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Mängu on loonud MTÜ HeadEst Euroopa Parlamendi Infobüroo tellimusel. 

TUTVUSTUS JA JUHEND 
 
Simulatsioonimäng „Euroopa Parlament“ on hariduslik mäng 15-19aastastele õpilastele, mis aitab õpilastes 
äratada huvi ühiskonnas toimuva vastu; mõista mida teevad, kuidas toimivad ja milleks üldse eksisteerivad 
demokraatlikud juhtimisasutused Euroopas ja teistel tasanditel; tutvustab seadusloome protsessi ning 
tutvustab Euroopa Parlamendi toimimist. Simulatsioonimäng on koostatud eeldusel, et see vajaks võimalikult 
vähe taustamaterjale ja eelteadmisi, selles saaksid osaleda kõik õpilased, vaatamata nende huvialadele ja et 
seda saaks kasutada tavalises klassiruumis, ilma erivahendite või ettevalmistuseta.  
Mäng sobib nii üldiste ühiskonnateemade käsitlemise sissejuhatuseks kui konkreetsete teemade 
käsitlemiseks. Mäng võimaldab tõstatada ja algatada innovaatilisel mängulisel ja kaasaval meetodil tõsiseid 
teemasid. Mäng sobib kasutamiseks näiteks ajaloo, ühiskonnaõpetuse, klassijuhataja või teistes ainetundides. 
Mängu eelnõude teemad tulenevad Euroopa Parlamendi kommunikatsiooniprioriteetidest. 

ÕPITULEMUSED 

� Tutvustab Euroopa Parlamendi toimimist ja seadusloomelist tegevust. 
� Edendab õpilaste teadmisi Euroopast ja Euroopa tunnetust. 
� Aitab mõista demokraatlikke protsesse ja tekitada huvi ühiskonna toimimise vastu.  
� Õpetab meeskonnatööd, argumenteerimist, küsimuste koostamist, esitamist ja neile vastamist ning 

oma seisukohtade esitlemist.  
� Arendab avaliku esinemise oskuseid ja julgust.  
� Aitab mõista ja demonstreerib arvamuste ja seisukohtade paljusust. 
� Aitab mõista individuaalsete ja kollektiivsete seisukohtade erinevusi ning vajalikkust.  

 
MIDA ON MÄNGIMISEKS VAJA?  

Osalejad:  10-40 osalejat ja mängujuht.  

Mängus osalemiseks piisab üldteadmistest ühiskonnas. Mäng võimaldab kaasata kõiki õpilasi 
sõltumata huvist, teadmistest, kogemustest või koolisisestest suhetest.  

Ruum :   Klassiruum või aula, et tagada piisav ruum mängu selgitamiseks ja läbiviimiseks. Ruum võiks 
võimaldada osalejate grupeerimist komisjonide tööks ja ühtset paigutust Euroopa Parlamendi 
täiskogu istungiteks.  

 
Materjalid :  Õpetajale: juhend ja ajakava.  

Õpilastele: fraktsioonide tutvustus ehk rollikirjeldus, eelnõud, juhatuse juhend, lõpliku eelnõu 
vorm.   
Täiskogu istungi jaoks hääletussedelid (Võib kirjutada erinevat värvi markeriga või printida 
värvilisele paberile. Hea kui on visuaalselt eristuvad, et tugevdada rolli tunnetust.) 
 

Aeg :   90 minutit (võimalusel järjest, ilma vahetunnita).  
Mängu saab jagada ka osadeks. Näiteks: esimeses tunnis toimub rolliga tutvumine, 
komisjonide esimene kohtumine, esimene ja teine täiskogu. Teises tunnis toimub komisjonide 
teine kohtumine, lõpliku eelnõu koostamine ja hääletamine.  

 
Tehnilised vahendid : tahvel, kriit/marker, pastakad, mängumaterjalid. 
 
Nipp:   Materjale ei ole vaja printida kõikidele õpilastele. Rollikirjeldust saab korraga lugeda mitu 

õpilast. Igas fraktsioonis peab olema vähemalt üks eelnõude komplekt.  
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Mängu on loonud MTÜ HeadEst Euroopa Parlamendi Infobüroo tellimusel. 

TUTVUSTUS JA JUHEND 

MÄNGUJUHI ROLL 

Õpetaja ülesanne mängu käigus on juhtida üldist protsessi, jälgida aega, anda vajadusel selgitusi või vihjeid. 
Õpetaja ei tohiks protsessi sekkuda, kuna iga mängu situatsioon on näide mingist reaalse elu situatsioonist. 
Simulatsioonimängus ei ole õigeid ja valesid vastuseid või tulemusi. Mängujuhi ülesanne on kõik 
tähelepanekud üles märkida, et neist lõpuanalüüsis rääkida. Analüüsivas osas arendab mängujuht 
diskussiooni läbi küsimuste ja osalejate tagaside. See aitab mõtestada ja kinnistada simulatsioonimängus 
saadavat väga tugevat õpikogemust.  

 
KOKKUVÕTE JA LÕPUANALÜÜS  
Lõpuanalüüs on simulatsioonimängu õpiprotsessi kõige olulisem osa ja seda ei tohiks kunagi ära jätta.  

Kokkuvõte algab alati osalejate reflektsiooniga. Mängujuht juhib lõpuanalüüsi abistavate küsimustega, 
peegeldab mängus toimunut ja aitab luua seoseid tegeliku eluga.  

Võimalikud abistavad küsimused/teemad käsitlemiseks:  
1. Kuidas end tundsite?  
2. Mis oli kõige keerulisem, mis kõige toredam?  
3. Kui realistlik see olukord ja tulemus teie arvates on? (võimalikud arutelu teemad: vähe aega 

materjalide lugemiseks, vähesed teadmised, eelnõu ei ole kõigil olemas, teemade ajakohasus vms.)  
4. Kuidas tundsite end uue rolli võtmises ja selle esindamises? Grupi (fraktsiooni) ja isikliku seisukoha 

konflikt?  Kas tulemus ühtib ka teie isikliku arvamusega?   
5. Hääletamine – erapooletu hääletamise tähendus.  
6. Kuidas need otsused mõjutavad riike / inimesi?  

 

Mida peaksid teadma Euroopa Liidust? 

500 miljonit inimest  27 liikmesriiki   23 ametlikku keelt 

Peamised juhtimisasutused:  
Euroopa Komisjon – seaduseelnõude algataja ja täidesaatev võim  
Euroopa Liidu Nõukogu – seadusandlik võim, liikmesriikide valitsuste hääl  
Euroopa Parlament – seadusandlik võim, kodanike hääl 
 

Euroopa Parlament on maailma suurim mitmerahvuseline parlament. Euroopa Parlamendis on 754 
otsevalimistel valitud saadikut 27 liikmesriigist, kes töötavad Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles. Saadikud 
jagunevad praeguses koosseisus seitsmesse fraktsiooni ja töötavad komisjonides. Parlamendiliikmete kohad 
istungitesaalis on jaotatud fraktsioonide kaupa; nad ei moodusta rühmi rahvuse, vaid ühiste poliitiliste vaadete 
alusel.   

 

 

 

 

Võimalikud gruppide suurused mängus (sulgudes tegel ik fraktsiooni suurus):  

Mängijaid kokku  12 20 30 40 
EPP – ED (271):  5 7 12 14 
ALDE (85):  3 6 9 11 
Greens (59):   2 4 5 7 
ECR grupp (52):   2 3 4 6 
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MÄNGUKÄIK JA AJAKAVA 

1. Sissejuhatus (5 min)  

� Mängu alguses tutvustab õpetaja väga lühidalt mängu eesmärke. Võib tutvustada põhifakte 
Euroopa Liidust ja Euroopa Parlamendist. 

� Õpilased jagatakse fraktsioonidesse. Gruppide suurusel võetakse arvesse Euroopa Parlamendi 
fraktsioonide tegelikke suuruseid (vt näitlikku jaotust tabelist). Õpilastele tuletatakse meelde, et 
fraktsiooniliikmed tulevad erinevatest liikmesriikidest. Gruppidele antakse rollikirjeldus ja eelnõud. 

NIPP:  gruppide moodustamiseks kutsub õpetaja „Neli esimest julget, järgmised viis...“ Soovitav 
on alustada gruppide moodustamist väiksematest fraktsioonidest. Esimesed julged on 
aktiivsemad ja sellega saab nende fraktsioonide aktiivse osalemise.  

2. Fraktsioonide kohtumine (15min) 

� Ülesande kirjeldus rollikirjelduse lehel.  

NIPP: Selles etapis ei mõista õpilased veel mängu olemust ja on segaduses. Mängujuhi ülesanne 

on tagada, et kõik grupid mõistavad, mida nad tegema peavad. Siin võib mängujuht tuua näiteid, 

et aidata õpilastel rolle ja mänguseisukohti mõista. Oluline on rõhutada, et see on mäng ja 

julgustada õpilasi omaks võtma seisukohti, mis võivad olla vastuolus nende tegeliku arvamusega.   

3. 1. täiskogu istung (5min)  

� Õpilastel palutakse koguneda täiskogu „saali“ ja istuda omale kohale (õiged kohad määravad 

toolidele/laudadele asetatud hääletussedelid). Täiskogu saali valmistab ette mängujuht. Täiskogul 

istutakse fraktsioonide kaupa ja vastavalt sellele peaks ka sedelid paigutama – ühe fraktsiooni 

liikmed peaksid istuma kõrvuti või teineteisele lähestikku.  

� Mängujuht viib läbi juhatuse valimise. Kõik osalejad võivad esitada kandidaate, kelle nimed 

kirjutatakse tahvlile. Enim  hääli saanud kandidaadist saab president ja kahest järgmisest 

asepresidendid.  

� Hääletamise järel istub juhatus omadele kohtadele täiskogu ette ja mängujuht annab täiskogu 

juhtimise neile üle. Juhatus saab eraldi paberil juhtnöörid, kuidas täiskogu juhatada. 

4. Komisjonide kohtumine: (15min) - ülesanne eelnõu lehel.  

5. 2. täiskogu istung (15min)  - koosolekut juhib juhatus, mängujuht abistab, kuid sekkub võimalikult vähe.  

6. Komisjonide teine kohtumine (10min) – komisjonidele antakse lõpliku eelnõu vormid, millel on kirjas ka 

ülesanne.  

7. 3. täiskogu istung (15min) – kõik eelnõude punktid hääletatakse eraldi läbi. Tulemused kirjutatakse 

tahvlile.  

8. Kokkuvõte, tagasiside ja õppimise mõtestamine (10min) 
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ROLLIKIRJELDUS 1 

FRAKTSIOONI KOOSOLEKU ÜLESANNE:  
Tutvuge oma rolliga ehk oma poliitiliste tõekspidamistega.  
Valige enda seast Euroopa Parlamendi presidendi kandidaat. 
Jagunege komisjonidesse (majandus, energeetika, keskkond). 
Tutvuge direktiivi eelnõude ja oma seisukohtadega.  
Valmistuge oma positsiooni komisjonides kaitsma ja mõelge, mida teised fraktsioonid võiksid arvata. 

 
EUROOPA KONSERVATIIVID JA REFORMISTID (ECR Group) 
 
Te olete paremtsentristlik fraktsioon, mis loodi Briti konservatiivide eestvedamisel pärast 2009. aasta valimisi. 
Te ei toeta föderaalse Euroopa ideed. 

Peate oluliseks:  

� Kohalikku iseseisvust ehk ei poolda liikmesriikide tegevusvabaduse piiramist üheski valdkonnas. 
� Seisate vastu euroföderalismile ehk ELi liigsele sekkumisele riikide siseasjadesse. 
� Toetate vaba ettevõtlust, vaba ja ausat kaubandust ja konkurentsi, minimaalset regulatsiooni ja 

madalaid makse. 
� Jätkusuutlikku varustatust puhta energiaga, eriti oluline on energiajulgeolek. 
� Kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide, uute ja vanade, suurte ja väikeste, austamist ja võrdset 

kohtlemist. 
� Üksikisiku vabadust ja suuremat isiklikku vastutust. 
� Perekonna kui ühiskonna algrakukese olulisust. 
� Toimivaid ja kaasaegseid avalikke teenuseid ning nii maa- kui ka linnakogukondadega arvestamist. 

 

ECR arvamus Euroopa Komisjoni eelnõudest:  
1. Euroopa Liidu eelarveraamistik 2014-2020 

Peate väga oluliseks ELi halduskulude vähendamist. 

2. Energiaallikate edendamine Euroopa Liidu liikmesriikide energia-alase sõltumatuse suurendamiseks. 

Te ei toeta ühtegi punkti, kus tehakse liikmesriikidele ettekirjutusi. 
Soovite hoopis suurendada ELi koostööd teiste võimalike energiatarnijatega (et ei sõltuks 
ainult Venemaast).  

3. Läänemere bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine 

Te ei toeta ühtegi punkti, kus tehakse liikmesriikidele ettekirjutusi. 
 

Teised fraktsioonid:  
1. EUROOPA DEMOKRAATIDE JA LIBERAALIDE LIIDU FRAKTSIOON (ALDE) - pooldab avatud ja 

tulevikku suunatud lähenemist ELi poliitikale ja edendab maailmas rahu, õiglust ning stabiilsust, et 
vähendada sellega vaesust. ALDE toetab föderaalse Euroopa ideed. Peavad oluliseks püsiva 
majanduskasvu edendamist, igasuguse diskrimineerimise vastu võitlemist, Euroopa muutmist 
juhtivaks keskkonnakaitsjaks maailmas ja vaba ärikeskkonda.  

2. EUROOPA RAHVAPARTEI (KRISTLIKE DEMOKRAATIDE) JA EUROOPA DEMOKRAATIDE 
FRAKTSIOON (EPP-ED) – suurim ja üks vanim EP fraktsioon. Peavad oluliseks traditsioonide ja 
põhiväärtuste kaitset, ühist immigratsioonipoliitikat, suuremat solidaarsust Euroopa riikide vahel.  

3. ROHELISED/EUROOPA VABALIIT (GREENS/EFA) – soovivad kujundada tänase ELi, mis tähtsustab 
üle majandusküsimusi, ümber liiduks, mida seovad sotsiaalsed, kultuurilised ja ökoloogilised 
väärtused.  
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ROLLIKIRJELDUS 2 

FRAKTSIOONI KOOSOLEKU ÜLESANNE:  
Tutvuge oma rolliga ehk oma poliitiliste tõekspidamistega.  
Valige enda seast Euroopa Parlamendi presidendi kandidaat. 
Jagunege komisjonidesse (majandus, energeetika, keskkond). 
Tutvuge direktiivi eelnõude ja oma seisukohtadega.  
Valmistuge oma positsiooni komisjonides kaitsma ja mõelge, mida teised fraktsioonid võiksid arvata.  

 
ROHELISED/EUROOPA VABALIIT (GREENS/EFA)  

Te olete Euroopa Parlamendi suuruselt neljas fraktsioon.  

Teie jaoks on oluline: 

� Ehitada ühiskonda, mis väärtustab inimõiguseid ja keskkonna-alast õiglust: õigus enesemääramisele, 
elukohale, tervishoiule, haridusele, kultuurile ja kõrgele elukvaliteedile.  

� Suurendada vabadust töövaldkonnas, mitte ainult tööpuudusega võitlemise kaudu, vaid laiendades 
inimeste valikuid ja kasutades ära inimeste loovat jõudu.  

� Süvendada demokraatiat läbi detsentraliseerimise, isikute otsese osaluse suurendamise.  

� Ehitada vabade rahvaste Euroopa Liit, mis põhineb subsidiaarsusprintsiibil ja usub solidaarsusesse nii 
omavahel kui terve maailma rahvastega.  

� Kujundada tänane Euroopa Liit, mis tähtsustab üle majandusküsimusi, ümber liiduks, mida seovad 
sotsiaalsed, kultuurilised ja ökoloogilised väärtused.  

 

Roheliste arvamus Euroopa Komisjoni eelnõudest:  

1. Euroopa Liidu eelarveraamistik 2014-2020 
Peate oluliseks loodusressurssidele mõeldud eelarve suurendamist või vähemalt samaks 
jätmist.  

2. Energiaallikate edendamine Euroopa Liidu liikmesriikide energia-alase sõltumatuse suurendamiseks. 

Olete vastu tuumaenergia kasutamise laiendamisele.  
Toetate alternatiivenergia kasutamise edendamist kodudes.  

3. Läänemere bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine 

See on teie jaoks kõige olulisem eelnõu ja kaitsete kõiki punkte.  

 
Teised fraktsioonid:  

1. EUROOPA KONSERVATIIVID JA REFORMISTID (ECR Group) – paremtsentristlik partei, mis ei 
toeta föderaalse Euroopa ideed. Peavad oluliseks liikmesriikide iseseisvust, seisavad vastu ELi 
liigsele sekkumisele siseasjadesse.  

2. EUROOPA DEMOKRAATIDE JA LIBERAALIDE LIIDU FRAKTSIOON (ALDE) - pooldab avatud ja 
tulevikku suunatud lähenemist ELi poliitikale ja edendab maailmas rahu, õiglust ning stabiilsust, et 
vähendada sellega vaesust. ALDE toetab föderaalse Euroopa ideed. Peavad oluliseks püsiva 
majanduskasvu edendamist, igasuguse diskrimineerimise vastu võitlemist, Euroopa muutmist 
juhtivaks keskkonnakaitsjaks maailmas ja vaba ärikeskkonda.  

3. EUROOPA RAHVAPARTEI (KRISTLIKE DEMOKRAATIDE) JA EUROOPA DEMOKRAATIDE 
FRAKTSIOON (EPP-ED) – suurim ja üks vanim EP fraktsioon. Peavad oluliseks traditsioonide ja 
põhiväärtuste kaitset, ühist immigratsioonipoliitikat, suuremat solidaarsust Euroopa riikide vahel.  
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ROLLIKIRJELDUS 3 
FRAKTSIOONI KOOSOLEKU ÜLESANNE:  

Tutvuge oma rolliga ehk oma poliitiliste tõekspidamistega.  
Valige enda seast Euroopa Parlamendi presidendi kandidaat. 
Jagunege komisjonidesse (majandus, energeetika, keskkond). 
Tutvuge direktiivi eelnõude ja oma seisukohtadega.  
Valmistuge oma positsiooni komisjonides kaitsma ja mõelge, mida teised fraktsioonid võiksid arvata. 

 
EUROOPA DEMOKRAATIDE JA LIBERAALIDE LIIDU FRAKTSIOO N (ALDE) 

ALDE liikmetena pooldate avatud ja tulevikku suunatud lähenemist ELi poliitikale. Edendate maailmas rahu, 
õiglust ning stabiilsust, et vähendada sellega vaesust. Arvate, et Euroopa peab jõudma iga Euroopa riigini, 
austama demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid, järgima inimõigusi ja turumajanduse põhimõtteid. Te toetate 
föderaalse Euroopa ideed. 
 
Teie jaoks on oluline:  

� Rahu edendamine liidu kaudu föderaalsete traditsioonide vaimus. 
� Inimõiguste, isikuvabaduste ja kõikide Euroopa kodanike põhiõiguste tagamine. Igasuguse 

diskrimineerimise vastu võitlemine ja sallivuse edendamine kultuurilise, usulise ja keelelise 
mitmekesisuse suhtes.  

� Vaba ja dünaamiline ärikultuur.  
� Püsiva majanduskasvu edendamine, et tagada rohkem ja paremaid töökohti, suuremat valikut 

tarbijale ning pakkuda suuremaid võimalusi äritegevuseks ja ettevõtluseks. 
� Hariduse edendamine igal tasandil ja uue põlvkonna aktiivne kaasamine ühiskonda ning majandusse.  
� Globaliseerumise muutmine kõigi jaoks kasulikuks. 
� Euroopa muutmine juhtivaks keskkonnakaitsjaks maailmas. 
� Kõikide Euroopa regioonide rolli täielik tunnustamine ja tugevdamine. 

 
ALDE arvamus Euroopa Komisjoni eelnõudest:  

1. Euroopa Liidu eelarveraamistik 2014-2020 
Peate oluliseks kodanikuõigustele ja noorteprogrammidele tehtavate kulutuste olulist 
suurendamist.  
Peate oluliseks, et Euroopa Liidu antav arenguabi ei väheneks.  

2. Energiaallikate edendamine Euroopa Liidu liikmesriikide energia-alase sõltumatuse suurendamiseks. 
Toetate tuumaenergia laiemat kasutamist.  

 
3. Läänemere bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine 

Te ei poolda ettevõtjate tegevuse piiramist, kuna majandus on kõige alus.  
Soovitate pöörata enam tähelepanu teistele loodushoiu võimalustele.  

Teised fraktsioonid:  
1. EUROOPA KONSERVATIIVID JA REFORMISTID (ECR Group) – paremtsentristlik partei, mis ei 

toeta föderaalse Euroopa ideed. Peavad oluliseks liikmesriikide iseseisvust, seisavad vastu ELi 
liigsele sekkumisele siseasjadesse.  

2. EUROOPA RAHVAPARTEI (KRISTLIKE DEMOKRAATIDE) JA EUROOPA DEMOKRAATIDE 
FRAKTSIOON (EPP-ED) – suurim ja üks vanim EP fraktsioon. Peavad oluliseks traditsioonide ja 
põhiväärtuste kaitset, ühist immigratsioonipoliitikat, suuremat solidaarsust Euroopa riikide vahel.  

3. ROHELISED/EUROOPA VABALIIT (GREENS/EFA) – soovivad kujundada tänase ELi, mis tähtsustab 
üle majandusküsimusi, ümber liiduks, mida seovad sotsiaalsed, kultuurilised ja ökoloogilised 
väärtused.  
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ROLLIKIRJELDUS 4 
FRAKTSIOONI KOOSOLEKU ÜLESANNE:  

Tutvuge oma rolliga ehk oma poliitiliste tõekspidamistega.  
Valige enda seast Euroopa Parlamendi presidendi kandidaat. 
Jagunege komisjonidesse (majandus, energeetika, keskkond). 
Tutvuge direktiivi eelnõude ja oma seisukohtadega.  
Valmistuge oma positsiooni komisjonides kaitsma ja mõelge, mida teised fraktsioonid võiksid arvata. 

EUROOPA RAHVAPARTEI (KRISTLIKE DEMOKRAATIDE) JA EUR OOPA DEMOKRAATIDE 
FRAKTSIOON (EPP-ED) 

Toome Euroopa inimeseni!  

Te olete paremtsentristlik Euroopa partei, mis on Euroopa Parlamendi suurim ja üks vanimaid fraktsioone, mis 
sai alguse juba 1952. aastal ehk ELi algusaastatel.  

Teie jaoks on oluline:  

� Euroopa põhiväärtuste kaitsmine.  
� Traditsioonilise perekonna kui ühiskonna aluse kaitsmine.  
� Ühine immigratsiooni- ehk rändepoliitika.  
� Naabruspoliitika arendamine ning laienemispoliitika jätkamine. 
� Asjakohased ja eesmärgistatud vastused finantskriisile, majanduspoliitika parem kooskõlastamine ja 

tõhusa ühtse turu väljakujundamine. 
� Suurem solidaarsus liikmesriikide vahel ja Euroopa sotsiaalmudeli kaitse.  
� Euroopa eelarve ja selle rahastamise ümberkorraldamine.  
� Sidus energiapoliitika, milles arvestatakse kliimamuutuste ja säästva arenguga 

EPP-ED arvamus Euroopa Komisjoni eelnõudest:  
1. Euroopa Liidu eelarveraamistik 2014-2020 

Peate oluliseks jätkusuutliku arengu tagamiseks ja töökohtade loomiseks tehtavate kulutuste 
olulist suurendamist.  

2. Energiaallikate edendamine Euroopa Liidu liikmesriikide energia-alase sõltumatuse suurendamiseks. 

Peate oluliseks alternatiivenergia edendamist liikmesriikides.  
Ei poolda kodumajapidamiste reguleerimist.  

3. Läänemere bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine 

Pooldate esitatud eelnõus peamiselt loodushariduse punkti.  

Teised fraktsioonid:  
1. EUROOPA KONSERVATIIVID JA REFORMISTID (ECR Group) – paremtsentristlik partei, mis ei 

toeta föderaalse Euroopa ideed. Peavad oluliseks liikmesriikide iseseisvust, seisavad vastu ELi 
liigsele sekkumisele siseasjadesse.  

2. EUROOPA DEMOKRAATIDE JA LIBERAALIDE LIIDU FRAKTSIOON (ALDE) - pooldab avatud ja 
tulevikku suunatud lähenemist ELi poliitikale ja edendab maailmas rahu, õiglust ning stabiilsust, et 
vähendada sellega vaesust. ALDE toetab föderaalse Euroopa ideed. Peavad oluliseks püsiva 
majanduskasvu edendamist, igasuguse diskrimineerimise vastu võitlemist, Euroopa muutmist 
juhtivaks keskkonnakaitsjaks maailmas ja vaba ärikeskkonda.  

3. ROHELISED/EUROOPA VABALIIT (GREENS/EFA) – soovivad kujundada tänase ELi, mis tähtsustab 
üle majandusküsimusi, ümber liiduks, mida seovad sotsiaalsed, kultuurilised ja ökoloogilised 
väärtused.  
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EELNÕU 1 - MAJANDUS 
1. KOMISJONI KOOSOLEKU ÜLESANNE:  
Komisjonides tehakse parlamendi põhiline sisuline töö ehk töötatakse seaduste eelnõudega.  

- Valige komisjoni esimees, kes esindab teid täiskogul ja teeb ettekande.  
- Kõikide fraktsioonide esindajad tutvustavad oma arvamust eelnõust.  
- Arutage ja vaielge ning koostage kõigile sobiv seaduseelnõu.  
- Võite algset eelnõud täielikult muuta, sõnu vahetada, punkte kustutada ja lisada.  
- Esimees koos komisjoni liikmetega koostab 1-minutilise ettekande eelnõu/ muudatuste  tutvustamiseks.  

 

KOMISJONI NIMI: Majandus ja rahandus  

TEEMA: Euroopa Liidu eelarveraamistik aastateks 201 4-2020 

TAUST: Euroopa Liidu eelarve planeerimine toimub seitsmeaastaste perioodidena. Praegune periood lõpeb 
2013. aastal. ELi rahajagamise üks eesmärk on tasandada liikmesriikide vahelist ebavõrdsust – tugevamad 
riigid toetavad nõrgemaid. Selline solidaarsus toetab üldist majandust ja kodanike heaolu. EL ja kõik 
liikmesriigid seisavad järgmisel eelarveperioodil silmitsi suurte väljakutsetega (majanduse ebastabiilsus, kõrge 
tööpuudus, kõrge koolidest välja langemine, suurenev globaalne konkurents jne). ELi tugevuse säilitamiseks 
on kõike seda vaja arvesse võtta juba praegu, uut eelarvet koostades. Järgmise seitseaastaku oodatav 
eelarve on enam kui triljon eurot. 

 

EUROOPA KOMISJONI UUE EELARVE PÕHIMÕTETE EELNÕU:  

1. EL eelarve tugevdamiseks tõsta kõikide liikmesriikide senine sissemaks 1% SKPst 2%-le. 

2. Muuta senise eelarve proportsionaalset jaotust:  

Kulu  2007-2013 2014-2020 Fraktsiooni 
ettepanek 

Komisjoni 
ettepanek 

Jätkusuutlik areng ja töökohad: 
konkurentsivõime säilitamiseks investeerib EL 
haridusse, koolitusse, teadusesse ja 
infrastruktuuri ning aitab nõrgemaid, et tagada 
liidu tasakaalustatud areng.  

46% 53%   

Loodusressursid: põllumajandustootjate 
toetamine, mida on palju kritiseeritud, tuleb viia 
tasakaalu uute algatustega kliimamõju 
vähendamiseks. 

41% 33%   

EL kui globaalne partner: EL on maailma 
suurim arenguabi andja, kes annab häda- ja 
pikaajalist abi arengumaadele. 

6% 3%   

Muu: peamiselt ELi institutsioonide 
halduskulud. 

6% 10%   

Kodanikuõigused, vabadus, turvalisus ja õigus: 
lisaks piiride kaitsmisele ja rahvatervisele 
toetab EL ka kultuuri- ja noorteprogramme. 

1% 1%   
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Mängu on loonud MTÜ HeadEst Euroopa Parlamendi Infobüroo tellimusel. 

EELNÕU 2 - ENERGEETIKA 
1. KOMISJONI KOOSOLEKU ÜLESANNE:  
Komisjonides tehakse parlamendi põhiline sisuline töö ehk töötatakse seaduse eelnõudega.  

- Valige komisjoni esimees, kes esindab teid täiskogul ja teeb ettekande.  
- Kõikide fraktsioonide esindajad tutvustavad oma arvamust eelnõust.  
- Arutage ja vaielge ning koostage kõigile sobiv seaduse eelnõu.  
- Võite algset eelnõud täielikult muuta, sõnu vahetada, punkte kustutada ja lisada.  
- Esimees koos komisjoni liikmetega koostab 1-minutilise ettekande eelnõu tutvustamiseks.  

 
KOMISJONI NIMI: Tööstus, teadusuuringud ja energeet ika  

TEEMA: Energiaallikate edendamine Euroopa Liidu lii kmesriikide enegiasõltumatuse suurendamiseks 

TAUST: Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide energiajulgeolekut ja energiasõltumatust on vaja suurendada läbi 

alternatiivsete energiaallikate edendamise. Euroopa on väga sõltuv vaid ühest tarnijast. Hiljutine Venemaa 

otsus lõpetada kõik gaasitarned Ukraina kaudu on oluliselt vähendanud ka mitmete EL liikmesriikide gaasiga 

varustatust. Selline olukord võib korduda. EL tervikuna peab püüdlema energiapoliitika poole, mis on säästev, 

konkurentsivõimeline ja tagab julgeoleku. Selleks on vaja tegeleda valdkondadega nagu energiakasutuse 

efektiivsus, energia infrastruktuur, energiatarbijate turvalisus ja valikuvõimalused, energiaallikate arendamine 

nii liidust väljas kui sees jne.  

 

EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU:  

1. Suurendada tuuleenergia kasutamist, selleks rajada kõikidesse mere- ja mägipiirkondadesse 

võimsad tuulepargid.  

2. Suurendada alternatiivsete energiaallikate (päikese- ja tuuleenergia) kasutamist 

kodumajapidamistes. Aastaks 2020 peavad kõikides majapidamistes (nii korter- kui 

individuaalelamutes) olema kasutusel päikesepatareid või tuulegeneraatorid. 

3. Võtta kasutusele tuumaenergia. Aastaks 2020 katta kogu Euroopa Liit tuumajaamade 

võrguga.  

 

EUROOPA PARLAMENDI KOMISJONI MUUDATUSETTEPANEKUD:  

a.    
 

b.   
  

c.     
 

d.  
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EELNÕU 3 - KESKKOND 
1. KOMISJONI KOOSOLEKU ÜLESANNE:  
Komisjonides tehakse parlamendi põhiline sisuline töö ehk töötatakse seaduse eelnõudega.  

- Valige komisjoni esimees, kes esindab teid täiskogul ja teeb ettekande.  
- Kõikide fraktsioonide esindajad tutvustavad oma arvamust eelnõust.  
- Arutage ja vaielge ning koostage kõigile sobiv seaduse eelnõu.  
- Võite algset eelnõud täielikult muuta, sõnu vahetada, punkte kustutada ja lisada.  
- Esimees koos komisjoni liikmetega koostab 1-minutilise ettekande eelnõu tutvustamiseks.  

 

KOMISJONI NIMI: Keskkond, rahvatervis ja toiduohutu s  

TEEMA: Läänemere bioloogilise mitmekesisuse kaitsmi ne  

TAUST: Loodus annab meile kõik eluks vajaliku - värske õhu, puhta vee ja toidu, toormaterjali, energia. 

Loodusest sõltub majandus, puhkus, loovus, esteetilised naudingud jne. Inimkond ei ela mullis, vaid on osa 

ökosüsteemist. Kui ökosüsteemi ühes osas toimub muutus, mõjutab see ka kõiki teisi osi. Kui me jätkame 

ümbritseva maailma radikaalset muutmist, paneme kaalule ka iseenda ja järeltulevate põlvede tuleviku. Nii 

intensiivne põllumajandus, saaste, metsaraie kui ka ookeanide üleekspluateerimine hävitavad ressursse, 

millest me iga päev sõltume. Loodus ei ole enesestmõistetav - mis on hävinud, seda ei saa enam taastada. 

 

Euroopa sisemeresid (sh Läänemeri, Põhjameri, Vahemeri) peetakse maailma enim saastunud meredeks. 

Merede bioloogilise mitmekesisuse ja terve ökosüsteemi kaitsmiseks ning hoidmiseks järeltulevatele 

põlvedele on vaja oluliselt piirata ja kontrollida merede kasutamist, et anda loodusele võimalus taastuda.  

 

EUROOPA KOMISJONI MÄÄRUSE EELNÕU:  

1. Piirata inimeste ligipääsu ja tegevust ranna-aladel.  

2. Vähendada mereliiklust Läänemerel 70% praegusest tasemest. 

3. Kalavarude taastumiseni peatada kalapüük täielikult aastani 2017. 

4. Parandada kodanike teadlikkust loodus- ja eriti veekogude hoiust, muutes looduskaitse 

tunnid kohustuslikuks 2., 6. ja 10. klasside programmides.  

 

EUROOPA PARLAMENDI KOMISJONI MUUDATUSETTEPANEKUD:  

a.    

 

b.   

 

c.     

 

d.   
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JUHATUSE TÖÖJUHEND 
Juhatuses on president ja 2 asepresidenti. Presidendi ülesanne on juhatada täiskogu istungeid.  
Asepresidendid aitavad presidenti (aitavad päevakorda järgida, jälgivad kella, jälgivad kes tahab küsimusi 
esitada, aitavad häälte lugemisel ja tulemuste üles märkimisel).  
Juhatus osaleb ka hääletamisel ja komisjonide töös.  

1. TÄISKOGU – JUHATUSE VALIMINE – peale hääletust võta b juhatus presiidiumis koha sisse.  

Lühike sissejuhatus ja tänusõnad. President pöördub juhatuse nimel parlamendi saadikute poole –   

„Tere. Tänan usalduse eest. Lubame juhtida Euroopa Parlamendi tööd efektiivselt ja hoolega. Kuulutan 1. täiskogu 
istungi lõppenuks ja palun kõigil koguneda komisjonidesse.“  

2. TÄISKOGU – eelnõude lugemine  
1. Tervita täiskogu ja ava täiskogu istung.  
2. Esimene päevakorra punkt: Päevakorra kinnitamine : (loe päevakord ette)  

Päevakorras on  

- „Euroopa Liidu eelarveraamistiku 2014-2020“ esimene lugemine  
- „Energiaallikate edendamine Euroopa Liidu liikmesriikide energia-alase iseseisvuse 

parandamiseks“ direktiivi eelnõu esimene lugemine  
- „Läänemere bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine“ määruse eelnõu esimene lugemine  

Palun kõigil hääletada. Hääletamiseks palun tõsta käsi hääletussedeliga.  

„Kes on päevakorraga nõus?“ (asepresidentide ülesanne on hääled üle lugeda) 

Ütle „Päevakord kinnitatud“  ja löö pliiatsiga vastu lauda.  

3. Anna sõna päevakorra järgi komisjonide esimeestele (järjekord: majandus, energeetika, keskkond). Igal esimehel 
on esinemiseks aega täpselt 1 minut. (asepresidentide ülesanne on aega võtta)  

4. Peale iga ettekannet täna komisjoni esimeest ja küsi saadikutelt „Kas on küsimusi?“.  Anna küsijatele järjekorras 
sõna. Igale eelnõule võid kulutada kuni 5 minutit.  

5. Peale kõiki ettekandeid: täna ja sulge istung ja palu uuesti komisjonidesse koguneda.  
 

3. TÄISKOGU – hääletus 
1. Tervita täiskogu  
2. Alustuseks kohaloleku kontroll. Palun kõigil tõsta h ääletussedel.  (palu kõigil hääletussedel üles tõsta. 

Lugege üle palju inimesi on)  
3. Järgmiseks päevakorra kinnitamine : (loe päevakord jälle ette)  

Päevakorras on  

- Euroopa Liidu eelarveraamistiku 2014-2020 hääletamine   
- „Energiaallikate edendamine Euroopa Liidu liikmesriikide energia-alase iseseisvuse 

parandamiseks“ direktiivi hääletamine  
- „Läänemere bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine“ määruse hääletamine 

Palun kõigil hääletada. Hääletamiseks palun tõsta käsi hääletussedeliga.  

„Kes on päevakorraga nõus?“ (asepresidentide ülesanne on hääled üle lugeda) 

Ütle „Päevakord kinnitatud“  ja löö pliiatsiga vastu lauda.  

6. Palu komisjonide esimeestel sulle lõplikud tekstid anda.  
7. Loe päevakorra järgi teemad ette. Iga punkt hääletatakse eraldi. Loe punkt ette ja palu hääletada. 

Kordamööda: kes on poolt , kes on vastu , kes on erapooletu .  

Üks asepresident loeb hääli ja teine kirjutab tahvlile.  

Peale iga punkti hääletust kuuluta see vastu võetuks või mitte. Kui vastu võetud, siis plaksuta!  

8. Peale hääletust täna ja sulge istung.  
 



 

SIMULATSIOONIMÄNG „EUROOPA PARLAMENT“     

 
Mängu on loonud MTÜ HeadEst Euroopa Parlamendi Infobüroo tellimusel. 

LÕPLIK EELNÕU TEKST 1 - MAJANDUS 
2. KOMISJONI KOOSOLEKU ÜLESANNE:  

- Mõelge läbi ja kirjutage siia lõplik seaduse tekst.  
- Võite teha veel muudatusi.  
- Kirjutage arusaadavalt, sest selle loeb ette president.  
- Kõik punktid lähevad täiskogul ükshaaval hääletusele.  

 

KOMISJONI NIMI: Majandus ja rahandus  

EUROOPA LIIDU EELARVERAAMISTIK AASTATEKS 2014-2020  

 

1.  

 

2.  Euroopa Liidu eelarve proportsionaalne jaotus aastatel 2014-2020. 

 KULU % eelarvest  

1 Jätkusuutlik areng ja töökohad  

2 Loodusressursid  

3 Euroopa Liit kui globaalne partner  

4 Muud kulud - peamiselt Euroopa Liidu institutsioonide halduskulud  

5 Kodanikuõigused, vabadus, turvalisus ja õigus  

6   

7   

 

3.    
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LÕPLIK EELNÕU TEKST 2 - ENERGEETIKA 
2. KOMISJONI KOOSOLEKU ÜLESANNE:  

- Mõelge läbi ja kirjutage siia lõplik seaduse tekst.  
- Võite teha veel muudatusi.  
- Kirjutage arusaadavalt, sest selle loeb ette president.  
- Kõik punktid lähevad täiskogul ükshaaval hääletusele.  

 

KOMISJONI NIMI: Tööstus, teadusuuringud ja energeetika  

 

DIREKTIIV „ENERGIAALLIKATE EDENDAMINE EUROOPA LIIDU  LIIKMESRIIKIDE ENEGIA-ALASE 

ISESEISVUSE PARANDAMISEKS“:  

 

1.      

 

 

2.     

 

 

3.    

 

   

4.  
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LÕPLIK EELNÕU TEKST 3 - KESKKOND 
2. KOMISJONI KOOSOLEKU ÜLESANNE:  

- Mõelge läbi ja kirjutage siia lõplik seaduse tekst.  
- Võite teha veel muudatusi.  
- Kirjutage arusaadavalt, sest selle loeb ette president.  
- Kõik punktid lähevad täiskogul ükshaaval hääletusele.  

 
KOMISJONI NIMI: Keskkond, rahvatervis ja toiduohutus  

 

MÄÄRUS „LÄÄNEMERE BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE KAITSM INE“: 

  

1.      

 

 

2.     

 

 

3.    

 

 

4.  

 

 


