eest maksab see liikmesriik, kus 
kohtumenetlus toimub. 

© European Union, 2014 - Source: EC

© European Union 2017 - Source: EP © European Union 2017 - Source: EP

© Antonio Gravante
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ÕIGUSRIIK / ÕIGUSEMÕISTMINE 

INIMÕIGUSTE AUSTAMINE

SALLIVUS / PLURALISM

ÕIGUSRIIK / ÕIGUSEMÕISTMINE 

INIMÕIGUSTE AUSTAMINE

SALLIVUS / PLURALISM

INIMÕIGUSTE AUSTAMINE

INIMÕIGUSTE AUSTAMINE

SALLIVUS / PLURALISM

ELi liikmesriigid, kes ei järgi õigusriigi 
põhimõtet, võivad saada hoiatuse, 
neid võidakse karistada või ajutiselt 
ELi otsustusprotsessist kõrvale jätta. 

ELil on olemas inimõiguste 
eriesindaja. Tema ülesanne on 
edendada ELi inimõiguste poliitikat 
välisriikides.

Igaüks võib vabalt järgida või muuta 
oma usku või veendumusi.

ELi liikmesriigid peavad järgima ELi 
eeskirju ja õigusnorme. Vastasel 
juhul võib nende üle õigust mõista 
Euroopa Liidu Kohus. 

Kord kuus arutab Euroopa Parlament 
inimõiguste raskeid rikkumisi 
maailma eri paigus. Sel viisil juhitakse 
tähelepanu inimõiguste rikkumistele. 

EL toetas projekti, mille raames roma 
ja mitteroma ajakirjanikud tegid roma 
kogukondadest 25 lühifilmi. Projekti 
eesmärk oli käsitleda stereotüüpe, mida 
meediakajastustes üldsuse arvamuse 
mõjutamiseks roma kogukondade 
kohta kasutatakse. 

Euroopa Parlament annab igal aastal 
välja Sahharovi auhinna isikutele, kes 
on andnud kuskil maailmas erakordse 
panuse inimõiguste edendamisse. 

Kõik ELi liikmesriigid peavad 
allkirjastama Euroopa inimõiguste 
konventsiooni ja seda järgima. 

ELi liikmesriigid peavad võitlema 
telesaadetes esineva rassil, sool, 
usul või rahvusel põhineva vaenu 
õhutamise vastu. 

© European Union, 2013 - Source: EP

© European Union 2017 - Source: EP
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SALLIVUS / PLURALISM

INIMVÄÄRIKUSE AUSTAMINE

INIMVÄÄRIKUSE AUSTAMINE

INIMVÄÄRIKUSE AUSTAMINE

INIMVÄÄRIKUSE AUSTAMINE

Meedia peab kajastama ühiskonna 
kõiki tahke. ELi meediapluralismi 
vaatlusvahendiga kontrollitakse, kas 
see on nii.

ELis on kõigil varjupaigataotlejatel 
nende varjupaigataotluse 
läbivaatamise ajal õigus peavarjule, 
toidule ja sanitaarteenustele. 

Surmanuhtlus on kõigis ELi riikides 
keelatud.

Lapstööjõu kasutamine, orjapidamine 
ja tööalane ärakasutamine on ELis 
keelatud. 

Piinamine on kõigis ELi riikides 
keelatud.
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ELis võib vabalt väljendada oma arvamust, 
kuid viha õhutamine ei ole lubatud.

Ettevõtjad võivad ilma meie loata meie 
andmeid koguda.

Iga kümne aasta järel valivad ELi kodanikud 
oma esindajad otse Euroopa Parlamenti.

Teises ELi riigis elava ELi kodanikuna on teil 
õigus hääletada ja kandideerida Euroopa 
Parlamendi valimistel seal, kus te elate.

Kui laps sünnib, tagab EL nii tema 
emale kui ka isale vähemalt kolm kuud 
vanemapuhkust.

Te võite töötada teises ELi liikmesriigis vaid 
siis, kui teil on tööluba.

ELi kodanikud saavad vabalt reisida kogu 
ELis.

Et Euroopa kodanikualgatus oleks kehtiv, on 
vaja kaks miljonit allkirja. 

Euroopa Parlament vaatleb valimisi 
väljaspool ELi asuvates riikides, et edendada 
vabu ja õiglasi valimisi.

ELis on kodanikud kaitstud seksuaalse 
sättumuse alusel töölevõtmisest keeldumise 
või vallandamise eest.

ÕIGE

ÕIGE

ÕIGE

ÕIGE

ÕIGE

VALE

 Ettevõtjatel ei ole õigust isikuandmeid koguda, välja 
arvatud rangelt piiritletud juhtudel.

VALE 

Me valime nad iga viie, mitte iga kümne aasta järel. 

VALE 

EL tagab mitte kolm, vaid vähemalt neli kuud 
vanemapuhkust. 

VALE 

Kõigil ELi kodanikel on õigus töötada igas ELi liigis, ilma 
et neil oleks vaja tööluba.

VALE 

Vaja on miljon, mitte kaks miljonit allkirja..

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE
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Kui ELi kodanik õpib teises ELi liikmesriigis, 
maksab ta kohaliku üliõpilasega võrreldes 10 
% suuremat õppemaksu.

Kuriteo või õnnetuse ohvreid tuleb teavitada 
õiguslikest menetlustest neile arusaadavas 
keeles. Kahtlusalustel ei ole seda õigust. 

Kui ELi liikmesriik rikub ELi põhiõigusi, 
visatakse ta EList välja. 

Meediapluralismi vaatlusvahendiga 
tagatakse, et ELi meedia kajastab ühiskonna 
kõiki tahke. 

Kui ühes ELi liikmesriigis toimub 
terrorirünnak, aitavad teised liikmed seda 
riiki.

Kui ELi liikmesriik ei järgi ELi õigusakte, võib 
Euroopa Liidu Kohus ta selle eest süüdi 
mõista.

Kõigil ohvritel ja kahtlusalustel on ELis õigus 
õiglasele kohtulikule arutamisele.

ELi vaesemad piirkonnad saavad täiendavat 
rahalist toetust.

EL ja selle liikmesriigid on USA järel maailma 
suuruselt teine arenguabi andja. 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fond toetab ELi liikmesriikides asuvaid 
äriühinguid.

VALE 

ELi kodanikud maksavad sama suurt õppemaksu kui 
selle riigi üliõpilased.

VALE 

Nii ohvritel kui ka kahtlusalustel on õigus saada teavet 
neile arusaadavas keeles.

VALE 

Riik võib saada hoiatuse, teda võidakse karistada või 
ajutiselt ELi otsustusprotsessist kõrvale jätta.

VALE 

Koos on nad maailma suurim arenguabi andja.

VALE 

See fond aitab inimestel leida uut töökohta, kui nad 
on kaotanud selle globaliseerumise tõttu, näiteks kui 

ettevõte on kolinud odava tööjõuga riiki.

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

ÕIGE

ÕIGE

ÕIGE

ÕIGE
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ELis ei saa usutunnistust muuta.  

Mõnes ELi riigis aktsepteeritakse telesaadetes 
viha õhutamist. 

ELis on kõigil varjupaigataotlejatel nende 
varjupaigataotluse menetlemise ajal õigus 
peavarjule, toidule ja sanitaarteenustele.

Piinamine on kõigis ELi riikides keelatud.

Sahharovi auhind antakse isikutele, kes 
edendavad ELi koostööd.

Kõik ELi liikmesriigid peavad olema 
allkirjastanud Euroopa inimõiguste 
konventsiooni. 

Mõnes ELi liikmesriigis on surmanuhtlus 
endiselt lubatud.

Lapstööjõu kasutamine ei ole soovitav, kuid 
on mõnes ELi riigis siiski lubatud.

Euroopa Parlament korraldab kord aastas 
arutelu inimõiguste rikkumise teemal.

ELil on olemas inimõiguste eriesindaja. 

VALE 
 

Võite järgida või muuta oma usku või veendumusi.

VALE 

Kõik ELi liikmesriigid peavad võitlema telesaadetes 
esineva rassil, sool, usul või rahvusel põhineva viha 

õhutamise vastu.

VALE 

Sahharovi auhind antakse isikutele, kes kaitsevad 
inimõigusi.

VALE 

Surmanuhtlus on kõigis ELi riikides keelatud.

VALE 

Lapstööjõu kasutamine on kõigis ELi liikmesriikides 
keelatud.

VALE 

Euroopa Parlament arutab inimõiguste teemat mitte 
igal aastal, vaid kord kuus.

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

VALE

ÕIGE

ÕIGE

ÕIGE

ÕIGE
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„EUROOPA PARLAMENDI LIIKME ROLLIS“: 
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EUROOPA KOMISJON
- 28 volinikku
- Võrreldav riigi valitsusega
- Esindab ELi

EUROOPA PARLAMENT
- Kuni 751 parlamendiliiget
- Otsuseid tegev organ
- Esindab ELi kodanikke

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU
- 28 ministrit
- Otsuseid tegev organ
- Esindab liikmesriike
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VIII LISA: 
„EUROOPA PARLAMENDI LIIKME ROLLIS“: 
TÖÖLEHT

MOODUL 3



TÖÖLEHT 

EUROOPA PARLAMENDI LIIKME ROLLIS

TEGEVUSE KÄIK
Alates praegusest hetkest olete Euroopa Parlamendi liikmed. Euroopa Liidu kodanikud valisid teid 
otsestel valimistel Euroopa Parlamenti. Nad loodavad, et te muudate (=parandate), võtate vastu või 
lükkate tagasi seadusandlikke ettepanekuid. 

Mängulaual on kaardid, tühi pool ülespoole. Kaardid on nummerdatud. Alustage kaardist nr 1. Üks teie 
rühma liige pöörab kaardi ümber ja loeb selle tagaküljel oleva teksti valjusti ette. Seejärel täidab rühm 
kaardil olnud ülesanded. 

Kui olete kaardiga nr 1 ühele poole saanud, jätkake järjekorras kaartidega nr 2, nr 3 ja nr 4. Pidage kinni 
kaartidele märgitud ajalisest piirist. Kasutage seda töölehte märkmete tegemiseks. 

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU TAOTLETAVAD MUUDATUSED
Kirjutage taotletavad muudatused (parandused) lühidalt järgnevatele ridadele (kaart nr 2).

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED
Kirjutage oma muudatused (parandused) Euroopa Komisjoni seadusandlikule ettepanekule 
alljärgnevatele ridadele. See on teie uus seadus. Soovitav on arvestada nii Euroopa Liidu Nõukogu 
taotletavaid muudatusi (kaardil nr 2) kui ka erinevatelt huvirühmadelt saadud teavet (kaart nr 3).  

Loetlege argumendid / põhjused, miks teie kui Euroopa Parlamendi liikmed usute, et teie äsjaloodud 
seadus pakub parimat lahendust (kaart nr 4). 

1.

2.

3.
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„EUROOPA PARLAMENDI LIIKME ROLLIS“: 
SEADUSANDLIKUD ETTEPANEKUD

MOODUL 3



1. EUROOPA KOMISJONI SEADUSANDLIK ETTEPANEK  
“SUITSETAMINE ELIS”

2. EUROOPA KOMISJONI SEADUSANDLIK ETTEPANEK  
“MUUSIKAMÄNGIJATE MAKSIMAALNE  
HELITUGEVUS”

Et ennetada noorte suitsetama hakkamist ELis, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku... 

Artikkel 1. ...muuta tervisega seotud hoiatused sigaretipakkidel kohustuslikuks, nagu on otsustatud 
varasemates ELi määrustes.

Artikkel 2. ...et kõik tootjad peavad edaspidi kasutama ühesugust pakendi kujundust. Kõik pakendid 
peavad olema kujunduseta ning toote nimi ja tootja info võib olla esitatud ainult ühes 
kirjatüübis. Muid logosid ei tohi pakendil olla. 

Artikkel 3. ...et kogu ELi keelatakse tubakatoodete müük alla 18-aastastele.

Et kaitsta miljoneid eurooplasi kuulmiskahjustuste eest, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku... 

Artikkel 1. ...et isiklike muusikamängijate (nt iPod) ja mobiiltelefonide maksimaalne helitugevus ei tohi 
ületada 80 detsibelli.* See meede kehtib kõikidele Euroopa Liidus müüdavatele seadmetele. 

Artikkel 2. ...et kasutajad võivad oma muusikaseadme helitugevust omal vastutusel siiski suurendada. 
Kui nad seda teevad, ilmub ekraanile hoiatus „Valju muusika kuulamine võib tekitada 
pöördumatu kuulmiskahjustuse.“ 

* Detsibellide skaala (detsibell = dB)
-  30 dB = vaikne (nt sosin)
-  70–75 dB = keskmine (nt tolmuimeja)
-  85–90 dB = väga vali, kuulmiskahjustuse oht (nt vali kriiskamine)
-  110–120 dB = häirivalt vali, kuulmiskahjustuse oht (nt ööklubi)
-  üle 170 dB = valusalt vali, kahjustab kuulmist (nt sireen)

Suurendamine 10 detsibelli võrra tähendab, et heli on kümme korda valjem kui enne.

NB! Ei harjutuse vorm ega sisu ei vasta täielikult ja täpselt tegelikkusele, samuti ei ole esitatud Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ega 
lobirühmade tegelikke seisukohti. Simulatsiooniharjutuse eesmärk on hariduslik ja mõned valikud on tehtud ainult sellest lähtuvalt. 

NB! Ei harjutuse vorm ega sisu ei vasta täielikult ja täpselt tegelikkusele, samuti ei ole esitatud Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ega 
lobirühmade tegelikke seisukohti. Simulatsiooniharjutuse eesmärk on hariduslik ja mõned valikud on tehtud ainult sellest lähtuvalt. 



3. EUROOPA KOMISJONI SEADUSANDLIK ETTEPANEK  
“EUROOPA DEMOKRAATIA”

4. EUROOPA KOMISJONI SEADUSANDLIK ETTEPANEK  
“LOOMADE KAITSE KATSETE EEST”

Et Euroopa Liidu kodanikke paremini kaasata ja tagada õige arusaam EList, teeb Euroopa Komisjon 
ettepaneku, et...

Artikkel 1. ...kõik liikmesriigid muudavad Euroopa Parlamendi valimistel hääletamise kohustuslikuks. 
Nii on kõikidel kodanikel kohustus mõelda, kelle nad enda esindajana Euroopa Parlamenti 
valivad.

Artikkel 2. ...luuakse asutus, mille ülesanne on tuvastada väärinfot ELi kohta (nt infot, mida levitatakse ELi 
nõrgestamiseks ja kahtluste külvamiseks). Asutus võitleb ühtlasi tuvastatud väärteabe vastu 
ja võib selle autoreid karistada.

Et kaitsta loomi tarbetute kannatuste eest, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku, et...

Artikkel 1. ...loomkatsed on lubatud ainult ravimite väljatöötamiseks ja katsetamiseks. Tarbetuid katseid 
ja laboriloomade arvu suurendamist tuleks alati vältida. 

Artikkel 2. ...loomade kasutamine kosmeetikatoodete* ja nende koostisainete testimiseks on alati 
keelatud.

Artikkel 3. ...loomadel testitud kosmeetikatoodete import ELi on keelatud.  

* Kosmeetikatooted: vanni- ja dušitooted, meigitooted, deodorandid, parfüümid, juuksetooted, 
nahahooldustooted, suuhügieeni, küünehoolduse ja habemeajamistooted, seebid ja 
päikesekaitsetooted. 

NB! Ei harjutuse vorm ega sisu ei vasta täielikult ja täpselt tegelikkusele, samuti ei ole esitatud Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ega 
lobirühmade tegelikke seisukohti. Simulatsiooniharjutuse eesmärk on hariduslik ja mõned valikud on tehtud ainult sellest lähtuvalt. 

NB! Ei harjutuse vorm ega sisu ei vasta täielikult ja täpselt tegelikkusele, samuti ei ole esitatud Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ega 
lobirühmade tegelikke seisukohti. Simulatsiooniharjutuse eesmärk on hariduslik ja mõned valikud on tehtud ainult sellest lähtuvalt. 



5. EUROOPA KOMISJONI SEADUSANDLIK ETTEPANEK  
“TÖÖTAMINE MÕNES TEISES ELI LIIKMESRIIGIS – 
TÖÖTAJATE VABA LIIKUMINE”

6. EUROOPA KOMISJONI SEADUSANDLIK ETTEPANEK  
“ELI ARMEE?”

Tagamaks, et kõik ELi kodanikud saavad kasutada võrdseid õigusi, ning ELi ühtse turu edendamiseks 
teeb Euroopa Komisjon ettepaneku, et...

Artikkel 1. ...igal ELi kodanikul on õigus töötada kõigis ELi liikmesriikides, ilma et oleks vaja tööluba. 

Artikkel 2. ...igal teises liikmesriigis töötaval ELi kodanikul on samad palga- ja töötingimused kui selle riigi 
kodanikel.

Artikkel 3. ...teises ELi liikmesriigis töötav ELi kodanik maksab makse vastuvõtvas riigis.

Et suurendada ELi võimsust maailmas, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku... 

Artikkel 1. ...luua Euroopa armee. 

Artikkel 2. ...kasutada seda armeed humanitaarkatastroofide puhul, nt põud ja üleujutused, nii ELis kui 
ka väljaspool. Armee võib sekkuda ka konfliktidesse väljaspool ELi, nt Süürias. 

NB! Ei harjutuse vorm ega sisu ei vasta täielikult ja täpselt tegelikkusele, samuti ei ole esitatud Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ega 
lobirühmade tegelikke seisukohti. Simulatsiooniharjutuse eesmärk on hariduslik ja mõned valikud on tehtud ainult sellest lähtuvalt. 

NB! Ei harjutuse vorm ega sisu ei vasta täielikult ja täpselt tegelikkusele, samuti ei ole esitatud Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ega 
lobirühmade tegelikke seisukohti. Simulatsiooniharjutuse eesmärk on hariduslik ja mõned valikud on tehtud ainult sellest lähtuvalt. 



7. EUROOPA KOMISJONI SEADUSANDLIK ETTEPANEK  
“EL JA GLOBAALNE SOOJENEMINE”

8. EUROOPA KOMISJONI SEADUSANDLIK ETTEPANEK  
“PAGULASED EUROOPAS”

Et hoida ära ülemaailmse temperatuuri tõus üle kriitilise piiri 2° C, teeb Euroopa komisjon ettepaneku, 
et: 

Artikkel 1. ...aastaks 2030 tuleks vähemalt 50 % energia lõpptarbimisest ELis taastuvate energiaallikate 
arvelt, nagu päikese- ja tuuleenergia. Aastaks 2050 peaks see olema 100 %. 

Artikkel 2. ...ELil on rahvusvahelistel kliimakonverentsidel juhtiv roll ja ta veenab teisi maailma riike 
võtma tõsiseid meetmeid.

Et tulla toime praeguste ja võimalike tulevaste rändajate ja varjupaigataotlejate saabumisega ELi ning 
tagada kulude õiglane jaotumine, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku, et...  

Artikkel 1. ...iga ELi liikmesriik pakub varjupaigataotlejatele* varjupaika vastavalt Euroopa 
miinimumnõuetele: igal varjupaigataotlejal on õigus toidule, peavarjule, haridusele, 
tervishoiule ja juurdepääsule tööle, sel ajal kui tema taotlust menetletakse. 

Artikkel 2. ...koostatakse alaline kava varjupaigataotlejate ümberasustamiseks kogu ELis. Nii annab iga 
riik võrdse panuse. 

Artikkel 3. ...igale riigile määratakse varjupaigataotlejate arv, tuginedes mitmele kriteeriumile: 
-  iga riigi rahvamajanduse kogutoodang 
-  rahvaarv 
-  töötuse määr 
-  juba tehtud jõupingutused sõjast laastatud piirkondade pagulastele peavarju pakkumiseks 

ja nende ümberasustamiseks 

Artikkel 4. ...on vaja rohkem suuremastaabilisi Euroopa päästemissioone rändajate* päästmiseks 
Vahemerel, et hoida ära inimeste võimalikku hukkumist. Iga ELi liikmesriik on kohustatud 
missiooni panustama vastavalt oma rahvamajanduse kogutoodangule.

NB! Ei harjutuse vorm ega sisu ei vasta täielikult ja täpselt tegelikkusele, samuti ei ole esitatud Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ega 
lobirühmade tegelikke seisukohti. Simulatsiooniharjutuse eesmärk on hariduslik ja mõned valikud on tehtud ainult sellest lähtuvalt. 

NB! Ei harjutuse vorm ega sisu ei vasta täielikult ja täpselt tegelikkusele, samuti ei ole esitatud Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ega 
lobirühmade tegelikke seisukohti. Simulatsiooniharjutuse eesmärk on hariduslik ja mõned valikud on tehtud ainult sellest lähtuvalt. 

* PÕHIMÕISTED:
Migrant ehk rändaja: inimene, kes mis tahes põhjusel oma päritoluriigist lahkub. See on üldtermin. 
Pagulane ehk põgenik: pagulane on kindlat liiki rändaja – isik, kes on sunnitud oma kodumaalt lahkuma tagakiusamise, sõja või vägivalla tõttu. Tagakiusamist on tal 
põhjust karta eelkõige rassi, usu, kodakondsuse, poliitiliste vaadete või teatavasse ühiskonnarühma kuulumise tõttu.
Varjupaigataotleja: kui pagulane teisest riigist abi otsib, tuleb tal esitada varjupaigataotlus, et ta ametlikult pagulaseks tunnistataks ning et tal oleks õigus saada õigusabi ja 
materiaalset toetust. Pagulane on varjupaigataotleja seni, kuni tema taotlust läbi vaadatakse.



9. EUROOPA KOMISJONI SEADUSANDLIK ETTEPANEK  
“EL JA LAPSTÖÖJÕUD”

10. EUROOPA KOMISJONI SEADUSANDLIK ETTEPANEK  
“PRIVAATSUS INTERNETIS”

Et edendada ELi põhiväärtusi, nagu inimväärikuse austamine, nii Euroopa Liidu piires kui ka väljaspool, ja 
õiglasema konkurentsi tagamiseks riikidega väljaspool ELi, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku, et...

Artikkel 1. ...ELis müüdavate toodete ja nende koostisosade päritolu on alati selge (=tootmisahela 
läbipaistvus). 

Artikkel 2. ...ELi turul ei tohi müüa tooteid, mille tootmises on osalenud lapsed – ei toodete 
viimistlemises ega tooraine kaevandamises.

Artikkel 3. ...EL asutab organi, mis kontrollib lapstööjõu kasutamist kogu tootmisahelas. ELi turul tohivad 
oma tooteid müüa üksnes need tootjad, kes suudavad tõestada, et nad ei kasutanud 
tootmises lapstööjõudu.

Et kaitsta oma kodanike privaatsust internetis, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku, et...

Artikkel 1. ... kasutajatel on õigus oma kogu profiili ja kõigi andmete või profiili osa ja teatud andmete 
kustutamisele, kui nad seda paluvad. Internetiteenust pakkuv ettevõtja peab need andmed 
veebist täielikult kustutama ega tohi neid arhiveerida. See on „õigus olla unustatud“.

Artikkel 2. ... veebirakendused peavad alati küsima luba, enne kui kasutajate andmeid (fotosid, 
veebikäitumise jälgimist, isikuandmeid jne) teistele ettevõtjatele edasi müüvad.

Artikkel 3. ... ettevõttele, kes neid eeskirju rikub, saab määrata trahvi, mille suurus on kuni 5% ettevõtte 
kogu ülemaailmsest aastakäibest. 

NB! Ei harjutuse vorm ega sisu ei vasta täielikult ja täpselt tegelikkusele, samuti ei ole esitatud Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ega 
lobirühmade tegelikke seisukohti. Simulatsiooniharjutuse eesmärk on hariduslik ja mõned valikud on tehtud ainult sellest lähtuvalt. 

NB! Ei harjutuse vorm ega sisu ei vasta täielikult ja täpselt tegelikkusele, samuti ei ole esitatud Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ega 
lobirühmade tegelikke seisukohti. Simulatsiooniharjutuse eesmärk on hariduslik ja mõned valikud on tehtud ainult sellest lähtuvalt. 
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1. Palun lugege läbi Euroopa Komisjoni 
esitatud seadusandlik ettepanek. (1 minut)

2. Arutage seda ettepanekut lühidalt oma 
rühmaga: Mille kohta see käib? Küsige 
vajadusel õpetajalt täiendavat teavet. (1 
minut)

3 Iga rühma liige mõtleb korraks endamisi, 
kas ta on ettepanekuga nõus. Seejärel 
tutvustab igaüks kordamööda oma 
seisukohta ülejäänud rühmaliikmetele. 

Nõukogu ei ole Euroopa Komisjoni ettepanekuga 
täielikult nõus. Ta soovib teha järgmised 
muudatused:

 Artikkel 2. Sigaretitootjate logo võib pakendil 
näha olla.

Artikkel 3. Ainult liikmesriigid võivad kehtestada 
vanuselisi piiranguid tubakatoodete ostmisele. ELi 
ei tohi seda teha.

 Palun kirjutage need muudatused töölehele. (2 
minutit)

Tubakatööstus käsitleb noori 
„asendussuitsetajatena“: nad peavad 
asendama kõiki neid inimesi, kes suitsetamise 
tagajärjel surevad. Seepärast nõuame 
tungivalt, et Euroopa Parlament tõstaks 
tubakatoodete ostmise vanusepiiri 18 aastalt 
21 aastale. 

Te olete loonud uue, muudatustega 
seadusandliku ettepaneku. 
Nüüd peate sellele saama kogu 
Euroopa Parlamendi toetuse. Valmistage 
ette oma seaduseelnõu lühitutvustus teistele 
parlamendiliikmetele (oma klassikaaslastele). Kasutage 
töölehte ja toimige järgnevalt: (3 minutit)

1.  Võtke Euroopa Komisjoni algne seadusandlik 
ettepanek ja lugege see valjusti ette.

2.  Selgitage klassikaaslastele, milliseid muudatusi nõudis 
nõukogu.

3.  Lugege oma uus seaduseelnõu valjusti ette.

4.  Tooge 2-3 põhjendust, miks see on teie arvates kasulik 
meede ELi kodanike jaoks. Valmistage põhjendused 
eelnevalt ette ja kirjutage need töölehele.

• Iga neljas eurooplane suitsetab 

• 80 % suitsetajatest alustab suitsetamist enne 18. 
eluaastat

• Kaks kolmandikku suitsetajatest sureb suitsetamise 
tagajärjel. 

• Igal aastal sureb maailmas suitsetamise tagajärjel üle 6 
miljoni inimese. 

• Miljonid suitsetajad põevad suitsetamisega seotud 
haigusi, nagu vähk. 

• ELi hinnangul läheb suitsetamine Euroopa 
tervishoiusüsteemile maksma ligikaudu 25 miljardit 
eurot aastas. 

EUROOPA  
KOMISJON

EUROOPA LIIDU  
NÕUKOGU

NOORTE SUITSETAMISE 
ENNETUSFOND

FAKTID JA  
ARVUD

EUROOPA  
PARLAMENT

Me oleme uue seadusandliku 
ettepanekuga rahul. Soovime ära hoida 
seda, et inimesed suitsetama hakkaksid, ja 
usume, et neutraalsed pakendid muudavad 
suitsetamise vähem atraktiivseks. Hindame ka 
asjaolu, et pakendile ei kanta enam logosid. 
Soovitame Euroopa Parlamendil säilitada 
see seadusandlik ettepanek nii rangena kui 
võimalik.

Meie, tubakatootjad, ei ole Euroopa Komisjoni 
uue seadusandliku ettepanekuga rahul. Palume 
Euroopa Parlamendil selle tagasi lükata. Oleme 
juba teinud mitmeid jõupingutusi: Tubakareklaam 
on keelatud ja pakenditel on juba suures 
kirjas hoiatused. Ei maksa ka unustada, et tänu 
tubakatööstusele teenivad valitsused maksudena 
üle 100 miljardi euro aastas. Samuti anname tööd 
paljudele inimestele. Selle seaduse vastuvõtmisel 
võib Euroopa Liidus kaduda 175 000 töökohta. 

VÄHIVASTANE FOND TUBAKATÖÖSTUS

Nüüd on teie kord. Euroopa Parlamendi liikmetena 
võite te seadusandlikku ettepanekut muuta vastavalt 
sellele, kuidas te arvate seda paremini vastavat ELi 
kodanike huvidele. AGA: Teil tuleb arvestada ka 
Euroopa Liidu Nõukogu (vt punkt 2) arvamustega, 
samuti Euroopa Komisjoni esitatud algse seadusandliku 
ettepanekuga. Kasutage ka sidusrühmade 
(huvirühmade) esitatud teavet. 

Toimige järgnevalt:

1. Pöörake sidusrühmade kaardid ükshaaval ümber 
ja lugege need valjusti ette (iga rühma liige loeb 
kordamööda ühe kaardi teistele ette). Need on 
kaardid, mille nurgas on sümbol. Jätkake, kuni kõik 
kaardid on ette loetud. (2 minutit)

2. Asetage kaardid lauale, tekstipoolega üles, nii et kõik 
rühma liikmed näeksid neil toodud teavet.

3. Arutlege oma rühmaga algset seadusandlikku 
ettepanekut ning võtke läbi kõik artiklid. Alustage 
artiklist nr 1: Kes on nõus, kes on vastu? Kasutage 
oma seisukohtade põhjendamiseks sidusrühmade 
esitatud teavet. Korrake seda tegevust kõigi 
artiklitega. (6 minutit)

4. Koostage muudatustega seadusandlik ettepanek, 
millega kõik rühma liikmed nõustuvad. Te võite 
artiklite sisu muuta, neid kustutada või lisada. 
Kirjutage oma uus /muudetud seadus töölehele.  
(6 minutit) 

TEEMA 1:
SUITSETAMINE ELIS
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1. Palun lugege läbi Euroopa Komisjoni 
esitatud seadusandlik ettepanek. (1 minut)

2. Arutage seda ettepanekut lühidalt oma 
rühmaga: Mille kohta see käib? Küsige 
vajadusel õpetajalt täiendavat teavet. (1 
minut)

3 Iga rühma liige mõtleb korraks endamisi, 
kas ta on ettepanekuga nõus. Seejärel 
tutvustab igaüks kordamööda oma 
seisukohta ülejäänud rühmaliikmetele. 

Te olete loonud uue, muudatustega 
seadusandliku ettepaneku. 
Nüüd peate sellele saama kogu 
Euroopa Parlamendi toetuse. Valmistage 
ette oma seaduseelnõu lühitutvustus teistele 
parlamendiliikmetele (oma klassikaaslastele). Kasutage 
töölehte ja toimige järgnevalt: (3 minutit)

1.  Võtke Euroopa Komisjoni algne seadusandlik 
ettepanek ja lugege see valjusti ette.

2.  Selgitage klassikaaslastele, milliseid muudatusi nõudis 
nõukogu.

3.  Lugege oma uus seaduseelnõu valjusti ette.

4.  Tooge 2-3 põhjendust, miks see on teie arvates kasulik 
meede ELi kodanike jaoks. Valmistage põhjendused 
eelnevalt ette ja kirjutage need töölehele.

•  Iga päev kuulab ELis 50–100 miljonit inimest 
muusikat kaasaskantavast muusikamängijast. 
5–10% neist inimestest ähvardab kuulmiskahjustus, 
sest nad kuulavad liiga kaua liiga valju muusikat.

•  Kui liiga kaua valju muusikat kuulata, võib tekkida 
tinnitus (kõrvus hakkab vilistama). Selle all kannatab 
juba iga viies inimene. 

•  Mis on ohutu?: Helitugevusega 80 dB võib muusikat 
kuulata kuni 40 tundi nädalas. Helitugevusega 89 dB 
aga kõige rohkem viis tundi nädalas.

• Kõrvasisesed klapid on ohtlikumad, sest need 
suunavad heli sügavamale kõrva.

EUROOPA  
KOMISJON

EUROOPA LIIDU  
NÕUKOGU

NOOREDFAKTID JA  
ARVUD

EUROOPA  
PARLAMENT

Organisatsiooni Action on Hearing Loss 
uuringud on näidanud, et 40% noortest 
suurendaksid võimaluse korral helitugevust 
üle maksimumi. Eriti elava liiklusega tänaval 
kõndides või sõitvas rongis ja bussis istudes 
kiputakse helitugevust juurde keerama. 
Nii kahjustavad paljud noored ka edaspidi 
oma kuulmist. Seetõttu palume Euroopa 
Parlamendil võtta meetmeid, et kasutajad ei 
saaks maksimaalset helitugevust suurendada.

Ilma mingi kahtluseta on meie klientide 
hea tervis meie jaoks oluline. Oleme igal 
juhul valmis Euroopa Liiduga koostööd 
tegema. Samas ei poolda kliendid aga sellise 
maksimaalse helitugevuse kehtestamist. 
Seepärast palume Euroopa Parlamendil 
selle artikli tühistada. Selle asemel võiks EL 
algatada teabekampaania, et julgustada 
inimesi kasutama oma muusikaseadmeid 
turvaliselt.

KUULMISKAHJUSTUSEGA INIMESTE 
ORGANISATSIOONID

ELEKTROONIKAFIRMAD

Nüüd on teie kord. Euroopa Parlamendi liikmetena 
võite te seadusandlikku ettepanekut muuta vastavalt 
sellele, kuidas te arvate seda paremini vastavat ELi 
kodanike huvidele. AGA: Teil tuleb arvestada ka 
Euroopa Liidu Nõukogu (vt punkt 2) arvamustega, 
samuti Euroopa Komisjoni esitatud algse seadusandliku 
ettepanekuga. Kasutage ka sidusrühmade 
(huvirühmade) esitatud teavet. 

Toimige järgnevalt:

1. Pöörake sidusrühmade kaardid ükshaaval ümber 
ja lugege need valjusti ette (iga rühma liige loeb 
kordamööda ühe kaardi teistele ette). Need on 
kaardid, mille nurgas on sümbol. Jätkake, kuni kõik 
kaardid on ette loetud. (2 minutit)

2. Asetage kaardid lauale, tekstipoolega üles, nii et kõik 
rühma liikmed näeksid neil toodud teavet.

3. Arutlege oma rühmaga algset seadusandlikku 
ettepanekut ning võtke läbi kõik artiklid. Alustage 
artiklist nr 1: Kes on nõus, kes on vastu? Kasutage 
oma seisukohtade põhjendamiseks sidusrühmade 
esitatud teavet. Korrake seda tegevust kõigi 
artiklitega. (6 minutit)

4. Koostage muudatustega seadusandlik ettepanek, 
millega kõik rühma liikmed nõustuvad. Te võite 
artiklite sisu muuta, neid kustutada või lisada. 
Kirjutage oma uus /muudetud seadus töölehele.  
(6 minutit) 

TEEMA 2:
MUUSIKAMÄNGIJATE  

MAKSIMAALNE HELITUGEVUS

Nõukogu on Euroopa Komisjoni seadusandliku 
ettepanekuga nõus, kuna see kaitseb kasutajate 
kuulmist. Soovitame siiski järgnevaid muudatusi:

Artikkel 1. Standardne maksimaalne helitugevus 
peaks olema 85 dB, mitte 80 dB.

Artikkel 2. Hoiatus ei peaks olema seadme ekraanil, 
vaid ainult selle kasutusjuhendis.

Palun kirjutage need muudatused töölehele. (2 
minutit)

Euroopa noored on seisukohal, et Euroopa 
Liit ei peaks sekkuma meie kuulatava 
muusika helitugevusse. Muusika kõlab tihti 
paremini, kui seda valjult esitada. Palume 
Euroopa Parlamendil mitte kehtestada 
tootjatele maksimaalset helitugevust. Usume, 
et ekraanile ilmuv hoiatus oleks parem 
lahendus. Nii saaksid inimesed teavet ja 
võiksid seejärel ise otsustada, kuidas seda 
kasutada.
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1. Palun lugege läbi Euroopa Komisjoni 
esitatud seadusandlik ettepanek. (1 minut)

2. Arutage seda ettepanekut lühidalt oma 
rühmaga: Mille kohta see käib? Küsige 
vajadusel õpetajalt täiendavat teavet. (1 
minut)

3 Iga rühma liige mõtleb korraks endamisi, 
kas ta on ettepanekuga nõus. Seejärel 
tutvustab igaüks kordamööda oma 
seisukohta ülejäänud rühmaliikmetele. 

Te olete loonud uue, muudatustega 
seadusandliku ettepaneku. 
Nüüd peate sellele saama kogu 
Euroopa Parlamendi toetuse. Valmistage 
ette oma seaduseelnõu lühitutvustus teistele 
parlamendiliikmetele (oma klassikaaslastele). Kasutage 
töölehte ja toimige järgnevalt: (3 minutit)

1.  Võtke Euroopa Komisjoni algne seadusandlik 
ettepanek ja lugege see valjusti ette.

2.  Selgitage klassikaaslastele, milliseid muudatusi nõudis 
nõukogu.

3.  Lugege oma uus seaduseelnõu valjusti ette.

4.  Tooge 2-3 põhjendust, miks see on teie arvates kasulik 
meede ELi kodanike jaoks. Valmistage põhjendused 
eelnevalt ette ja kirjutage need töölehele.

• Valimistel osalemise protsent on langenud: 
65% kodanikest aastal 1979 ning 42,6% aastal 
2014. 

• Hääletamine on kohustuslik ainult Belgias, 
Kreekas ja Luksemburgis. Kõigis teistes ELi 
liikmesriikides on hääletamine kodanike õigus, 
mitte kohustus. 

• Mõned uudislood, mida levitatakse 
sotsiaalmeedia kaudu, on libauudised. East 
StratComi rakkerühm tuvastas 15 kuu jooksul 
(2016–17) 2 500 libauudist Euroopa kohta. 

EUROOPA  
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EUROOPA LIIDU  
NÕUKOGU

KODANIKUDFAKTID JA  
ARVUD

EUROOPA  
PARLAMENT

Oleks väga ohtlik muuta libauudiste loomine 
kriminaalselt karistatavaks, kuna see seaks tõsiselt ohtu 
ajakirjandusvabaduse. 

Vaid diktaatorirežiimides on see praegu seadusega 
karistatav. Neis riikides sageli kuritarvitatakse neid 
seadusi, et vangistada kriitiliselt meelestatud 
ajakirjanikke.

Seadusandlikust ettepanekust tuleks see osa kustutada, 
kuna Euroopa Liidus austatakse universaalseid 
inimõigusi, mille hulka kuulub ka ajakirjandusvabadus. 
Selle asemel soovitame kasutusele võtta ajakirjaniku 
kvaliteedimärgi, et inimesed teaksid, keda võib usaldada. 

Pooldame valimiskohustuse sisseseadmist, sest 
teema see hõlmab kõiki ning valimistulemused 
peegeldavad kõigi kodanike arvamust. 

On äärmiselt oluline saada eelkõige noored 
valimiskastide juurde, sest viimastel Euroopa 
Parlamendi valimistel osalesid peamiselt vaid 
vanemad põlvkonnad. 

See võib moonutada valmiste tulemusi, nagu 
võis näha ka pärast Brexiti referendumit: Suurem 
osa Ühendkuningriigi noortest oli EList lahkumise 
vastu, kuid hääletasid neist ainult väga vähesed.

AJAKIRJANIKE LIIT DEMOKRAATIA MÕTTEKODA

Nüüd on teie kord. Euroopa Parlamendi liikmetena 
võite te seadusandlikku ettepanekut muuta vastavalt 
sellele, kuidas te arvate seda paremini vastavat ELi 
kodanike huvidele. AGA: Teil tuleb arvestada ka 
Euroopa Liidu Nõukogu (vt punkt 2) arvamustega, 
samuti Euroopa Komisjoni esitatud algse seadusandliku 
ettepanekuga. Kasutage ka sidusrühmade 
(huvirühmade) esitatud teavet. 

Toimige järgnevalt:

1. Pöörake sidusrühmade kaardid ükshaaval ümber 
ja lugege need valjusti ette (iga rühma liige loeb 
kordamööda ühe kaardi teistele ette). Need on 
kaardid, mille nurgas on sümbol. Jätkake, kuni kõik 
kaardid on ette loetud. (2 minutit)

2. Asetage kaardid lauale, tekstipoolega üles, nii et kõik 
rühma liikmed näeksid neil toodud teavet.

3. Arutlege oma rühmaga algset seadusandlikku 
ettepanekut ning võtke läbi kõik artiklid. Alustage 
artiklist nr 1: Kes on nõus, kes on vastu? Kasutage 
oma seisukohtade põhjendamiseks sidusrühmade 
esitatud teavet. Korrake seda tegevust kõigi 
artiklitega. (6 minutit)

4. Koostage muudatustega seadusandlik ettepanek, 
millega kõik rühma liikmed nõustuvad. Te võite 
artiklite sisu muuta, neid kustutada või lisada. 
Kirjutage oma uus /muudetud seadus töölehele.  
(6 minutit) 

TEEMA 3:
EUROOPA DEMOKRAATIA

Nõukogu rõhutab, et otsuse, kas muuta hääletamine 
kohustuslikuks, peab tegema iga liikmesriik ise, ning 
nõuab, et austataks sõnavabadust. Nõukogu nõuab 
järgmiste muudatuste tegemist:

Artikkel 1. Euroopa Komisjon võib vaid soovitada 
liikmesriikidel kehtestada kohustuslik osalemine 
valimistel. Lõpliku otsuse teevad liikmesriigid. 

Artikkel 2. Jätta artiklist välja väljend „ja võib selle autoreid 
karistada“.

Palun kirjutage need muudatused töölehele. (2 minutit)

Me ei arva, et valimised tuleks inimestele 
kohustuslikuks muuta. Kui täiskasvanud 
inimene teeb otsuse mitte valima minna, 
kuna ei pea valimisi enda jaoks oluliseks või ei 
soovi oma häält anda, on see tema õigus. Kui 
see on oluline, siis nad ka hääletavad. 

Pealegi on ehk paremgi, kui valima lähevad 
vaid need, keda EL tõepoolest huvitab. 
Nemad on ilmselt ka kõige teadlikumad. 
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1. Palun lugege läbi Euroopa Komisjoni 
esitatud seadusandlik ettepanek. (1 minut)

2. Arutage seda ettepanekut lühidalt oma 
rühmaga: Mille kohta see käib? Küsige 
vajadusel õpetajalt täiendavat teavet. (1 
minut)

3 Iga rühma liige mõtleb korraks endamisi, 
kas ta on ettepanekuga nõus. Seejärel 
tutvustab igaüks kordamööda oma 
seisukohta ülejäänud rühmaliikmetele. 

Te olete loonud uue, muudatustega 
seadusandliku ettepaneku. 
Nüüd peate sellele saama kogu 
Euroopa Parlamendi toetuse. Valmistage 
ette oma seaduseelnõu lühitutvustus teistele 
parlamendiliikmetele (oma klassikaaslastele). Kasutage 
töölehte ja toimige järgnevalt: (3 minutit)

1.  Võtke Euroopa Komisjoni algne seadusandlik 
ettepanek ja lugege see valjusti ette.

2.  Selgitage klassikaaslastele, milliseid muudatusi nõudis 
nõukogu.

3.  Lugege oma uus seaduseelnõu valjusti ette.

4.  Tooge 2-3 põhjendust, miks see on teie arvates kasulik 
meede ELi kodanike jaoks. Valmistage põhjendused 
eelnevalt ette ja kirjutage need töölehele.

Teadlased hoiatavad Euroopa Parlamenti üle 
reageerimast, sest katseloomade kasutamisel peaks 
alati olema konkreetne eesmärk: 

•  Teadmiste hankimine inimeste ja loomade kohta 
(teadusuuringud)

•  Inimeste ja loomade tervise kaitseks ja selle 
parandamiseks mõeldud ravimite väljatöötamine ja 
tootmine 

•  Toodete ohutuse testimine

•  Teadasaamine, kuidas kohelda inimesi ja loomi 
(haridus)

EUROOPA  
KOMISJON

EUROOPA LIIDU  
NÕUKOGU

SÕLTUMATU  
MÕTTEKODA

KODANIKE PROTESTILIIKUMINETEADLASED

EUROOPA  
PARLAMENT

Meil on hea meel märgata, et pärast pikki 
aastaid toimunud teavituskampaaniaid 
mõistab lõpuks ka Euroopa Komisjon, et loomade 
kasutamisele kosmeetikatööstuses on mitmeid 
alternatiive, näiteks kunstnaha või eemaldatud 
inim- või seanaha kasutamine. 

Palume Euroopa Parlamenti esitatud 
seadusandlikku ettepanekut mitte lahjendada vaid 
vastupidi, lisada sellesse loomkatsete keelustamine 
ka kodukeemia, nt nõudepesuvahendi või 
aknapesuvedeliku testimiseks. 

Mõistame Euroopa Komisjoni seisukohta, 
kuid sooviksime osutada mõningatele 
ohtudele. Kui EL muudab loomkatsete eeskirju, 
siis sellega me toetame Aasia ja Ameerika riikide 
teadust. Nendes riikides jätkatakse loomkatseid ja 
mõnel pool muudetakse see lausa kohustuslikuks, 
samas kui meil Euroopas pole mingeid alternatiive. 
Kardame, et see toob kaasa töökohtade kadumise 
meie sektoris. Väljendame siiski toetust artiklile 3, 
kuna sellega tagatakse, et ka väljaspool ELi asuvad 
ettevõtted peavad järgima samu eeskirju kui 
Euroopa kosmeetikaettevõtted. 

INIMESED LOOMADE KAITSEL
 

FARMAATSIAFIRMAD

Nüüd on teie kord. Euroopa Parlamendi liikmetena 
võite te seadusandlikku ettepanekut muuta vastavalt 
sellele, kuidas te arvate seda paremini vastavat ELi 
kodanike huvidele. AGA: Teil tuleb arvestada ka 
Euroopa Liidu Nõukogu (vt punkt 2) arvamustega, 
samuti Euroopa Komisjoni esitatud algse seadusandliku 
ettepanekuga. Kasutage ka sidusrühmade 
(huvirühmade) esitatud teavet. 

Toimige järgnevalt:

1. Pöörake sidusrühmade kaardid ükshaaval ümber 
ja lugege need valjusti ette (iga rühma liige loeb 
kordamööda ühe kaardi teistele ette). Need on 
kaardid, mille nurgas on sümbol. Jätkake, kuni kõik 
kaardid on ette loetud. (2 minutit)

2. Asetage kaardid lauale, tekstipoolega üles, nii et kõik 
rühma liikmed näeksid neil toodud teavet.

3. Arutlege oma rühmaga algset seadusandlikku 
ettepanekut ning võtke läbi kõik artiklid. Alustage 
artiklist nr 1: Kes on nõus, kes on vastu? Kasutage 
oma seisukohtade põhjendamiseks sidusrühmade 
esitatud teavet. Korrake seda tegevust kõigi 
artiklitega. (6 minutit)

4. Koostage muudatustega seadusandlik ettepanek, 
millega kõik rühma liikmed nõustuvad. Te võite 
artiklite sisu muuta, neid kustutada või lisada. 
Kirjutage oma uus /muudetud seadus töölehele.  
(6 minutit) 

TEEMA 4:
LOOMADE KAITSE KATSETE EEST

Nõukogule teevad muret võimalikud 
terviseriskid. Seetõttu soovitame järgnevaid 
muudatusi:

Artikkel 2. Loomkatsete tegemine 
kosmeetikatööstuses on lubatud vaid uute 
koostisosade puhul, mille mõju tervisele on 
veel teadmata. 

Palun kirjutage need muudatused töölehele. 
(2 minutit)

Ükskõik kui tähtsaks pidada loomade heaolu, on 
siiski alati esikohal inimeste heaolu. Inimestele 
eluohtlike haiguste uuringud on ülimalt olulised 
ning kui teadlased saavad haiguste ravi või 
leevendamise otstarbel kasutada loomi, tuleb 
neile seda seadusega võimaldada. Sama kehtib ka 
kosmeetika suhtes: Nende toodete kasutamine 
peab olema inimestele ohutu. Katseid tehakse 
loomadega, sest on võimatu teha neid inimestega. 

Katseloomade kasutamine on 
vastuvõetamatu. Seepärast nõuame 
katseloomade kasutamise täielikku 
keelustamist kogu ELis, sh ka meditsiinilistel 
eesmärkidel. 

Loomadel on tunded ja seetõttu väärivad 
nad heaolu nagu inimesedki. Kuna loomad 
ei suuda end ise kaitsta, peab seda tegema 
Euroopa Liit. 
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1. Palun lugege läbi Euroopa Komisjoni 
esitatud seadusandlik ettepanek. (1 minut)

2. Arutage seda ettepanekut lühidalt oma 
rühmaga: Mille kohta see käib? Küsige 
vajadusel õpetajalt täiendavat teavet. (1 
minut)

3 Iga rühma liige mõtleb korraks endamisi, 
kas ta on ettepanekuga nõus. Seejärel 
tutvustab igaüks kordamööda oma 
seisukohta ülejäänud rühmaliikmetele. 

Te olete loonud uue, muudatustega 
seadusandliku ettepaneku. 
Nüüd peate sellele saama kogu 
Euroopa Parlamendi toetuse. Valmistage 
ette oma seaduseelnõu lühitutvustus teistele 
parlamendiliikmetele (oma klassikaaslastele). Kasutage 
töölehte ja toimige järgnevalt: (3 minutit)

1.  Võtke Euroopa Komisjoni algne seadusandlik 
ettepanek ja lugege see valjusti ette.

2.  Selgitage klassikaaslastele, milliseid muudatusi nõudis 
nõukogu.

3.  Lugege oma uus seaduseelnõu valjusti ette.

4.  Tooge 2-3 põhjendust, miks see on teie arvates kasulik 
meede ELi kodanike jaoks. Valmistage põhjendused 
eelnevalt ette ja kirjutage need töölehele.

•  2014. aastal elas mõnes teises ELi 
liikmesriigis ainult ligikaudu 3% kõigist ELi 
kodanikest. 

•  ELis on umbes 2 miljonit vaba töökohta, 
mis on täitmata.
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Meie, ametiühingud, kaitseme oma 
töötajate huve. Suhtume konkreetsesse 
ettepanekusse ettevaatliku optimismiga. On 
hea, kui ühesugused palgad ja töötingimused 
kehtivad kõigi ELi kodanike jaoks. Nii jääksid 
eelnevalt omandatud õigused mõjutamata. 
Sooviksime siiski juhtida tähelepanu 
võimalikele suhtlusprobleemidele töötajate 
vahel, kuna Euroopas kõneldakse palju 
erinevaid keeli. 

Oleme Euroopa Komisjoni ettepanekuga 
väga rahul. Meil oleks palju kergem sobivaid 
töötajaid leida, kui saaksime neid otsida ka 
teiseltpoolt riigipiire. Ühtlasi loodame, et 
EL julgustab inimesi otsima tööd teistest 
liikmesriikidest ning et EL võtab toetavaid 
meetmeid nende kodanike suhtes, kes seda 
otsustavad teha. Me ei poolda tingimata 
võrdseid palkasid ja töötingimusi.

AMETIÜHINGUD ETTEVÕTTED

Nüüd on teie kord. Euroopa Parlamendi liikmetena 
võite te seadusandlikku ettepanekut muuta vastavalt 
sellele, kuidas te arvate seda paremini vastavat ELi 
kodanike huvidele. AGA: Teil tuleb arvestada ka 
Euroopa Liidu Nõukogu (vt punkt 2) arvamustega, 
samuti Euroopa Komisjoni esitatud algse seadusandliku 
ettepanekuga. Kasutage ka sidusrühmade 
(huvirühmade) esitatud teavet. 

Toimige järgnevalt:

1. Pöörake sidusrühmade kaardid ükshaaval ümber 
ja lugege need valjusti ette (iga rühma liige loeb 
kordamööda ühe kaardi teistele ette). Need on 
kaardid, mille nurgas on sümbol. Jätkake, kuni kõik 
kaardid on ette loetud. (2 minutit)

2. Asetage kaardid lauale, tekstipoolega üles, nii et kõik 
rühma liikmed näeksid neil toodud teavet.

3. Arutlege oma rühmaga algset seadusandlikku 
ettepanekut ning võtke läbi kõik artiklid. Alustage 
artiklist nr 1: Kes on nõus, kes on vastu? Kasutage 
oma seisukohtade põhjendamiseks sidusrühmade 
esitatud teavet. Korrake seda tegevust kõigi 
artiklitega. (6 minutit)

4. Koostage muudatustega seadusandlik ettepanek, 
millega kõik rühma liikmed nõustuvad. Te võite 
artiklite sisu muuta, neid kustutada või lisada. 
Kirjutage oma uus /muudetud seadus töölehele.  
(6 minutit) 

TEEMA 5:
TEISES ELI LIIKMESRIIGIS TÖÖTAMINE. 

TÖÖTAJATE VABA LIIKUMINE

Nõukogu suhtub seadusandlikusse 
ettepanekusse positiivselt. Selleks et 
julgustada ELi kodanikke töötama teistes 
ELi liikmesriikides, soovitab nõukogu rajada 
sellise ELi tasandi organisatsiooni, mis toetaks 
ELi kodanikke nende tööotsingutel teises 
liikmesriigis ning abistaks neid ka praktilistes 
küsimustes.

 Palun kirjutage need muudatused töölehele. 
(2 minutit)

Usume, et Euroopa Komisjon on selles 
küsimuses läinud liiga kaugele. Meie riigis 
on juba niigi piisavalt töötuid, milleks siis 
pakkuda veel ka teistest riikidest tulevatele 
inimestele võimalust siia tööle tulla? See 
asetab meil kehtivad palgad surve alla. 
Samuti arvame, et enne kui mujalt siia 
tööle tullakse, tuleks kehtestada mõned 
täiendavad tingimused. Näiteks peaksid 
nad kõigepealt keele ära õppima ja läbima 
integratsioonikursused. 
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1. Palun lugege läbi Euroopa Komisjoni 
esitatud seadusandlik ettepanek. (1 minut)

2. Arutage seda ettepanekut lühidalt oma 
rühmaga: Mille kohta see käib? Küsige 
vajadusel õpetajalt täiendavat teavet. (1 
minut)

3 Iga rühma liige mõtleb korraks endamisi, 
kas ta on ettepanekuga nõus. Seejärel 
tutvustab igaüks kordamööda oma 
seisukohta ülejäänud rühmaliikmetele. 

Te olete loonud uue, muudatustega 
seadusandliku ettepaneku. 
Nüüd peate sellele saama kogu 
Euroopa Parlamendi toetuse. Valmistage 
ette oma seaduseelnõu lühitutvustus teistele 
parlamendiliikmetele (oma klassikaaslastele). Kasutage 
töölehte ja toimige järgnevalt: (3 minutit)

1.  Võtke Euroopa Komisjoni algne seadusandlik 
ettepanek ja lugege see valjusti ette.

2.  Selgitage klassikaaslastele, milliseid muudatusi nõudis 
nõukogu.

3.  Lugege oma uus seaduseelnõu valjusti ette.

4.  Tooge 2-3 põhjendust, miks see on teie arvates kasulik 
meede ELi kodanike jaoks. Valmistage põhjendused 
eelnevalt ette ja kirjutage need töölehele.

•  Maailma suurim kaitse-eelarve on 
Ameerika Ühendriikidel: 610 miljardit 
dollarit (2014. aasta andmed). Teisel kohal 
on Hiina (216 miljardit dollarit) ja kolmandal 
kohal Venemaa (84,5 miljardit dollarit).

•  Kui ELi liikmesriigid ühendaksid oma kaitse-
eelarved, tõuseksime Hiinast mööda, teisele 
kohale.

EUROOPA  
KOMISJON

EUROOPA LIIDU  
NÕUKOGU

SÕLTUMATU  
MÕTTEKODA

KODANIKE PROTESTILIIKUMINEFAKTID JA  
ARVUD

EUROOPA  
PARLAMENT

Olukord Liibüas ja Afganistanis muutus 
pärast sõjalist sekkumist halvemaks. Relvadega 
ei ole võimalik konflikte lahendada. Soovime, et 
EL hoiduks investeerimast Euroopa armeesse. 
Inimestel pole seda armeed vaja, selleks puudub 
ka eelarve ja mis kõige tähtsam: puudub 
strateegiline plaan, kus, millal ja kuidas seda 
armeed kasutada. 

Veel üks küsimus: Milline oleks selles armees 
kasutatav keel? Inglise? Prantsuse? Või mõni muu 
24st Euroopa Liidu ametlikust keelest? 

Toetame Euroopa armee loomist 
paralleelselt olemasolevate riiklike 
armeedega. Esikohale tuleb seada Euroopa 
Liidu julgeolek. ELil tuleb kiiresti välja töötada 
omaenda kaitsepoliitika, selle asemel et 
loota rünnaku korral USA abile. Palume 
Euroopa Parlamendil eraldada sellise armee 
väljaarendamiseks täiendav eelarve. See on 
meie kõigi ühistes huvides.

RAHUVÕRGUSTIK 
ORGANISATSIOONID

KAITSETÖÖSTUS

Nüüd on teie kord. Euroopa Parlamendi liikmetena 
võite te seadusandlikku ettepanekut muuta vastavalt 
sellele, kuidas te arvate seda paremini vastavat ELi 
kodanike huvidele. AGA: Teil tuleb arvestada ka 
Euroopa Liidu Nõukogu (vt punkt 2) arvamustega, 
samuti Euroopa Komisjoni esitatud algse seadusandliku 
ettepanekuga. Kasutage ka sidusrühmade 
(huvirühmade) esitatud teavet. 

Toimige järgnevalt:

1. Pöörake sidusrühmade kaardid ükshaaval ümber 
ja lugege need valjusti ette (iga rühma liige loeb 
kordamööda ühe kaardi teistele ette). Need on 
kaardid, mille nurgas on sümbol. Jätkake, kuni kõik 
kaardid on ette loetud. (2 minutit)

2. Asetage kaardid lauale, tekstipoolega üles, nii et kõik 
rühma liikmed näeksid neil toodud teavet.

3. Arutlege oma rühmaga algset seadusandlikku 
ettepanekut ning võtke läbi kõik artiklid. Alustage 
artiklist nr 1: Kes on nõus, kes on vastu? Kasutage 
oma seisukohtade põhjendamiseks sidusrühmade 
esitatud teavet. Korrake seda tegevust kõigi 
artiklitega. (6 minutit)

4. Koostage muudatustega seadusandlik ettepanek, 
millega kõik rühma liikmed nõustuvad. Te võite 
artiklite sisu muuta, neid kustutada või lisada. 
Kirjutage oma uus /muudetud seadus töölehele.  
(6 minutit) 

TEEMA 6:
ELI ARMEE?

Nõukogu tuletab Euroopa Komisjonile meelde, 
et liikmesriigid teevad oma välis- ja kaitsepoliitilisi 
otsuseid ise. Seetõttu soovitab nõukogu järgmisi 
muudatusi:
Täiendus artiklile 1. Euroopa armee eksisteerib 
kõrvuti riiklike relvajõududega ning ei asenda neid.
Täiendus artiklile 3. Iga liikmesriik otsustab 
sõltumatult, milline on tema panus ELi armeesse 
– nii inimeste kui ka ressursside osas (raha, tankid, 
lennukid jne). 

 Palun kirjutage need muudatused töölehele. (2 
minutit)

Praeguses olukorras kaotab EL kiiresti oma mõju 
ja jõudu maailmas. Kui on olemas ELi välispoliitika, 
peaks olemas olema ka ELi kaitsepoliitika. Ainult 
siis, kui ELil on tõhusad vahendid oma välispoliitika 
toetuseks, tõuseb meie usutavus ja usaldusväärsus 
kogu maailmas. Pealegi põhjustab erinevate 
liikmesriikide vaheline inimeste ja vahendite 
killustatus mittetõhusust: ühendatud sõjajõud 
pakuksid sama eelarve piires suuremat kasu. 

Me ei soovi, et EL sekkuks 
rahvusvahelistesse konfliktidesse, sest see 
ohustaks ka meie endi julgeolekut Euroopas. 
Suureneks terrorirünnakute oht Euroopa 
suurlinnades. 

Kui ELi armee siiski luuakse, peaks 
see tegelema üksnes humanitaarabi 
korraldamisega. 
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1. Palun lugege läbi Euroopa Komisjoni 
esitatud seadusandlik ettepanek. (1 minut)

2. Arutage seda ettepanekut lühidalt oma 
rühmaga: Mille kohta see käib? Küsige 
vajadusel õpetajalt täiendavat teavet. (1 
minut)

3 Iga rühma liige mõtleb korraks endamisi, 
kas ta on ettepanekuga nõus. Seejärel 
tutvustab igaüks kordamööda oma 
seisukohta ülejäänud rühmaliikmetele. 

Te olete loonud uue, muudatustega 
seadusandliku ettepaneku. 
Nüüd peate sellele saama kogu 
Euroopa Parlamendi toetuse. Valmistage 
ette oma seaduseelnõu lühitutvustus teistele 
parlamendiliikmetele (oma klassikaaslastele). Kasutage 
töölehte ja toimige järgnevalt: (3 minutit)

1.  Võtke Euroopa Komisjoni algne seadusandlik 
ettepanek ja lugege see valjusti ette.

2.  Selgitage klassikaaslastele, milliseid muudatusi nõudis 
nõukogu.

3.  Lugege oma uus seaduseelnõu valjusti ette.

4.  Tooge 2-3 põhjendust, miks see on teie arvates kasulik 
meede ELi kodanike jaoks. Valmistage põhjendused 
eelnevalt ette ja kirjutage need töölehele.

•  Tööstusrevolutsioonist alates on Maa juba 1°C 
võrra soojem. Selle põhjuseks on 99% kindlusega 
inimtegevus, täpsemalt kasvuhoonegaaside heide. 

•  Kui tõus saavutab 2°C, ei suuda me enam tagajärgi 
kontrollida (üleujutused, rängad tormid, merevee 
taseme tõus jne).

•  Rohkem kui 80% ELi kasvuhoonegaaside 
heitkogustest tuleneb otseselt energiatarbimisest ja 
-tootmisest.

•  EL tekitab 11% maailma kasvuhoonegaaside heitest. 

EUROOPA  
KOMISJON

EUROOPA LIIDU  
NÕUKOGU

KODANIKE PROTESTILIIKUMINEÜRO KLIIMATEADLASTE 
TÖÖRÜHM

EUROOPA  
PARLAMENT

Oleme selle ettepanekuga rahul ja palume 
Euroopa Parlamendil mitte lasta end 
mõjutada nafta- ja söetööstuse lobitegevusest. 
Skandinaaviamaade kogemus näitab, et 
rohemajandusse investeerimine loob ka palju uusi 
töökohti. 

Lisaks tasuvad investeeringud jätkusuutlikesse 
toodetesse end aja jooksul ise ära: Kogu maailm 
peab meie eeskuju järgima, aga selleks ajaks on 
Euroopa ettevõtetel kogu oskusteave, mida nad 
teistele müüa saavad. 

Meie uuringud ei luba kindlalt väita, 
et kasvuhoonegaasid nagu CO2 
(süsinikdioksiid) põhjustaksid maakera 
soojenemist. 

Lisaks ei ole nn taastuvenergia sektor 
veel täielikult välja arendatud. Seetõttu ei 
ole võimalik toetuda aastal 2050 üksnes 
taastuvenergiale. Seetõttu palume tungivalt, 
et Euroopa Liit hoiduks enneaegsete 
meetmete võtmisest. 

ORGANISATSIOON  
„THE CLIMATE ACTION“

NAFTA- JA SÖETÖÖSTUS

Nüüd on teie kord. Euroopa Parlamendi liikmetena 
võite te seadusandlikku ettepanekut muuta vastavalt 
sellele, kuidas te arvate seda paremini vastavat ELi 
kodanike huvidele. AGA: Teil tuleb arvestada ka 
Euroopa Liidu Nõukogu (vt punkt 2) arvamustega, 
samuti Euroopa Komisjoni esitatud algse seadusandliku 
ettepanekuga. Kasutage ka sidusrühmade 
(huvirühmade) esitatud teavet. 

Toimige järgnevalt:

1. Pöörake sidusrühmade kaardid ükshaaval ümber 
ja lugege need valjusti ette (iga rühma liige loeb 
kordamööda ühe kaardi teistele ette). Need on 
kaardid, mille nurgas on sümbol. Jätkake, kuni kõik 
kaardid on ette loetud. (2 minutit)

2. Asetage kaardid lauale, tekstipoolega üles, nii et kõik 
rühma liikmed näeksid neil toodud teavet.

3. Arutlege oma rühmaga algset seadusandlikku 
ettepanekut ning võtke läbi kõik artiklid. Alustage 
artiklist nr 1: Kes on nõus, kes on vastu? Kasutage 
oma seisukohtade põhjendamiseks sidusrühmade 
esitatud teavet. Korrake seda tegevust kõigi 
artiklitega. (6 minutit)

4. Koostage muudatustega seadusandlik ettepanek, 
millega kõik rühma liikmed nõustuvad. Te võite 
artiklite sisu muuta, neid kustutada või lisada. 
Kirjutage oma uus /muudetud seadus töölehele.  
(6 minutit) 

TEEMA 7:
EL JA GLOBAALNE SOOJENEMINE

Nõukogu väljendab heameelt, et Euroopa 
Komisjon võtab kliimamuutusi tõsiselt. Sellest 
hoolimata palub ta teha järgmised muudatused:

Artikkel 2. 30% taastuvatest energiaallikatest 
aastaks 2030. Seada eesmärgid aastaks 2050 
vaid juhul, kui USA ja Hiina seavad rangemaid 
eesmärke. 

Palun kirjutage need muudatused töölehele. (2 
minutit)

Meie arvates on vastuvõetamatu, et meie 
valitsused ei võta kliimamuutuse vastu karmimaid 
meetmeid. Suhtume Euroopa Komisjoni 
ettepanekusse ettevaatliku optimismiga ja 
loodame, et Euroopa Parlament teeb kõik endast 
oleneva, et seda mitte lahjemaks muuta. 

Kliimamuutusse mittesekkumisel on tõsised 
tagajärjed kõigi jaoks ja see läheb meile maksma 
934 miljonit eurot aastas. Ning jällegi tuleb see 
arve tasuda kodanikel, mitte ettevõtetel. 
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1. Palun lugege läbi Euroopa Komisjoni 
esitatud seadusandlik ettepanek. (1 
minut)

2. Arutage seda ettepanekut lühidalt oma 
rühmaga: Mille kohta see käib? Küsige 
vajadusel õpetajalt täiendavat teavet. (1 
minut)

3 Iga rühma liige mõtleb korraks endamisi, 
kas ta on ettepanekuga nõus. Seejärel 
tutvustab igaüks kordamööda oma 
seisukohta ülejäänud rühmaliikmetele. 

Te olete loonud uue, muudatustega 
seadusandliku ettepaneku. 
Nüüd peate sellele saama kogu 
Euroopa Parlamendi toetuse. Valmistage 
ette oma seaduseelnõu lühitutvustus teistele 
parlamendiliikmetele (oma klassikaaslastele). Kasutage 
töölehte ja toimige järgnevalt: (3 minutit)

1.  Võtke Euroopa Komisjoni algne seadusandlik 
ettepanek ja lugege see valjusti ette.

2.  Selgitage klassikaaslastele, milliseid muudatusi nõudis 
nõukogu.

3.  Lugege oma uus seaduseelnõu valjusti ette.

4.  Tooge 2-3 põhjendust, miks see on teie arvates kasulik 
meede ELi kodanike jaoks. Valmistage põhjendused 
eelnevalt ette ja kirjutage need töölehele.

• Kogu maailmas oli 2016. aasta seisuga 65,6 
miljonit põgenikku, mida on rohkem kui 
kunagi varem.

• 2017. aastal oli kõigist maailma pagulastest 17% 
Euroopa riikides.

• Põgenemise põhjuste seas on sõda (Süüria, 
Somaalia), rahutused (Afganistan, Liibüa) ja 
terrorism (Nigeeria, Eritrea).

• Alates 2014. aastast kuni 2017. aasta oktoobrini 
hukkus Vahemere ületamisel 20 172 inimest.
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KODANIKE PROTESTILIIKUMINEFAKTID JA  
ARVUD

EUROOPA  
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Kui EL tõepoolest väärtustab inimõigusi, 
siis peab ta võtma meetmeid inimelude 
päästmiseks, mitte laskma neil merel uppuda. 
Palume Euroopa Parlamendil seda ettepanekut 
toetada, sest selles küsimuses on vaja üle-
euroopalist lähenemisviisi. Samuti palume 
tungivalt, et EL võimaldaks seaduslikult ELis 
varjupaika taotleda. Praegu saavad inimesed seda 
teha alles siis, kui nad on jõudnud ELi pinnale, mis 
sunnib neid ebaseaduslikult ELi territooriumile 
sisenema ja võtma tarbetuid riske. 

Meie kauba- ja kalapüügilaevad on 
ohustatud, sest inimkaubitsejad smugeldavad 
salaja põgenikke meie laevadele. See takistab 
meie tegevust ning paneb meeskonnad surve 
alla. Väljendame heameelt üle-euroopalise 
lähenemisviisi üle ning loodame, et EL võtab 
käsile ka inimkaubitsejad. Loodame ka, et EL 
hakkab tegutsema selle nimel, et ennetada 
inimeste saabumist ELi. See on näiteks võimalik, 
kui parandada olukorda päritoluriikides. Samal ajal 
hoogustaks see ka kaubavahetust.

ORGANISATSIOON AMNESTY 
INTERNATIONAL

TRANSPORDI- JA LAEVAFIRMAD

Nüüd on teie kord. Euroopa Parlamendi liikmetena 
võite te seadusandlikku ettepanekut muuta vastavalt 
sellele, kuidas te arvate seda paremini vastavat ELi 
kodanike huvidele. AGA: Teil tuleb arvestada ka 
Euroopa Liidu Nõukogu (vt punkt 2) arvamustega, 
samuti Euroopa Komisjoni esitatud algse seadusandliku 
ettepanekuga. Kasutage ka sidusrühmade 
(huvirühmade) esitatud teavet. 

Toimige järgnevalt:

1. Pöörake sidusrühmade kaardid ükshaaval ümber 
ja lugege need valjusti ette (iga rühma liige loeb 
kordamööda ühe kaardi teistele ette). Need on 
kaardid, mille nurgas on sümbol. Jätkake, kuni kõik 
kaardid on ette loetud. (2 minutit)

2. Asetage kaardid lauale, tekstipoolega üles, nii et kõik 
rühma liikmed näeksid neil toodud teavet.

3. Arutlege oma rühmaga algset seadusandlikku 
ettepanekut ning võtke läbi kõik artiklid. Alustage 
artiklist nr 1: Kes on nõus, kes on vastu? Kasutage 
oma seisukohtade põhjendamiseks sidusrühmade 
esitatud teavet. Korrake seda tegevust kõigi 
artiklitega. (6 minutit)

4. Koostage muudatustega seadusandlik ettepanek, 
millega kõik rühma liikmed nõustuvad. Te võite 
artiklite sisu muuta, neid kustutada või lisada. 
Kirjutage oma uus /muudetud seadus töölehele.  
(6 minutit) 

TEEMA 8:
PAGULASED EUROOPAS

Nõukogu on seisukohal, et iga liikmesriik peaks selles 
küsimuses tegema oma otsuse teistest sõltumatult. 
Nõukogu soovib järgmisi muudatusi:

Artikkel 2. Lõpliku otsuse ümberasustamiskavas osalemise 
või mitteosalemise kohta teeb iga liikmesriik ise.

Artikkel 3. Iga liikmesriik otsustab ise, kui mitu pagulast ta 
vastu võtab.

Artikkel 4. Iga liikmesriik otsustab oma panuse suuruse ise.

Palun kirjutage need muudatused töölehele. (2 minutit)

Meie riigid ei suuda kõiki 
varjupaigataotlejaid vastu võtta. Meil ei ole 
selleks ruumi ega raha. Ainus viis meie heaolu 
säilitamiseks on mitte kedagi väljastpoolt ELi 
vastu võtta. Nõuame, et iga liikmesriik saaks 
ise otsustada, kuidas varjupaigataotlejatesse 
suhtuda ja kui palju neist vastu võtta. EL ei 
tohi liikmesriikidele midagi peale sundida.
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1. Palun lugege läbi Euroopa Komisjoni 
esitatud seadusandlik ettepanek. (1 
minut)

2. Arutage seda ettepanekut lühidalt oma 
rühmaga: Mille kohta see käib? Küsige 
vajadusel õpetajalt täiendavat teavet. (1 
minut)

3 Iga rühma liige mõtleb korraks endamisi, 
kas ta on ettepanekuga nõus. Seejärel 
tutvustab igaüks kordamööda oma 
seisukohta ülejäänud rühmaliikmetele. 

Te olete loonud uue, muudatustega 
seadusandliku ettepaneku. 
Nüüd peate sellele saama kogu 
Euroopa Parlamendi toetuse. Valmistage 
ette oma seaduseelnõu lühitutvustus teistele 
parlamendiliikmetele (oma klassikaaslastele). Kasutage 
töölehte ja toimige järgnevalt: (3 minutit)

1.  Võtke Euroopa Komisjoni algne seadusandlik 
ettepanek ja lugege see valjusti ette.

2.  Selgitage klassikaaslastele, milliseid muudatusi nõudis 
nõukogu.

3.  Lugege oma uus seaduseelnõu valjusti ette.

4.  Tooge 2-3 põhjendust, miks see on teie arvates kasulik 
meede ELi kodanike jaoks. Valmistage põhjendused 
eelnevalt ette ja kirjutage need töölehele.

•  Maailmas töötab ligi 150 miljonit last vanuses 
4–16 aastat masendavates tingimustes, nii et tihti 
ei saa nad isegi koolis käia. 

•  Ainult iga viies lapstööline saab ka palka, ehkki ka sel 
juhul enamasti liiga vähe. 

•  Tavaliselt töötavad lapsed põllumajandussektoris, ent 
paljusid kasutatakse ka tehastes ja tekstiilivabrikutes. 

•  Lapstööjõu kasutamine on eriti sage Aafrikas (32%), 
Aasias (61%) ja Ladina-Ameerikas (7%).

•  Lapstööjõu kasutamise keelustamine terves maailmas 
tähendaks 20 %-list majanduskasvu.
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UNICEF rõhutab, et laste tööga toodetud 
kaupade keelustamisest ei piisa lapstööjõu 
kasutamise kaotamiseks. EL peaks ka välja 
töötama poliitika võitlemiseks lapstööjõu 
sügavamate põhjustega, nagu vaesus, sest 
lühikeses perspektiivis oleks selline keeld kahjulik 
asjaosalistele perekondadele. 

Palume Euroopa Parlamendil lisada 
seadusandlikusse ettepanekusse meetmed, mis 
käsitlevad haridust ning millega rahastatakse 
projekte lapstööjõu kasutamise vähendamiseks, 
võttes arvesse kohalikke olusid. 

Oleme alati teinud ja teeme ka edaspidi 
suuri jõupingutusi oma tootmisahela 
kontrollimiseks, et avastada lapstööjõu 
kasutamist. Samas ei ole võimalik võrrelda 
paljude riikide tööolusid meie omadega. Lisaks 
nõuavad Euroopa tarbijad odavaid rõivaid. Seega 
on see ka nende huvides. Meil tuleb säilitada oma 
konkurentsivõime, vastasel juhul läheme pankrotti 
ja need pered jäävad üldse ilma elatusallikata. 

Palume Euroopa Parlamendil usaldada 
rõivatööstussektori eneseregulatsiooni, 
mis suudab vältida kõige rängemad 
ekspluateerimisvormid. 

UNICEF RAHVUSVAHELISED RÕIVAFIRMAD
 

Nüüd on teie kord. Euroopa Parlamendi liikmetena 
võite te seadusandlikku ettepanekut muuta vastavalt 
sellele, kuidas te arvate seda paremini vastavat ELi 
kodanike huvidele. AGA: Teil tuleb arvestada ka 
Euroopa Liidu Nõukogu (vt punkt 2) arvamustega, 
samuti Euroopa Komisjoni esitatud algse seadusandliku 
ettepanekuga. Kasutage ka sidusrühmade 
(huvirühmade) esitatud teavet. 

Toimige järgnevalt:

1. Pöörake sidusrühmade kaardid ükshaaval ümber 
ja lugege need valjusti ette (iga rühma liige loeb 
kordamööda ühe kaardi teistele ette). Need on 
kaardid, mille nurgas on sümbol. Jätkake, kuni kõik 
kaardid on ette loetud. (2 minutit)

2. Asetage kaardid lauale, tekstipoolega üles, nii et kõik 
rühma liikmed näeksid neil toodud teavet.

3. Arutlege oma rühmaga algset seadusandlikku 
ettepanekut ning võtke läbi kõik artiklid. Alustage 
artiklist nr 1: Kes on nõus, kes on vastu? Kasutage 
oma seisukohtade põhjendamiseks sidusrühmade 
esitatud teavet. Korrake seda tegevust kõigi 
artiklitega. (6 minutit)

4. Koostage muudatustega seadusandlik ettepanek, 
millega kõik rühma liikmed nõustuvad. Te võite 
artiklite sisu muuta, neid kustutada või lisada. 
Kirjutage oma uus /muudetud seadus töölehele.  
(6 minutit) 

TEEMA 9:
EL JA LAPSTÖÖJÕUD

Nõukogu soovib järgmisi muudatusi:

Artikkel 2. Keelustada tuleks vaid need tooted, mis on 
saadud, kasutades lapstööjõu kõige rängemaid vorme, 
nagu laste orjus ja raske füüsiline töö koos kaasnevate 
terviseriskidega. 

Artikkel 3. Nõukogu soovitab rakendada vabatahtlikku 
enesesertifitseerimise süsteemi. Sellisel juhul 
deklareerivad importijad ise, et nad ei ole kogu 
tootmisahela ulatuses rakendanud lapstööjõudu.

Palun kirjutage need muudatused töölehele. (2 minutit)

Lapstööjõu kasutamist ei ole võimalik 
õigustada ning see on ajast ja arust. Kõigil lastel 
peaks olema võimalus koolis käia ja õppida. Ka 
tööstusrevolutsiooni ajal väitsid ettevõtted, et nad 
ei saa ilma lapstööjõudu kasutamata hakkama. 
Ettevõtted leiavad alati vabandusi, et teenida 
võimalikult palju kasumit. 

Palume Euroopa Parlamendil mitte lahjendada 
seadusandlikku ettepanekut ning eraldada 
kontrollimiseks rohkem vahendeid. 

ARENGUMAAD

Tegemist on ilmselge ELi-poolse 
protektsionismiga. Euroopa Liit ei peaks sekkuma 
meie riikide sotsiaalsesse seadusandlusse; see on 
meie endi asi. Me võtame arvesse laste isiklikku 
olukorda, samuti põhjusi, miks nad mõnikord 
tahavad või peavad töötama. Näiteks mõnikord on 
tegu orbudega, kes seda raha väga vajavad. 

Lisaks kõigele on käesolev seadus vastuolus WTO 
vabakaubanduseeskirjadega. 
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1. Palun lugege läbi Euroopa Komisjoni 
esitatud seadusandlik ettepanek. (1 
minut)

2. Arutage seda ettepanekut lühidalt oma 
rühmaga: Mille kohta see käib? Küsige 
vajadusel õpetajalt täiendavat teavet. (1 
minut)

3 Iga rühma liige mõtleb korraks endamisi, 
kas ta on ettepanekuga nõus. Seejärel 
tutvustab igaüks kordamööda oma 
seisukohta ülejäänud rühmaliikmetele. 

Te olete loonud uue, muudatustega 
seadusandliku ettepaneku. 
Nüüd peate sellele saama kogu 
Euroopa Parlamendi toetuse. Valmistage 
ette oma seaduseelnõu lühitutvustus teistele 
parlamendiliikmetele (oma klassikaaslastele). Kasutage 
töölehte ja toimige järgnevalt: (3 minutit)

1.  Võtke Euroopa Komisjoni algne seadusandlik 
ettepanek ja lugege see valjusti ette.

2.  Selgitage klassikaaslastele, milliseid muudatusi nõudis 
nõukogu.

3.  Lugege oma uus seaduseelnõu valjusti ette.

4.  Tooge 2-3 põhjendust, miks see on teie arvates kasulik 
meede ELi kodanike jaoks. Valmistage põhjendused 
eelnevalt ette ja kirjutage need töölehele.

•  2008. aastal oli Androidi süsteemi jaoks 
olemas 800 rakendust. 2015. aastal oli neid 
juba 1,5 miljonit ja 2017. aastal 3,5 miljonit.

•  Enam kui 65%-l ELi täiskasvanutest on 
nutitelefon. 

•  2016. aastal kasutas 71% ELi elanikkonnast 
internetti iga päev. 2006. aastal oli see näitaja 
ainult 31%.

•  Muu hulgas Facebook, Google ja Instagram 
müüvad postitatud pilte ja videoid või 
kasutajate isikuandmeid ettevõtetele edasi. 
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Meil on teada mitmeid juhtumeid, kui 
inimest kiusatakse sotsiaalmeedia kaudu või 
kui teda kummitab soovimatu teave, mis on 
internetti riputatud. Piinlikkust tekitavad fotod või 
videod, mida keegi teine on vastu sinu tahtmist 
veebi pannud, võivad sind jälitada kogu ülejäänud 
elu. 

Iga kolmas tööandja otsib tööle kandideerija 
kohta Google’i otsingumootori abil teavet. Kui nad 
juhtuvad neile fotodele sattuma... Seetõttu me 
pooldame kindlasti „õigust olla unustatud“. Igaüks 
peab saama teise võimaluse. 

Ei olemas „tasuta“ asju. Kui me ei tohi enam 
oma kasutajate andmeid müüa, peavad 
inimesed hakkama meie teenuste eest maksma. 
Ainuke põhjus, miks me oma teenuseid tasuta 
pakkuda saame, on meie koostöö ettevõtete ja 
organisatsioonidega. 

Samuti läheb põhimõte „õigus olla unustatud“ 
vastuollu Interneti avatusega. See võrdub 
tsensuuriga. 

Palume Euroopa Parlamendil selle ettepaneku 
prügikasti visata. 

MTÜ KÜBERKIUSAMINE TARKVARATOOTJATE LIIT

Nüüd on teie kord. Euroopa Parlamendi liikmetena 
võite te seadusandlikku ettepanekut muuta vastavalt 
sellele, kuidas te arvate seda paremini vastavat ELi 
kodanike huvidele. AGA: Teil tuleb arvestada ka 
Euroopa Liidu Nõukogu (vt punkt 2) arvamustega, 
samuti Euroopa Komisjoni esitatud algse seadusandliku 
ettepanekuga. Kasutage ka sidusrühmade 
(huvirühmade) esitatud teavet. 

Toimige järgnevalt:

1. Pöörake sidusrühmade kaardid ükshaaval ümber 
ja lugege need valjusti ette (iga rühma liige loeb 
kordamööda ühe kaardi teistele ette). Need on 
kaardid, mille nurgas on sümbol. Jätkake, kuni kõik 
kaardid on ette loetud. (2 minutit)

2. Asetage kaardid lauale, tekstipoolega üles, nii et kõik 
rühma liikmed näeksid neil toodud teavet.

3. Arutlege oma rühmaga algset seadusandlikku 
ettepanekut ning võtke läbi kõik artiklid. Alustage 
artiklist nr 1: Kes on nõus, kes on vastu? Kasutage 
oma seisukohtade põhjendamiseks sidusrühmade 
esitatud teavet. Korrake seda tegevust kõigi 
artiklitega. (6 minutit)

4. Koostage muudatustega seadusandlik ettepanek, 
millega kõik rühma liikmed nõustuvad. Te võite 
artiklite sisu muuta, neid kustutada või lisada. 
Kirjutage oma uus /muudetud seadus töölehele.  
(6 minutit) 

TEEMA 10:
PRIVAATSUS INTERNETIS

Nõukogu soovib järgmisi muudatusi

Artikkel 1. Mõned fotod ja videod tuleks täielikult 
kustutada. Teised võib arhiveerida. 

Artikkel 2. Kui kasutaja annab loa oma andmeid 
müüa, nõustudes kasutustingimustega, siis ei pea 
veebirakendus seda iga kord üle küsima.

Artikkel 3. See artikkel tuleb välja jätta. 

Palun kirjutage need muudatused töölehele. (2 
minutit)

On kätte jõudnud aeg, kui Euroopa Liit 
peab meid kaitsma ettevõtete ja valitsuste 
spioneerimise eest, mille eesmärk on saada 
raha või võimu. Me ei vaja 
„suurt venda“, kes meie igapäevaelu 
kaardistaks. 

KAITSKE MEIE PRIVAATSUST!

LUURETEENISTUSED

Andmete kogumine aitab meil 
kuritegevusega võidelda. „Õigus olla 
unustatud“ läheb selle eesmärgiga vastuollu, 
kuna võimaldab kurjategijatel tõendeid 
hävitada. Nii on neil võimalik karistusest 
pääseda. Kas me seda soovimegi? Kui sa 
midagi valesti ei tee, pole sul ka midagi vaja 
varjata. 



XI LISA: 
ARUTELU „ELI VÄÄRTUSED“: TÖÖLEHT

MOODUL 3



TÖÖLEHT 

ARUTELU „ELI VÄÄRTUSED“ - ELI TÕLGENDUS?

1. etapp: määrake president (1 minut)
Rühm määrab endi seast ühe isiku, kes korraldab rühmas arutelu punktide kaupa ja kirjutab tulemused 
üles. 

2. etapp: rühma arutelu ELi tõlgenduse üle (5 minutit)
President kordab üle konkreetsed näited, mis on väärtuste kaartidel selle väärtuse kohta, mida rühm 
arutab. President küsib kõigilt rühma õpilastelt: „Kas sinu arvates rakendab EL seda väärtust hästi ellu?“ 

Rühm ei pea piirduma kaartidel toodud 4 näitega ning võib arutleda selle üle, kuidas EL konkreetset 
väärtust oma üldises poliitikas rakendab. Presidendi ülesanne on tagada, et sõna saavad kõik rühma 
liikmed. 

3. etapp: soovitused ELile (14 minutit)
President esitab järgmised küsimused: „Milliseid soovitusi annaksid ELile, et seda väärtust oma poliitikas 
paremini järgida?“

Selle küsimuse eesmärk on positiivses võtmes arutleda, kuidas saaks ELi paremaks teha. Pärast 
rühmaarutelu on oluline (lõplikud) soovitused üles kirjutada.

4. etapp: kõneisiku määramine
Rühm valib endi seast kõneisiku, kes esitab rühma soovitused kogu klassile.



XII LISA: 
„SINU HÄÄL ELIS“: TÖÖLEHT

MOODUL 4



TÖÖLEHT 

MOODUL 4: SINU HÄÄL ELIS

1. SINA VALID EUROOPA PARLAMENDI 
KOOSSEISU

1. Kes hääletavad?
Enamikes riikides eksisteerib valimisõigus, mitte valimiskohustus. See tähendab, et kõik ELi kodanikud ei 
osale Euroopa Parlamendi valimistel. Nad võivad otsustada oma häält mitte anda. 

1.1. Vaadake graafikut, millel on kujutatud osalemisprotsent kõigil Euroopa Parlamendi valimistel alates 
1979. aastast:  

- Milline protsent täiskasvanud ELi kodanikest osales 2014. aasta valimistel? %

- Kuidas on valimisprotsent aastate jooksul muutunud? 

1.2. Vaadake graafikut, millel on kujutatud osalemisprotsent 28 liikmesriigis Euroopa Parlamendi valimistel 
22.–25. mail 2014:

- ELi keskmine peidab endas väga suuri erinevusi liikmesriikide vahel. Kui suur on vahe 

väikseima ja suurima valimisosalusega liikmesriigi vahel (protsendipunktides)? 

%



- Milline oli valimisosalus sinu koduriigis? %.  

Kas see on üle või alla ELi keskmise? 

2. Miks hääletada?
Viimati toimusid Euroopa Parlamendi valimised 2014. aastal. Järgmised valimised toimuvad 2019. aasta 
kevadel ning tõenäoliselt saate ka teie neil osaleda. 

Vaadake ühte filmi, mille eesmärk on ergutada inimesi valima minema (film valmis enne 2014. aasta 
valimisi). 

FILM 1: “Me ei ole seksikad ja me teame seda 
ise ka” (valige video paremast alanurgast 
„Settings“ ja „Subtitles“ ja muutke need 
eestikeelseks)

FILM 2: Osale. Otsusta. Mõjuta. Euroopa 
Parlamendi ametlik videoklipp. 

- Arutlege oma rühma liikmetega: Miks on tähtis valida? Kirjutage üles vähemalt kaks põhjendust. 

1.

2.

3. Meie esindajad
Kes esindab meid Euroopa Parlamendis? Vaadake seda interaktiivset kaarti Euroopa 
Parlamendi veebilehel ja kirjutage üles:

- Kui mitu parlamendiliiget valiti Prantsusmaalt Euroopa Parlamenti? 

- Kui mitu parlamendiliiget valiti Luksemburgist Euroopa Parlamenti? 

Allikas: 2014. aasta valimistejärgne küsitlus, TNS koostöös Euroopa Parlamendiga.

https://www.youtube.com/watch?v=7HLkIJAAEBI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7HLkIJAAEBI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dr3BUt10YrU
https://www.youtube.com/watch?v=dr3BUt10YrU
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/map.html


4. Jälgige nende tegevust
Kõik, mida Euroopa Parlamendi liikmed ametialaselt teevad, on avalik: kuidas 
nad täiskogu istungil hääletavad, kui sageli nad kohal on ning milliseid 
muudatusettepanekuid nad esitavad. VoteWatch Europe on (ingliskeelne) veebisait, 
mis kõiki neid andmeid kogub ja avalikustab. 

- Minge aadressile VoteWatch Europe ja leidke sealt omal valikul mõni Euroopa Parlamendi liige. 
Seda on kõige parem teha, sisestades soovitud parlamendiliikme nime otsingukasti. Mis on valitud 
parlamendiliikme nimi?

- Kirjutage üles: Kui lojaalne on see isik oma fraktsioonile? (EN: „Loyalty to political group“) See 
tulemus näitab, kui sageli parlamendisaadik hääletab kooskõlas oma fraktsiooni seisukohaga 

 %

- Vaadake üle oma parlamendiliikme valimiskäitumine (inglise keeles „All votes“, pildi all tabelis). Kas 
on midagi, mis torkab silma?

2. MUUD VÕIMALUSED OSALEDA
Euroopa juhtimises saab oma sõna sekka öelda ja kodanikuaktiivsust üles näidata ka muul ajal kui 
valimisperioodil. Allpool toodud ülesannetes tutvute neist mõnede võimalustega.

1. Euroopa kodanikualgatus
Minge Euroopa kodanikualgatuse ametlikule veebisaidile. 

- Milline on nõutav kodanikualgatusele allakirjutanute miinimumarv teie koduriigis 
(alates 1/7/2017)? Vastuse leiate alajaotisest „Peamised faktid“:  

 

- Klõpsake vasakpoolses tulbas „Leidke algatus“. Klõpsake vasakpoolses tulbas „Avatud algatused“. 
Milline neist algatusest pakub teile kõige enam huvi ja miks? Kirjutage vastus üles. 

http://www.votewatch.eu/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome


- Vaadake, millised on olnud „Edukad algatused“. Kui mitu kodanikualgatust on praeguseks saanud 
Euroopa Komisjonilt vastuse? 

2. Debating Europe
Veebisaidil www.debatingeurope.eu saab inglise ja saksa keeles teiste eurooplaste 
või Euroopa ja/või rahvusvaheliste liidritega mõtteid vahetada.

- Minge aadressile www.debatingeurope.eu. Klõpsake alajaotisel „Debates“ ja vaadake läbi teemad, 
mille üle parasjagu arutleda saab. Milline neist teile kõige enam huvi pakub ja miks? 

3. Kontakteeruge Eesti esindajatega Euroopa Parlamendis 
Parlamendiliikmetega saab ka otse ühendust võtta. Sellel veebisaidil leiate 
loetelu Eesti parlamendisaadikutest, nende kontaktandmetest ja linkidest nende 
veebisaitidele.  

- Leidke mõne vabalt valitud Euroopa Parlamendi liikme meiliaadress. Kirjutage see üles: 

4. Vabatahtlik töö või praktika
Vabatahtlikuks tegevuseks või praktikaks Euroopa institutsioonides või organites 
on palju võimalusi. Teave kõigi Euroopa noortele mõeldud võimaluste kohta on 
koondatud Euroopa Noorteportaali veebisaidile https://europa.eu/youth/eU_et. 

- Minge Euroopa Noorteportaali veebisaidile. Tutvuge erinevate võimalustega 
vabatahtlikuks tööks, praktikaks, hooajaliseks tööks, tööks lapsehoidjana jne. Arutlege oma rühma 
liikmetega: Milline pakutavatest võimalustest tundub kõige huvitavam? Kirjutage üles kõigi oma 
rühma õpilaste lemmiktegevused: 

-

-

-

www.debatingeurope.eu
http://www.debatingeurope.eu/
http://www.europarl.europa.eu/estonia/et/eesti-saadikud.html
https://europa.eu/youth/eU_et

