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1. Ülevaade 

Simulatsioonimäng „Euroopa Parlament“ 1  on silmaringi laiendav mäng, kus osalejad kogevad 
seadusloome demokraatliku protsessi toimimist Euroopa Parlamendis.  

Mängu esmane eesmärk: Praktilise kogemuse läbi laiendada osalejate teadmisi Euroopa Parlamendi 
tööst, otsustusprotsessist ja selle keerukusest, mõju olulisusest ning inimsuhete rollist. 

Mängu alaeesmärk: Suurendada osalejate üldisi teadmisi Euroopa Liidust, Euroopa Liidu 
institutsioonidest, Euroopa Parlamendi arutelu valdkondadest ja ametitest.  

 

 

Ruumi paigutuse soovitus 30 mängija osalemisel: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
1
 Käesolev juhend on edasiarendus MTÜ HeadEst poolt  Euroopa Parlamendi Infobüroo tellimusel koostatud 

simulatsioonimängule. Lisatud on uusi rolle, lühendatud juhendi tekstilist mahtu, muudetud komisjone ning uuesti 
sõnastatud eelnõude tekstid.  
Aluseks võetud juhend asub aadressil: www.europarl.ee/resource/static/files/simulatsioonimang-euroopa-parlament.pdf 

Läbi mängu saavad osalejad: 

  arendada oma eneseväljendamise oskust ning esinemisjulgust; 

  tunnetada Euroopa Parlamendi töö iseloomu ning inimesi selle taga; 

  mõista demokraatlikke protsesse ja laiendada teadmisi ühiskonna toimimise kohta; 

  mõista individuaalsete ja kollektiivsete seisukohtade erinevusi ning vajalikkust. 

Mängu pikkus:  90-120 min 

Osalejate vanus: 15+  

Eelteadmised:  Ei ole nõutavad 

Osalejate arv:  15-50 osalejat + mängujuht 

Vajalik ruum:   Kui osalejaid on vähem, sobib 1 ruum (nt klassiruum). Kui osalejaid on rohkem (nt 

20+), siis sobib kaks lähestikku asuvat ruumi või üks suurem, mis võimaldab kahte paigutust (nt aula). 

http://www.europarl.ee/resource/static/files/simulatsioonimang-euroopa-parlament.pdf
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1 -Fraktsiooniliikmete rollid võib  mängu alguses 
osalejatele jagada loosiga. Saadud sedelit saab 
mängu lõpus kasutada ka hääletussedelina. 
 
 

Vajalik profiilide arv  printimiseks 15-50, sõltuvalt 
osalejate arvust. 

2 -Tööjuhised  on koostatud selleks, et profiililt 
saadud rolli täita, oma fraktsiooni eesmärke mõista 
ja komisjoni aruteludes osaleda.  
 
 
Vajalik kogus printimiseks sõltub osalejate arvust. 
Fraktsiooni vaateid tutvustavaid juhiseid  saab kasutada 
mitme peale. Juhendid A-K 

2. Ettevalmistus 

Mängu alguses võtavad osalejad endale fraktsiooni liikme nimega sedeli, millel on kirjas teave selle kohta, 
kelle roll eelseisvaks mänguks võetakse (nimi, vanus, fraktsiooniline kuuluvus, komisjoniline kuuluvus).  

 

Tabel 1. Orienteeruv fraktsioonide suuruste proportsioon mängu läbi-viimisel: 

Rollid Osalejaid 

EPP – sinised rollid ja juhend B 4 7 10 13 17 

S&D – punased rollid ja juhend C 4 6 9 12 14 

ECR – valged rollid ja juhend D 2 2 3 5 6 

ALDE – kollased rollid ja juhend E 2 2 3 4 5 

GREENS – rohelised rollid ja juhend F 1 1 2 3 4 

NI – hall roll ja juhend G 1 1 1 1 1 

Ajakirjanik – oranžid rollid ja juhend K 1 1 2 2 3 

KOKKU 15 20 30 40 50 

 

Rollikirjelduste tähised: 
A –MÄNGUJUHT 
B –EPP EUROOPA RAHVAPARTEI (KRISTLIKE DEMOKRAATIDE) JA EUROOPA DEMOKRAATIDE FRAKTSIOON 
C –S&D EUROOPA SOTSIAALDEMOKRAATIDE JA DEMOKRAATIDE FRAKTSIOON  
D –ECR GROUP EUROOPA KONSERVATIIVID JA REFORMISTID  
E –ALDE EUROOPA DEMOKRAATIDE JA LIBERAALIDE LIIDU FRAKTSIOON 
F –GREENS/EFA ROHELISED/EUROOPA VABALIIT 
G –FRAKTSIOONILISE KUULUVUSETA PARLAMENDILIIKMED (NI)  
H –PARLAMENDI PRESIDENT 
I –KOMISJONI ESIMEES  
J –KOMISJONI RAPORTÖÖR 
K –AJAKIRJANIK 
 
Oluline on mängu alguses jälgida, et kõik juhendid A-K oleksid mängus esindatud. Kui mängite osalejate 
arvuga vähem kui 15 inimest, siis vajadusel täidab komisjoni esimees ka raportööri kohuseid, kasutades 
juhendeid I ja J.  

 

Printmaterjal jaguneb kaheks: 
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2.1. Fakte Euroopa Liidust 

Kuigi mängus osalemine ei nõua eelteadmisi, soovitame mängu alguses osalejatega Euroopa Liidu ja 
Euroopa Parlamendi teemadel vestelda ning neile lühike ülevaade anda. 

Ülevaate tegemisel saab tugineda allolevas tabelis toodud väidetele, mida on lihtne nt. viktoriini stiilis 
esitada. Meeleolukas lähenemine loob hea energia ja annab võimaluse parimaid tunnustada (Parlamendi 
presidendi roll,2 sümboolne auhind, hea hinne vms). Viktoriiniks võib kasutada ka nutilahendust3. 

Väide Vastus Selgitus 

Euroopa Liidu juhtlause on 
„Ühinenud mitmekesisuses”. 

ÕIGE 
Eurooplased on ühinenud ELiks, et töötada rahu ja heaolu nimel. 
Kontinendi paljud erinevad kultuurid, traditsioonid ja keeled rikastavad 
meie kõigi elu. 

Euroopa Liidu 
sünnikuupäevaks loetakse 9. 
maid 1950. 

ÕIGE 

9. mail tähistatakse Euroopa Päeva, sest 9. mail 1950, viis aastat pärast 
II maailmasõja lõppu, pidas toonane prantsuse välisminister Robert 
Schuman ajaloolise kõne, milles kutsus ühendama Saksamaa ja 
Prantsusmaa söe- ning terasetööstusi. Euroopa Liidul on oma lipp ja 
tunnusmeloodia (L. van Beethoveni 9. sümfooniast „Ood rõõmule”) 

Euroopa Liitu kuulub 27 
liikmesriiki. 

VALE 
Kokku on liikmeid 2015 seisuga 28. Viimasena liitus 2013. aastal 
Horvaatia. 

Euroopa Liidu kodanikel on 
õigus vabalt liikuda ja asuda 
elama sinna, kuhu soovivad. 

ÕIGE 
Euroopa Liidu riikide ühtlustatud seadusandlus peab tagama kodanike, 
kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumise Euroopa Liidu piires. 
Euroopa Liidus elab üle 500 miljoni elaniku. 

Euroopa Liidul on 28 ametlikku 
keelt 

VALE 

Euroopa Liidus on 24 ametlikku keelt ning kõik Euroopa Parlamendi 
debatid tõlgitakse kõikidesse nendesse keeltesse. See tähendab, et 
Euroopa Parlamendi töös esineb 552 erinevat võimalikku 
tõlkekombinatsiooni. 

Euroopa Liidu eelarve 
perioodiks 2014-2020 on 100 
miljardit eurot. 

VALE 
28-liikmelise ELi kulutuste maksimaalne kogusumma aastatel 2014–
2020 on ~960 miljardit eurot, mis 7 aasta peale jagatuna teeb ~4400€ 
sekundis ja kodanike arvuga jagades ~23€ inimese kohta kuus. 

Euroopas on riike, kus Euroopa 
Parlamendi valimistel 
osalemine on kodanikele 
kohustuslik 

ÕIGE 
Neljas Euroopa Liidu liikmesriigis (Belgias, Luksemburgis, Küprosel ja 
Kreekas) on kohustuslik hääletada Euroopa Parlamendi valimistel. 

Euroopa Parlamendis on 
kokku 500 liiget 

VALE 
Euroopa Parlament koosneb 751 liikmest ja alates 1979. aastast 
valitakse parlamendiliikmeid üldistel ja otsestel valimistel 5 aasta 
pikkuseks perioodiks. 

Euroopa Parlamendis 
koonduvad liikmed kultuuri ja 
keeleoskuse järgi 

VALE 
Saadikud koonduvad Euroopa Parlamendis poliitilise kuuluvuse järgi. 

                                                           

 
2
 Võitjale võib anda võimaluse olla ise presidendi rollis või määrata selleks kedagi oma kaaslastest 

3
 Soovitame Kahoot keskkonna võimalusi, kus suhtlus käib üle interneti. Registreerudes saab tasuta luua kohest tagasisidet 

andvaid küsimustikke. Täpsemad juhised aadressilt getkahoot.com. Siin mõned valmis mängud: 

  https://play.kahoot.it/#/k/a6d9864f-6ade-4db0-9838-86c324b64c71 

  https://play.kahoot.it/#/k/87343e55-7e34-4d55-8aba-a2bb6d2bb9e5 

  https://play.kahoot.it/#/k/32004a68-c77f-4b56-b609-8176fbf6c6ac  -ingliskeelne 

Nutilahenduse kasutamisel viktoriini  ja/või hääletuse (juhis lk 20)  läbiviimisel 
paluge osalejatel mängule kaasa võtta nutitelefon või tahvelarvuti.  

https://play.kahoot.it/#/k/a6d9864f-6ade-4db0-9838-86c324b64c71
https://play.kahoot.it/#/k/87343e55-7e34-4d55-8aba-a2bb6d2bb9e5
https://play.kahoot.it/#/k/32004a68-c77f-4b56-b609-8176fbf6c6ac
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3. Mängu rollid ja juhendid 

3.1. Rollid 

Tabelis toodud kirjeldused määravad ära osaleja täpse rolli mängus. Sedeli lõppu on märgitud töö tegemiseks vajalike juhiste täht/tähed. Rollide jagamiseks 

printige ning lõigake tabel vahejooni mööda eraldiseisvateks sedeliteks. Vähem kui 50 mängijaga mängus vali Tabelis 1 olevale proportsioonile toetudes 

erinevate fraktsioonide hulgast rollid alustades väikesemast järjekorranumbrist. 

S&D Euroopa sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon: 

1 

Sina oled Parlamendi 
president,  
fraktsiooni S&D liige, 
Saksamaa kodanik  

Martin SCHULZ  
sündinud 
20.12.1955 

Sugu 
M 
Vanus 
59 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - kutseharidus, kogemus ettevõtlusest 
raamatupoe omanikuna.  
Sulle meeldib ajalugu ja jalgpall. Oled esimene president 
Euroopa Parlamendis, kes valiti tagasi teiseks ametiajaks. 

Parlamendis aastast 1994. 
Võimalustel osaled 
FEMM/EMPL komisjoni 
töös. 

Vajalik 
juhend: H  

2 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni S&D esimees, 
Itaalia kodanik  

Gianni PITTELLA  
sündinud 
19.11.1958 

Sugu 
M 
Vanus 
56 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - kõrgharidus meditsiinis, erialalt kirurg.  
Oled kirjutanud mitu Euroopa tulevikku käsitlevat raamatut, 
külalislektorina annad tunde Londoni ülikoolis. 

Kuulud ITRE/REGI komisjoni. 
Parlamendis aastast 1999. 

Vajalik 
juhend: C  

3 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni S&D liige, 
Hispaania kodanik  

Iratxe  
GARCÍA PÉREZ  
sündinud 
07.10.1974 

Sugu 
N 
Vanus 
40 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - sotsiaalhoolekanne.  
Tegeled naiste ja meeste võrdõiguslikkuse teemaga. 

Oled komisjoni FEMM/EMPL 
esimees.  
Parlamendis aastast 2004. 

Vajalikud 
juhendid:  

C ja I 

4 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni S&D liige, 
Ühendkuningriigi kodanik  

Claude MORAES  
sündinud 
22.10.1965 

Sugu 
M 
Vanus 
49 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - jurist.  
Oled India juurtega, kirjutad palju inimõiguste ja 
migratsiooni teemadel. 

Oled komisjoni LIBE/IMCO 
raportöör.  
Parlamendis aastast 1999. 

Vajalikud 
juhendid:  

C ja J 

5 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni S&D liige, 
Itaalia kodanik  

Silvia COSTA  
sündinud 
12.06.1949 

Sugu 
N 
Vanus 
66 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - ajakirjanik.  
Sul on head teadmised kultuuri, teaduse ja haridus 
valdkonnas. 

Kuulud FEMM/EMPL komisjoni.  
Parlamendis aastast 2009. 

Vajalik 
juhend: C  

6 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni S&D aseesimees, 
Rumeenia kodanik  

Victor BOŞTINARU  
sündinud 
17.05.1952 

Sugu 
M 
Vanus 
63 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - kõrgharidus ajaloos, geograafias ja 
filosoofias.  
Võitled korruptsiooni vastu. Valdad inglise, prantsuse ja 
bulgaaria keelt. 

Kuulud ITRE/REGI komisjoni.  
Parlamendis aastast 2007. 

Vajalik 
juhend: C  
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7 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni S&D liige, 
Itaalia kodanik  

Roberto GUALTIERI  
sündinud 
19.07.1966 

Sugu 
M 
Vanus 
49 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - filoloogia ja kirjanduse professor.  
Oled kirjutanud mitmeid raamatuid ajaloost ja Euroopa 
integratsiooni protsessist. 

Kuulud LIBE/IMCO komisjoni.  
Parlamendis aastast 2009. 

Vajalik 
juhend: C  

8 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni S&D liige, 
Bulgaaria kodanik  

Iliana IOTOVA  
sündinud 
24.10.1964 

Sugu 
N 
Vanus 
50 

Perekonnaseis: 
abielus, 1 poeg 

Lisainfo: Haridus - bulgaaria ja prantsuse filoloog.  
Oled töötanud reporteri ja saatejuhina Bulgaaria 
riigitelevisioonis. 

Kuulud FEMM/EMPL komisjoni.  
Parlamendis aastast 2007. 

Vajalik 
juhend: C  

9 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni S&D aseesimees, 
Sloveenia kodanik  

Tanja FAJON  
sündinud 
09.05.1971 

Sugu 
N 
Vanus 
44 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - magistrikraad teaduses ja 
rahvusvahelises poliitikas.  
Sul on ajakirjanduse taust. Valdad sloveenia, inglise, saksa, 
prantsuse ja horvaadi keelt. 

Kuulud LIBE/IMCO komisjoni.  
Parlamendis aastast 2009. 

Vajalik 
juhend: C  

10 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni S&D aseesimees, 
Saksamaa kodanik  

Knut FLECKENSTEIN  
sündinud 
20.12.1953 

Sugu 
M 
Vanus 
61 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 tütart 

Lisainfo: Haridus - rakenduskõrgharidus.  
Sul on transpordi sektori  taust. 

Kuulud ITRE/REGI komisjoni.  
Parlamendis aastast 2009. 

Vajalik 
juhend: C  

11 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni S&D aseesimees, 
Eesti kodanik  

Marju LAURISTIN  
sündinud 
07.04.1940 

Sugu 
N 
Vanus 
75 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - kõrgharidus filoloogias ja ajakirjanduses.  
Oled Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni 
emeriitprofessor, pälvinud Riigivapi III ja II klassi 
teenetemärgi. 

Kuulud LIBE/IMCO komisjoni.  
Parlamendis aastast 2014. 

Vajalik 
juhend: C  

12 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni S&D liige, 
Portugali kodanik  

Maria João 
RODRIGUES  
sündinud 
25.09.1955 

Sugu 
N 
Vanus 
59 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - kõrgharidus majanduses.  
Sa oled poliitökonoomia ekspert, sind tuntakse ka kui 
"Lissaboni strateegia ema". 

Kuulud FEMM/EMPL komisjoni.  
Parlamendis aastast 2014. 

Vajalik 
juhend: C  

13 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni S&D liige, 
Läti kodanik  

Andrejs MAMIKINS  
sündinud 
11.03.1976 

Sugu 
M 
Vanus 
39 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - magistrikraad filoloogias.  
Sul on ajakirjaniku taust. Oled saanud Läti õigeusu kiriku 
püha märtri, peapiiskop Jānis Pommersi ordu esimese klassi 
kuldmedali. 

Kuulud ITRE/REGI komisjoni.  
Parlamendis aastast 2014. 

Vajalik 
juhend: C  

14 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni S&D liige, 
Leedu kodanik  

Zigmantas BALČYTIS  
sündinud 
16.11.1963 

Sugu 
M 
Vanus 
51 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - majandusteadlane.  
Oled 2003. Leedus loodud fondi "Aita teisi" asutaja. 

Kuulud ITRE/REGI komisjoni.  
Parlamendis aastast 2009. 

Vajalik 
juhend: C  
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EPP Euroopa rahvapartei (kristlike demokraatide) ja Euroopa demokraatide fraktsioon: 

1 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni EPP esimees, 
Saksamaa kodanik  

Manfred WEBER  
sündinud 
14.07.1972 

Sugu 
M 
Vanus 
43 

Perekonnaseis: 
abielus 

Lisainfo: Haridus - Müncheni Rakenduskõrgkool, 
inseneriteadused.  
Sa elad Saksamaal väikeses 1300 elanikuga Wildbergi vallas. 

Kuulud LIBE/IMCO komisjoni.  
Parlamendis aastast 2004. 

Vajalik 
juhend: B  

2 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni EPP liige, 
Poola kodanik  

Jerzy BUZEK  
sündinud 
03.07.1940 

Sugu 
M 
Vanus 
75 

Perekonnaseis: 
abielus, 1 tütar 

Lisainfo: Haridus - keemiainsener.  
Sa olid 2009 - 2012 Euroopa Parlamendi president. 

Oled komisjoni ITRE/REGI 
esimees.  
Parlamendis aastast 2004. 

Vajalikud 
juhendid:  

B ja I 

3 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni EPP liige, 
Itaalia kodanik  

Barbara MATERA  
sündinud 
09.12.1981 

Sugu 
N 
Vanus 
33 

Perekonnaseis: - 
Lisainfo: Haridus - kõrgharidus haridusteaduste erialal.  
Oled Itaalias tuntud kui saatejuht ja näitleja. 2000 a. osalesid 
Miss Itaalia valimistel.  

Oled komisjoni FEMM/EMPL 
raportöör.  
Parlamendis aastast 2009. 

Vajalikud 
juhendid:  

B ja J 

4 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni EPP liige, 
Itaalia kodanik  

Giovanni LA VIA  
sündinud 
28.06.1963 

Sugu 
M 
Vanus 
52 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - põllumajandusteadused.  
Tunned maa tööd, toetad põllumajanduse arendamist. Meeldib 
purjetada ja suusatada. 

Kuulud ITRE/REGI komisjoni.  
Parlamendis aastast 2009. 

Vajalik 
juhend: B  

5 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni EPP liige, 
Rootsi kodanik  

Anna Maria 
CORAZZA BILDT  
sündinud 
10.03.1963 

Sugu 
N 
Vanus 
52 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - politoloog .  
Oled endise Rootsi peaministri Carl Bildti abikaasa. Ettevõtja 
toitlustuse ja majutuse valdkonnas. 

Kuulud FEMM/EMPL komisjoni.  
Parlamendis aastast 2009. 

Vajalik 
juhend: B  

6 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni EPP liige, 
Saksamaa kodanik  

Elmar BROK  
sündinud 
14.05.1946 

Sugu 
M 
Vanus 
69 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - õigusteadus ja politoloogia.  
Sul on raadio ajakirjaniku taust. 2007 said Maarjamaa Risti II 
klassi teenetemärgi Eesti Euroopa Liiduga liitumisele 
kaasaaitamise eest.  

Kuulud LIBE/IMCO komisjoni.  
Parlamendis aastast 1980. 

Vajalik 
juhend: B  

7 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni EPP liige, 
Poola kodanik  

Czesław Adam 
SIEKIERSKI  
sündinud 
08.10.1952 

Sugu 
M 
Vanus 
62 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - põllumajandusteaduste doktor.  
Olid Poola põllumajandusministeeriumi ja maaelu arengu 
riigisekretär. 

Kuulud ITRE/REGI komisjoni.  
Parlamendis aastast 2003. 

Vajalik 
juhend: B  

8 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni EPP liige, 
Prantsusmaa kodanik  

Alain CADEC  
sündinud 
21.06.1953 

Sugu 
M 
Vanus 
62 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - kõrgharidus majandus- ja sotsiaalteadus 
valdkonnas.  
Sulle meeldib sõita jalgrattaga, purjetada ja viibida looduses. 

Kuulud ITRE/REGI komisjoni.  
Parlamendis aastast 2009. 

Vajalik 
juhend: B  



 

10 
 

9 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni EPP liige, 
Tšehhi kodanik  

Pavel SVOBODA  
sündinud 
09.04.1962 

Sugu 
M 
Vanus 
53 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - õigusteaduste magister.  
Oled mitme Euroopa õigust puudutava õpiku autor. Hobiks 
muusika. 

Kuulud LIBE/IMCO komisjoni.  
Parlamendis aastast 2014. 

Vajalik 
juhend: B  

10 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni EPP liige, 
Poola kodanik  

Danuta Maria 
HÜBNER  
sündinud 
08.04.1948 

Sugu 
N 
Vanus 
67 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - majandusteaduste professor.  
Oled  autori ja kaasautorina avaldanud mitmeid teadustöid, 
artikleid ja raamatuid. 

Kuulud LIBE/IMCO komisjoni.  
Parlamendis aastast 2009. 

Vajalik 
juhend: B  

11 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni EPP liige, 
Ungari kodanik  

Kinga GÁL  
sündinud 
06.09.1970 

Sugu 
N 
Vanus 
45 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - kõrgharidus õigusteaduses ja rahvusvahelises 
inimõiguses.  
Oled Ungari poliitik ja kirjanik. Valdad ungari , inglise, saksa ja 
rumeenia keelt. Õpid prantsuse keelt. 

Kuulud LIBE/IMCO komisjoni.  
Parlamendis aastast 2004. 

Vajalik 
juhend: B  

12 

Sina oled Parlamendi 
asepresident,  
fraktsiooni EPP liige, 
Ungari kodanik  

Ildikó  
GÁLL-PELCZ  
sündinud 
02.05.1962 

Sugu 
N 
Vanus 
53 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - kõrgharidus: inseneriteadus, majandus, 
audiitor.  
2008 aastal pälvisid tunnustuse naiste olukorda edendava 
tegevuse eest. Oled Ungari TA noore teadlase auhinna omanik. 

Kuulud ITRE/REGI komisjoni.  
Parlamendis aastast 2010. 

Vajalik 
juhend: B  

13 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni EPP liige, 
Eesti kodanik  

Tunne KELAM  
sündinud 
10.07.1936 

Sugu 
M 
Vanus 
79 

Perekonnaseis: 
abielus 

Lisainfo: Haridus - kõrgharidus ajaloos.  
Räägid inglise, soome, vene, saksa, prantsuse, poola ja itaalia 
keelt. 

Kuulud LIBE/IMCO komisjoni.  
Parlamendis aastast 2004. 

Vajalik 
juhend: B  

14 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni EPP liige, 
Hispaania kodanik  

Teresa JIMÉNEZ-
BECERRIL BARRIO  
sündinud 
24.07.1961 

Sugu 
N 
Vanus 
54 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - ajakirjandus.  
Võitled terrorismi vastu, kuna sul on isiklik kurb kogemus 
Baskide terrorirühmitusega ETA. 

Kuulud FEMM/EMPL komisjoni.  
Parlamendis aastast 2009. 

Vajalik 
juhend: B  

15 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni EPP liige, 
Austria kodanik  

Elisabeth 
KÖSTINGER  
sündinud 
22.11.1978 

Sugu 
N 
Vanus 
36 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - lõpetamata kõrgharidus 
kommunikatsiooniteaduses.  
2014 võitsid Euroopa Parlamendi liikme auhinna (MEP Award) 
põllumajanduse ja maaelu arengu kategoorias. 

Kuulud FEMM/EMPL komisjoni.  
Parlamendis aastast 2009. 

Vajalik 
juhend: B  

16 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni EPP liige, 
Hispaania kodanik  

Esteban  
GONZÁLEZ PONS  
sündinud 
21.08.1964 

Sugu 
M 
Vanus 
51 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - õigusteaduste doktor.  
Oled mitme raamatu ja artikli autor. 

Kuulud FEMM/EMPL komisjoni.  
Parlamendis aastast 2014. 

Vajalik 
juhend: B  

17 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni EPP liige, 
Hollandi kodanik  

Jeroen LENAERS  
sündinud 
29.04.1984 

Sugu 
M 
Vanus 
31 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - Euroopa uuringute magister.  
Sinu südameasjaks on tööhõive küsimuste lahendamine. 

Kuulud FEMM/EMPL komisjoni.  
Parlamendis aastast 2014. 

Vajalik 
juhend: B  
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ECR Group Euroopa konservatiivid ja reformistid: 

1 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni ECR esimees, 
Ühendkuningriigi kodanik  

Syed KAMALL  
sündinud 
15.02.1967 

Sugu 
M 
Vanus 
48 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - filosoofiadoktor.  
Sinu vanemad rändasin Inglismaale Guyana Vabariigist 
Lõuna-Ameerikast. 

Kuulud ITRE/REGI komisjoni.  
Parlamendis aastast 2005. 

Vajalik 
juhend: D  

2 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni ECR liige, 
Ühendkuningriigi kodanik  

Vicky FORD  
sündinud 
21.09.1967 

Sugu 
N 
Vanus 
48 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - matemaatika ja majandus.  
Sinu hobideks on aiandus, ratsutamine, kalastamine. 
Mängid klaverit ja klarnetit. 

Oled komisjoni LIBE/IMCO 
esimees.  
Parlamendis aastast 2009. 

Vajalikud 
juhendid:  

D ja I 

3 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni ECR liige, 
Poola kodanik  

Anna Elżbieta 
FOTYGA  
sündinud 
12.01.1957 

Sugu 
N 
Vanus 
58 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - kõrgharidus majanduses.  
Oled poliitik ja majandusteadlane. 

Kuulud FEMM/EMPL 
komisjoni.  
Parlamendis aastast 2004. 

Vajalik 
juhend: D  

4 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni ECR liige, 
Ühendkuningriigi kodanik  

Timothy 
KIRKHOPE  
sündinud 
29.04.1945 

Sugu 
M 
Vanus 
70 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - jurist.  
Ujud regulaarselt, mängid tennist. Vabal ajal sõidad 
meelsasti oma Porschedega. Omad väikelennuki 
juhtimisõigust. 

Kuulud LIBE/IMCO 
komisjoni.  
Parlamendis aastast 1999. 

Vajalik 
juhend: D  

5 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni ECR liige, 
Poola kodanik  

Mirosław 
PIOTROWSKI  
sündinud 
09.01.1966 

Sugu 
M 
Vanus 
49 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - humanitaarteaduste doktor.  
Oled ajaloolane ja katoliikliku Intelligentsi Klubi 
asepresident Lublinis. 

Kuulud ITRE/REGI komisjoni.  
Parlamendis aastast 2004. 

Vajalik 
juhend: D  

6 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni ECR liige, 
Ühendkuningriigi kodanik  

Geoffrey  
VAN ORDEN  
sündinud 
10.04.1945 

Sugu 
M 
Vanus 
70 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - sõjaväelane.  
Oled Suurbritannia euroga liitumise vastu. Edendad 
Euroopa -India vahelisi suhteid. 

Kuulud FEMM/EMPL 
komisjoni.  
Parlamendis aastast 1999. 

Vajalik 
juhend: D  
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ALDE Euroopa demokraatide ja liberaalide liidu fraktsioon: 

1 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni ALDE esimees, 
Belgia kodanik  

Guy 
VERHOFSTADT  
sündinud 
11.04.1953 

Sugu 
M 
Vanus 
62 

Perekonnaseis: 
abielus, 2 last 

Lisainfo: Haridus - õigusteadus.  
Olid aastatel 1999 -2008 Belgia peaminister ja juhtisid 
kolme eri valitsust. 

Kuulud LIBE/IMCO 
komisjoni.  
Parlamendis aastast 2009. 

Vajalik 
juhend: E  

2 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni ALDE liige, 
Bulgaaria kodanik  

Iskra MIHAYLOVA  
sündinud 
07.09.1957 

Sugu 
N 
Vanus 
58 

Perekonnaseis: 
- 

Lisainfo: Haridus - kõrgharidus.  
Oled endine Bulgaaria Keskkonnaminister. Kooliajal 
elasid ja õppisid Peterburis. 

Oled komisjoni ITRE/REGI 
raportöör.  
Parlamendis aastast 2014. 

Vajalikud 
juhendid:  

E ja J 

3 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni ALDE liige, 
Eesti kodanik  

Yana TOOM  
sündinud 
15.10.1966 

Sugu 
N 
Vanus 
48 

Perekonnaseis: 
abielus, 5 last 

Lisainfo: Haridus – lõpetamata kõrgharidus vene keele ja 
kirjanduse erialal.  
Sul on ajakirjandus taust. Valdad eesti, vene ja inglise 
keelt. 

Kuulud FEMM/EMPL 
komisjoni.  
Parlamendis aastast 2014. 

Vajalik 
juhend: E  

4 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni ALDE liige, 
Eesti kodanik  

Kaja KALLAS  
sündinud 
18.06.1977 

Sugu 
N 
Vanus 
38 

Perekonnaseis: 
1 laps 

Lisainfo: Haridus - õigusteadus.  
Sinu hobideks on golf, suusatamine, rulluisutamine, 
mõistatused ning ajalugu. Räägid eesti, inglise, soome ja 
prantsuse keelt. 

Kuulud LIBE/IMCO 
komisjoni.  
Parlamendis aastast 2014. 

Vajalik 
juhend: E  

5 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni ALDE liige, 
Eesti kodanik  

Urmas PAET  
sündinud 
20.04.1974 

Sugu 
M 
Vanus 
41 

Perekonnaseis: 
abielus, 3 last 

Lisainfo: Haridus - kõrgharidus politoloogias.  
Oled endine Eesti välisminister. Räägid eesti, vene, 
inglise ja saksa keelt. 

Kuulud ITRE/REGI komisjoni.  
Parlamendis aastast 2014. 

Vajalik 
juhend: E  

 

Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige: 

1 
Sina oled fraktsioonilise 
kuuluvuseta Parlamendi liige,  
Prantsusmaa kodanik  

Jean-Marie  
LE PEN  
sündinud 
20.06.1928 

Sugu 
M 
Vanus 
87 

Perekonnaseis: 
lahutatud, 3 
tütart, 9 
tütretütart 

Lisainfo: Haridus - õigusteadused.  
Sind on kuus korda süüd mõistetud rassismis ja 
rassivaenu õhutamises. Sinu noorim tütar Marine Le Pen  
on samuti Parlamendi liige.  

Kuulud LIBE/IMCO 
komisjoni.  
Parlamendis aastast 1984. 

Vajalik 
juhend: G  
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GREENS/EFA rohelised/Euroopa vabaliit: 

1 

Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni GREENS/EFA 
esimees, 
Saksamaa kodanik  

Rebecca HARMS  
sündinud 
07.12.1956 

Sugu 
N 
Vanus 
58 

Perekonnaseis: 
- 

Lisainfo: Haridus - aednik, filmidokumentalist.  
Tegeled energeetika, kliimapoliitika, tarbijakaitse ning 
ELi-Ukraina suhetega. Oled tuumaenergia vastu. 

Kuulud ITRE/REGI komisjoni.  
Parlamendis aastast 2004. 

Vajalik 
juhend: F  

2 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni GREENS/EFA liige, 
Eesti kodanik  

Indrek TARAND  
sündinud 
03.02.1964 

Sugu 
M 
Vanus 
51 

Perekonnaseis: 
abielus, 3 last 

Lisainfo: Haridus - magistrikraad rahvusvahelistes 
suhetes.  
Al. 2013 oled Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu 
president. 

Kuulud FEMM/EMPL 
komisjoni.  
Parlamendis aastast 2009. 

Vajalik 
juhend: F  

3 

Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni GREENS/EFA 
kaasesimees, 
Belgia kodanik  

Philippe 
LAMBERTS  
sündinud 
14.03.1963 

Sugu 
M 
Vanus 
52 

Perekonnaseis: 
abielus, 4 last 

Lisainfo: Haridus - insener, matemaatik.  
Sulle meeldib lugeda ja reisida, üks lemmik kirjanik on J. 
R. R. Tolkien (Kääbik, Sõrmuste Isand). 

Kuulud LIBE/IMCO 
komisjoni.  
Parlamendis aastast 2009. 

Vajalik 
juhend: F  

4 
Sina oled Parlamendi liige,  
fraktsiooni GREENS/EFA liige, 
Hispaania kodanik  

Jordi SEBASTIÀ  
sündinud 
23.11.1966 

Sugu 
M 
Vanus 
48 

Perekonnaseis: 
- 

Lisainfo: Haridus - filoloogia, kirjandus.  
Oled kirjanik, ajakirjanik ja õppejõud.  

Kuulud FEMM/EMPL 
komisjoni.  
Parlamendis aastast 2014. 

Vajalik 
juhend: F  

Ajakirjanikud: 

1 Sina oled akrediteeritud ajakirjanik Euroopa Parlamendi täiskogu istungil. 
Vajalik 
juhend: K  

2 Sina oled akrediteeritud ajakirjanik Euroopa Parlamendi täiskogu istungil. 
Vajalik 
juhend: K  

3 Sina oled akrediteeritud ajakirjanik Euroopa Parlamendi täiskogu istungil. 
Vajalik 
juhend: K  



 

14 
 

3.2. Juhendid 

1.1.1. A –Mängujuht 

Mängujuhi roll on pigem suunav ning oluline on jälgida, et sekkumine mängu oleks minimaalne. 
Tähtis on sissejuhatuse ja kokkuvõtte tegemine. Peale rollide jagamist tuleb jälgida plaanitud ajakavas püsimist, et 
mäng ei läheks venima ning lõpus jääks piisavalt aega kokkuvõtte jaoks. 

Ülesanded ajalises järjestuses: 
1. Ruumi ja printmaterjali ettevalmistamine (juhendis toodud soovitustest lähtuvalt). 

2. Sissejuhatuseks ja eelhäälestuseks (10 min) on soovitatav anda osalejatele ülevaade Euroopa Liidu ja 

Euroopa Parlamendi kohta (arutelu, Kahoot, viktoriin või muu meelepärane lahendus). 

3. Rollide jagamine osalejatele (5 min) kas loosiga, sihistatult või kaht varianti kombineerides ja mängu 

ajakavalise ülesehituse tutvustamine. Rääkida läbi mängu ülesehitus ja erinevate etappide eesmärgid. 

Võimalusel panna ajakava nähtavale kohale (nt. ekraanile või tahvlile). 

Ajakava + 25 min sissejuhatus ja kokkuvõte 90 min mäng 120 min mäng 

I fraktsiooni kohtumine 10 min 15 min 

I komisjoni kohtumine 15 min 20 min 

I täiskogu istung 15 min 15 min 

II komisjoni kohtumine 10 min 15 min 

II fraktsiooni kohtumine 5 min 10 min 

II täiskogu istung 10 min 20 min 

1-3 min enne iga etapi lõppu on soovitav sellest osalejatele teada anda, et vajalikud arutelud saaksid 
lõpetatud ning tekstid kirja pandud. 

a. Kui kõik on rollid saanud: 

i. palu osalejatel koguneda fraktsioonidesse, et nad saaksid tuttavaks;  

ii. palu fraktsioonidel tutvuda oma põhiväärtuste ning eelnõude tekstidega; 

iii. palu igal fraktsioonil esimehe juhtimisel läbi arutada eelnõud millega nad nõus ei ole!  

Anna nimetatud ülesanded üks haaval. 

b. Fraktsioonide kohtumise ajal: 

i.  vaata koos Parlamendi Presidendi rolli saanud osalejaga üle tema juhend ning anna talle üle 

mängu juhtimine. Abista Presidenti ajalimiidi jälgimisel. 

ii. Juhenda ajakirjanikke ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendi saadikut 

c. II Täiskoguks vali sobiv hääletusviis (selgitus juhendis H) ja aita Presidendil hääletust läbi viia. 

 

4. Kokkuvõtete tegemine (10 min). Siin paluge osalejatel rollist välja tulla ning oma kogemust jagada. Eraldi 

paluge kommentaari juhipositsioonil olnud osalejatelt. 

Tagasiside saamiseks võivad abiks olla järgmised lahendused:  

1- Palu osalejatel oma naabrile jagada, mis tema jaoks oli mängus see kõige huvitavam või olulisem asi. 
Lühikese mõttevahetuse järel palu kellelgi kogu rühmaga jagada seda, mida talle räägiti. 

2- Palu osalejatel käega märku anda, kui nad on väitega nõus. Mängu kohta käivate väidete näited oleksid: 
a. mäng oli keeruline; 
b. mäng meeldis väga;  
c. õppisin midagi uut;  
d. mäng oli minu jaoks kasulik;  
e. kõik saadud juhised olid minu jaoks selged jne. 

3- Püüa õpilaste abiga kokku saada 5 positiivset ja 5 negatiivset omadussõna mängu kohta. 
4- Näita osalejatele videoklippe (EP ametiaja 2009-2014): 

a. Hääletusest: http://www.europarltv.europa.eu/et/player.aspx?pid=539adc35-611d-4bb8-8acb-a06e012ddbe3 
b. Saadikute töö: http://www.europarltv.europa.eu/et/player.aspx?pid=28068a32-f1df-4c70-805c-a035011ca699 

http://www.europarltv.europa.eu/et/player.aspx?pid=539adc35-611d-4bb8-8acb-a06e012ddbe3
http://www.europarltv.europa.eu/et/player.aspx?pid=28068a32-f1df-4c70-805c-a035011ca699


 

1.1.2. B –EPP Euroopa rahvapartei (kristlike demokraatide) ja Euroopa demokraatide fraktsioon 

Ülesanded: 1 – loe läbi põhimõtted 2 – tutvu probleemide ja eelnõudega 3 –leidke koos milliste eelnõudega on teie fraktsioon nõus, millistega mitte?  

Komisjoni 
nimi mängus 

KOMISJONI 
LÜHEND 
EPs 

Juhataja 
mängus 

Raportöör 
mängus 

Teema Probleem  EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Õigus, sise- ja 
välisasjad 

LIBE 

Vicky 
FORD 

Claude 
MORAES  

Migratsioon 
Migratsiooni -pagulased, illegaalsed 
immigrandid 

1. Pagulaskriisi  lahendamiseks tuleb kõik pagulased vastu võtta ja jagada liikmesriikide vahel 
proportsionaalselt rahvaarvu järgi. 

IMCO Digitaalne ühisturg Piiriülese kaubanduse piirangud 
2. Piiriülese e-kaubanduse lihtsustamiseks ning veebimüügi soodustamiseks kehtestada üle-Euroopaline 
ühtne postipaki hind sõltumata vahemaast, 5 eurot/ kg.  

Sotsiaal 

EMPL 
Iratxe 
GARCÍA 
PÉREZ 

Barbara 
MATERA  

Noorte tööhõive 
ELis noorte (15–24-aastased) töötus 
22% (so ligi 6 mln noort) 

1. Alla 25-aastase töötaja palkamisel vabastada asutus/ettevõte nimetatud isiku töötuskindlustusmaksest 
töötaja 26 a saamiseni. 

FEMM Vähemuste õigused 
Inimkaubandus (ohvreid ELis üle 2 mln 
aastas, enamus naised ja lapsed) 

2. Inimkaubanduse tõkestamiseks kriminaliseerida seksi ostmine ja müümine kõikides liikmesriikides. 

Regionaalareng ja 
konkurentsi 
võime 

REGI 

Jerzy 
BUZEK 

Iskra 
MIHAYLOVA  

Piirkondade 
konkurentsivõime 

Maapiirkondade negatiivne 
migratsioon 

1. Konkurentsivõime ja ülepiirilise koostöö suurendamiseks turismi valdkonnas kohustada liikmesriike 
sõlmima Euroopa Komisjoni poolt ette antud jaotuse alusel omavahelisi sõprusriikide lepinguid. 

ITRE 
Ühine 
energeetikapoliitika 

Energiajulgeolek 
2. Energiaga varustamise kindlustamiseks  rajada kõikidesse EL riikide mere- ja mägipiirkondadesse kogu 
riigi vajadust rahuldavad tuulepargid ja puudujäägi likvideerimiseks tuumaelektrijaamad. 

Ülevaade: Olete parlamendi suurim fraktsioon. 
Vaadetelt paremtsentristlik. Soovite suurendada 
Euroopa konkurentsivõimet, majanduskasvu ja 
tööhõivet – (digitaalne) ühtne turg. 

 

Vaadetelt kõige sarnasem erakonnaga Isamaa ja Res 
Publica Liit (IRL). 

Põhimõtted: 
Migratsioon –Nulltolerants inimkaubitsemisele; tugevdada ELi välispiiride kontrolli. 

Digitaalne ühisturg –Digitaalne majandus on Euroopa arengu ja hästitasustatud töökohtade võtmeks. 

Noorte tööhõive –Noori tuleb integreerida tööturule; võitleme noortevaesuse ja tõrjutuse vastu. 

Vähemuste õigused –Vähemuste kaitse süsteem peab olema loodud kahe-astmelise struktuurina (EL/liikmesriik). 

Piirkondade konkurentsivõime –KOV olulisus- demokraatia areng algab rohujuuretasandilt. 

Ühine energeetikapoliitika –EL peab enam rõhku asetama energia sõltumatusele, kliimamuutuse probleemile. 
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1.1.3. C –S&D Euroopa sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon 

Ülesanded: 1 – loe läbi põhimõtted 2 – tutvu probleemide ja eelnõudega 3 –leidke koos milliste eelnõudega on teie fraktsioon nõus, millistega mitte?  

Komisjoni 
nimi mängus 

KOMISJONI 
LÜHEND 
EPs 

Juhataja 
mängus 

Raportöör 
mängus 

Teema Probleem  EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Õigus, sise- ja 
välisasjad 

LIBE 

Vicky 
FORD 

Claude 
MORAES  

Migratsioon 
Migratsiooni -pagulased, illegaalsed 
immigrandid 

1. Pagulaskriisi  lahendamiseks tuleb kõik pagulased vastu võtta ja jagada liikmesriikide vahel 
proportsionaalselt rahvaarvu järgi. 

IMCO Digitaalne ühisturg Piiriülese kaubanduse piirangud 
2. Piiriülese e-kaubanduse lihtsustamiseks ning veebimüügi soodustamiseks kehtestada üle-Euroopaline 
ühtne postipaki hind sõltumata vahemaast, 5 eurot/ kg.  

Sotsiaal 

EMPL 
Iratxe 
GARCÍA 
PÉREZ 

Barbara 
MATERA  

Noorte tööhõive 
ELis noorte (15–24-aastased) töötus 
22% (so ligi 6 mln noort) 

1. Alla 25-aastase töötaja palkamisel vabastada asutus/ettevõte nimetatud isiku töötuskindlustusmaksest 
töötaja 26 a saamiseni. 

FEMM Vähemuste õigused 
Inimkaubandus (ohvreid ELis üle 2 mln 
aastas, enamus naised ja lapsed) 

2. Inimkaubanduse tõkestamiseks kriminaliseerida seksi ostmine ja müümine kõikides liikmesriikides. 

Regionaalareng ja 
konkurentsi 
võime 

REGI 

Jerzy 
BUZEK 

Iskra 
MIHAYLOVA  

Piirkondade 
konkurentsivõime 

Maapiirkondade negatiivne 
migratsioon 

1. Konkurentsivõime ja ülepiirilise koostöö suurendamiseks turismi valdkonnas kohustada liikmesriike 
sõlmima Euroopa Komisjoni poolt ette antud jaotuse alusel omavahelisi sõprusriikide lepinguid. 

ITRE 
Ühine 
energeetikapoliitika 

Energiajulgeolek 
2. Energiaga varustamise kindlustamiseks  rajada kõikidesse EL riikide mere- ja mägipiirkondadesse kogu 
riigi vajadust rahuldavad tuulepargid ja puudujäägi likvideerimiseks tuumaelektrijaamad. 

Ülevaade: Parlamendi juhtiv vasaktsentristlik 
fraktsioon. Edendavad Euroopa ühiskonda, mis 
baseerub vabadusel, võrdsusel, solidaarsusel, 
mitmekesisusel ja õiglusel. 

 

Vaadetelt kõige sarnasem Eesti Sotsiaaldemokraatliku 
Erakonnaga (SDE). 

Põhimõtted: 
Migratsioon – Rohkem rahalisi ressursse aitamaks Lääne-Balkani riikidel põgenikekriisiga toime tulla. 

Digitaalne ühisturg – Luua digitaalne keskkond, kus ettevõtted saaksid tegutseda piiriüleselt. 

Noorte tööhõive – Toetame ettepanekut käivitada Noorte tööhõivealgatus (Youth Employment Initiative). 

Vähemuste õigused – Sotsiaalne õiglus: vähemuste kaitse, soolise palgalõhe vähendamine. 

Piirkondade konkurentsivõime –Eelarve peab olema kooskõlas tööjõupoliitikaga, regionaalse arengu ja investeeringutega. 

Ühine energeetikapoliitika – Rohelisem Euroopa: suurem energia efektiivsus, Euroopa tööstuse uuendamine 
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1.1.4. D –ECR Group Euroopa konservatiivid ja reformistid 

Ülesanded: 1 – loe läbi põhimõtted 2 – tutvu probleemide ja eelnõudega 3 –leidke koos milliste eelnõudega on teie fraktsioon nõus, millistega mitte?  

Komisjoni 
nimi mängus 

KOMISJONI 
LÜHEND 
EPs 

Juhataja 
mängus 

Raportöör 
mängus 

Teema Probleem  EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Õigus, sise- ja 
välisasjad 

LIBE 

Vicky 
FORD 

Claude 
MORAES  

Migratsioon 
Migratsiooni -pagulased, illegaalsed 
immigrandid 

1. Pagulaskriisi  lahendamiseks tuleb kõik pagulased vastu võtta ja jagada liikmesriikide vahel 
proportsionaalselt rahvaarvu järgi. 

IMCO Digitaalne ühisturg Piiriülese kaubanduse piirangud 
2. Piiriülese e-kaubanduse lihtsustamiseks ning veebimüügi soodustamiseks kehtestada üle-Euroopaline 
ühtne postipaki hind sõltumata vahemaast, 5 eurot/ kg.  

Sotsiaal 

EMPL 
Iratxe 
GARCÍA 
PÉREZ 

Barbara 
MATERA  

Noorte tööhõive 
ELis noorte (15–24-aastased) töötus 
22% (so ligi 6 mln noort) 

1. Alla 25-aastase töötaja palkamisel vabastada asutus/ettevõte nimetatud isiku 
töötuskindlustusmaksest töötaja 26 a saamiseni. 

FEMM Vähemuste õigused 
Inimkaubandus (ohvreid ELis üle 2 mln 
aastas, enamus naised ja lapsed) 

2. Inimkaubanduse tõkestamiseks kriminaliseerida seksi ostmine ja müümine kõikides liikmesriikides. 

Regionaalareng ja 
konkurentsi 
võime 

REGI 

Jerzy 
BUZEK 

Iskra 
MIHAYLOVA  

Piirkondade 
konkurentsivõime 

Maapiirkondade negatiivne 
migratsioon 

1. Konkurentsivõime ja ülepiirilise koostöö suurendamiseks turismi valdkonnas kohustada liikmesriike 
sõlmima Euroopa Komisjoni poolt ette antud jaotuse alusel omavahelisi sõprusriikide lepinguid. 

ITRE 
Ühine 
energeetikapoliitika 

Energiajulgeolek 
2. Energiaga varustamise kindlustamiseks  rajada kõikidesse EL riikide mere- ja mägipiirkondadesse kogu 
riigi vajadust rahuldavad tuulepargid ja puudujäägi likvideerimiseks tuumaelektrijaamad. 

Ülevaade:  Paremtsentristlik fraktsioon, mis ei 
toeta föderaalse Euroopa ideed. Peate oluliseks 
liikmesriikide iseseisvust. EL tuleb taaskäivitada ja 
panna tööle nii majanduse kui inimeste kasuks.  

 

Vaadetelt kõige sarnasem Eesti Konservatiivse 
Rahvaerakonnaga (EKRE). 

Põhimõtted: 
Migratsioon – tegeleda põgenikeprobleemi tekkepõhjustega: aidata luua stabiilsust Põhja-Aafrika riikides. 

Digitaalne ühisturg –ettevõtjaid ja tarbijaid kutsuva digitaalse ühisturu saab luua koos õige keskkonnaga. 

Noorte tööhõive – peamine roll noorte tööpuudusega võitlemisel on liikmesriikidel, ELi roll on pigem suunav. 

Vähemuste õigused – toetame etniliste ja usuliste vähemuste õigusi. 

Piirkondade konkurentsivõime – arvestamine nii maa- kui ka linnakogukondadega. 

Ühine energeetikapoliitika – jätkusuutlik varustatus puhta energiaga rõhuasetusega energiajulgeolekule 
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1.1.5. E –ALDE Euroopa demokraatide ja liberaalide liidu fraktsioon 

Ülesanded: 1 – loe läbi põhimõtted 2 – tutvu probleemide ja eelnõudega 3 –leidke koos milliste eelnõudega on teie fraktsioon nõus, millistega mitte?  

Komisjoni 
nimi mängus 

KOMISJONI 
LÜHEND 
EPs 

Juhataja 
mängus 

Raportöör 
mängus 

Teema Probleem  EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Õigus, sise- ja 
välisasjad 

LIBE 

Vicky 
FORD 

Claude 
MORAES  

Migratsioon 
Migratsiooni -pagulased, illegaalsed 
immigrandid 

1. Pagulaskriisi  lahendamiseks tuleb kõik pagulased vastu võtta ja jagada liikmesriikide vahel 
proportsionaalselt rahvaarvu järgi. 

IMCO Digitaalne ühisturg Piiriülese kaubanduse piirangud 
2. Piiriülese e-kaubanduse lihtsustamiseks ning veebimüügi soodustamiseks kehtestada üle-Euroopaline 
ühtne postipaki hind sõltumata vahemaast, 5 eurot/ kg.  

Sotsiaal 

EMPL 
Iratxe 
GARCÍA 
PÉREZ 

Barbara 
MATERA  

Noorte tööhõive 
ELis noorte (15–24-aastased) töötus 
22% (so ligi 6 mln noort) 

1. Alla 25-aastase töötaja palkamisel vabastada asutus/ettevõte nimetatud isiku töötuskindlustusmaksest 
töötaja 26 a saamiseni. 

FEMM Vähemuste õigused 
Inimkaubandus (ohvreid ELis üle 2 mln 
aastas, enamus naised ja lapsed) 

2. Inimkaubanduse tõkestamiseks kriminaliseerida seksi ostmine ja müümine kõikides liikmesriikides. 

Regionaalareng ja 
konkurentsi 
võime 

REGI 

Jerzy 
BUZEK 

Iskra 
MIHAYLOVA  

Piirkondade 
konkurentsivõime 

Maapiirkondade negatiivne 
migratsioon 

1. Konkurentsivõime ja ülepiirilise koostöö suurendamiseks turismi valdkonnas kohustada liikmesriike 
sõlmima Euroopa Komisjoni poolt ette antud jaotuse alusel omavahelisi sõprusriikide lepinguid. 

ITRE 
Ühine 
energeetikapoliitika 

Energiajulgeolek 
2. Energiaga varustamise kindlustamiseks  rajada kõikidesse EL riikide mere- ja mägipiirkondadesse kogu 
riigi vajadust rahuldavad tuulepargid ja puudujäägi likvideerimiseks tuumaelektrijaamad. 

Ülevaade: liberaalne fraktsioon, võtmesõnadeks 
on sallivus, avatus, ettevõtlusvabadus. Arvate, et 
Euroopa peab jõudma iga Euroopa riigini, austama 
demokraatiat  ja järgima inimõigusi. 

 

Vaadetelt kõige sarnasem Eesti Reformierakonna 
(RE) ja Eesti Keskerakonnaga (K). 

Põhimõtted:  
Migratsioon – suurem solidaarsus, kaasata päästeoperatsioonidesse laevu ja inimressursse. 

Digitaalne ühisturg – vabakaubandus ja EL ühisturg tarbijate ning väikse ja keskmise suurusega ettevõtete huvide kaitsmine. 

Noorte tööhõive – liikmesriigid investeerigu läbi Euroopa fondide noorte koolitustesse või praktikavõimalustesse. 

Vähemuste õigused – etnilisi vähemusi tuleb paremini integreerida, alustades haridusest ning jätkates tööturul. 

Piirkondade konkurentsivõime – regionaalsed ja kohalike huvigruppide esindajad peaksid olema otsustusprotsessi kaasatud. 

Ühine energeetikapoliitika – luua ühine energiaturg energia edastamiseks, kasutamiseks ja tarbimiseks. 



 

19 
 

1.1.6. F –GREENS/EFA Rohelised/Euroopa vabaliit  

Ülesanded: 1 – loe läbi põhimõtted 2 – tutvu probleemide ja eelnõudega 3 –leidke koos milliste eelnõudega on teie fraktsioon nõus, millistega mitte?  

Komisjoni 
nimi mängus 

KOMISJONI 
LÜHEND 
EPs 

Juhataja 
mängus 

Raportöör 
mängus 

Teema Probleem  EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Õigus, sise- ja 
välisasjad 

LIBE 

Vicky 
FORD 

Claude 
MORAES  

Migratsioon 
Migratsiooni -pagulased, illegaalsed 
immigrandid 

1. Pagulaskriisi  lahendamiseks tuleb kõik pagulased vastu võtta ja jagada liikmesriikide vahel 
proportsionaalselt rahvaarvu järgi. 

IMCO Digitaalne ühisturg Piiriülese kaubanduse piirangud 
2. Piiriülese e-kaubanduse lihtsustamiseks ning veebimüügi soodustamiseks kehtestada üle-Euroopaline 
ühtne postipaki hind sõltumata vahemaast, 5 eurot/ kg.  

Sotsiaal 

EMPL 
Iratxe 
GARCÍA 
PÉREZ 

Barbara 
MATERA  

Noorte tööhõive 
ELis noorte (15–24-aastased) töötus 
22% (so ligi 6 mln noort) 

1. Alla 25-aastase töötaja palkamisel vabastada asutus/ettevõte nimetatud isiku töötuskindlustusmaksest 
töötaja 26 a saamiseni. 

FEMM Vähemuste õigused 
Inimkaubandus (ohvreid ELis üle 2 mln 
aastas, enamus naised ja lapsed) 

2. Inimkaubanduse tõkestamiseks kriminaliseerida seksi ostmine ja müümine kõikides liikmesriikides. 

Regionaalareng ja 
konkurentsi 
võime 

REGI 

Jerzy 
BUZEK 

Iskra 
MIHAYLOVA  

Piirkondade 
konkurentsivõime 

Maapiirkondade negatiivne 
migratsioon 

1. Konkurentsivõime ja ülepiirilise koostöö suurendamiseks turismi valdkonnas kohustada liikmesriike 
sõlmima Euroopa Komisjoni poolt ette antud jaotuse alusel omavahelisi sõprusriikide lepinguid. 

ITRE 
Ühine 
energeetikapoliitika 

Energiajulgeolek 
2. Energiaga varustamise kindlustamiseks  rajada kõikidesse EL riikide mere- ja mägipiirkondadesse kogu 
riigi vajadust rahuldavad tuulepargid ja puudujäägi likvideerimiseks tuumaelektrijaamad. 

Ülevaade: Olete mõõdukalt vasakpoolne fraktsioon. 
Soovite ümber kujundada tänast Euroopa Liitu, mis 
tähtsustab üle majandusküsimusi, liiduks, mida seovad 
sotsiaalsed, kultuurilised ja ökoloogilised väärtused. 

 

Vaadetelt kõige sarnasem Erakond Eestimaa 
Rohelistega (EER).  

Põhimõtted: 
Migratsioon – tuleb aktiivselt tegeleda põhjustega, mitte tagajärgedega. 

Digitaalne ühisturg – olulisim on garanteerida võrdne juurdepääs digiturgudele läbi neti-neutraalsuse nõude. 

Noorte tööhõive – suuremad investeeringud töökohtade loomisesse, võitlus noortevaesusega. 

Vähemuste õigused –kaitsta ohustatud või vähemustesse kuuluvate kogukondade õigusi. 

Piirkondade konkurentsivõime –turu reeglid ei tohi üle sõita inimeste põhiõigustest. 

Ühine energeetikapoliitika – vähendada tarbimist, kasutada energiat efektiivsemalt ja lülituda ümber taastuvenergiale. 
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1.1.7. G –Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed (NI) 

 

Sina oled parlamendiliige, kes ei ole soovinud liituda ühegi fraktsiooniga või keda ükski fraktsioon ei ole nõustunud oma liikmeks võtma (nt liiga äärmuslike 
vaadete tõttu). Lähtud komisjonide töös ning täiskogu hääletustel üksnes isiklikest vaadetest. Osaled komisjonide kohtumistel ja täiskogu istungitel. 
Ajakavas märgitud fraktsiooni kohtumise aega saad kasutada eelnõude osas oma seisukoha kujundamiseks. 

Kuulud Õigus, sise- ja välisasjade komisjoni. Tutvu eelnõuga, mõtle ja arutle, kas ja mis osas oled sellega nõus. Tee endale märkmeid. 

 

Ülesanded: 1 –  tutvu probleemi ja eelnõuga 2 – mõtle oma vaadetele 3 –leia milliste eelnõudega oled nõus, millistega mitte?  

Komisjoni 
nimi mängus 

KOMISJONI 
LÜHEND 
EPs 

Juhataja 
mängus 

Raportöör 
mängus 

Teema Probleem  EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Õigus, sise- 
ja välisasjad 

LIBE 

Vicky 
FORD 

Claude 
MORAES  

Migratsioon 
Migratsiooni -pagulased, 
illegaalsed immigrandid 

1.  Pagulaskriisi lahendamiseks tuleb kõik pagulased vastu võtta 
ja jagada liikmesriikide vahel proportsionaalselt rahvaarvu järgi. 

IMCO 
Digitaalne 
ühisturg 

Piiriülese kaubanduse 
piirangud 

2. Piiriülese e-kaubanduse lihtsustamiseks ning veebimüügi 
soodustamiseks kehtestada üle-Euroopaline ühtne postipaki 
hind sõltumata vahemaast, 5 eurot/ kg.  
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1.1.8. H –Parlamendi president 

Sina oled Euroopa Parlamendi president. Presidendi ülesanne on juhtida Parlamendi tööd ning 
täiskogu istungjärke. Sul on õigus avada, katkestada ja lõpetada istungeid. Sina hoiad korda ja annad 
sõnavõtjatele sõna, kuulutad arutelud lõppenuks ning paned küsimusi hääletusele. Igaks etapiks 
ettenähtud ajakavast kinnipidamist aitab sul jälgida Mängujuht.  
 

Mängu ajakava järgi on sinu ülesanded järgmised: 
1. Tutvumise ja esimese fraktsiooni kohtumise järel palu parlamendi liikmetel koguneda komisjonidesse. 
Komisjonide tööd juhatavad Komisjonide esimehed, neil on selleks vastav juhis olemas, sina saad samal ajal oma 
juhistega paremini tutvuda. 
 

2. Komisjonide kohtumise järel palu liikmetel koguneda Esimesele täiskogu istungile. Sinu ülesanne on juhtida kogu 
kokkusaamist tuginedes päevakorra punktidele: 

 Alusta istungit sõnavõtu ja päevakorra tutvustamisega. Loe ette kaldkirjas tekst: 
 „Palun saalis vaikust, et saaksime alustada! Head parlamendi liikmed, tänase istungi arutelude teemadeks on 
migratsioon, noorte tööhõive, vähemuste õigused, piirkondade konkurentsivõime ning ühine energeetikapoliitika. 
Täpne päevakord on järgmine: 

Punkt 1. Üheks minutiks saab sõna Õigus, sise- ja välisasjade komisjoni raportöör. 
Punkt 2. Üheks minutiks saab sõna Sotsiaalkomisjoni raportöör. 
Punkt 3. Üheks minutiks saab sõna Regionaalarengu ja konkurentsivõime komisjoni raportöör. 
Punkt 4. Kolmeks minutiks saab küsimuste esitamiseks sõna ajakirjanik/ajakirjanikud. 
Punkt 5. Neljaks minutiks saavad sõna parlamendi liikmed täiendavateks küsimusteks ja kommentaarideks.  

Palun päevakorra kinnitamiseks hääletada, andes käega märku, kes on päevakorraga nõus?“  
–kui visuaalselt on näha, et enamus on nõus, siis jätka.  
„Istungil tekkinud küsimusi arutatakse hiljem komisjonides, palun komisjonide raportööridel sellekohaseid märked 
teha!“ 

 Edasi juhi istungit vastavalt päevakorrale (punktid 1-5). Mängujuht aitab jälgida ajalimiidist kinni pidamist. 
Istungi lõppedes ütle: „Tänan Teid sisuka kohtumise eest! Palun kõigil uuesti komisjonidesse koguneda, et seal 
siis saadud kommentaare ning küsimusi eelnõude koostamisel arvesse võtta!“ 
 

3. II komisjonide kohtumise aega saad kasutada II täiskogu istungi ettevalmistamiseks. Palu Mängujuhi abi häälte 
kokkulugemisel või tehnilise võimaluse olemasolul Kahoot hääletuse üles seadmiseks. 
 

4. Enne viimast täiskogu istungit: „Palun saadikutel koguneda fraktsioonidesse ja fraktsiooni esimehe juhtimisel üle 
vaadata hääletusele minevate eelnõude vastavus fraktsiooni seisukohtadega!“. 
 

5. Teine täiskogu istung.  

 Alusta istungit sõnavõtu ja päevakorra tutvustamisega: 
 „Head parlamendi liikmed, hea on teid kõiki siin taas näha. Tänase istungil on plaanis kolme komisjoni eelnõudega 
tutvumine ning sellele järgneb hääletus. Täpne päevakord on selline: 

Punkt 1. Üheks minutiks saab eelnõu ette lugemiseks sõna Õigus, sise- ja välisasjade komisjoni raportöör. 
Punkt 2. Üheks minutiks saab eelnõu ette lugemiseks sõna Sotsiaalkomisjoni raportöör. 
Punkt 3. Üheks minutiks saab eelnõu ette lugemiseks sõna Regionaalarengu ja konkurentsivõime komisjoni 
raportöör 
Punkt 4. Hääletame ettekannetes tutvustatud Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõude üle.“ 

Palun päevakorra kinnitamiseks hääletada, andes käega märku, kes on päevakorraga nõus?“  
Järgnevalt juhi istungit vastavalt päevakorrale. Punktis 4 palu eelnõud enda kätte. Iga punkt hääletatakse eraldi. 
Vastavalt hääletuse läbiviimisele jätka: 
A -Hääletamiseks Kahoot lahendusega (aadress: https://play.kahoot.it/#/k/d58711a0-2c9b-476b-9a89-2113de1f1f6e) 
ütle: „Hääletus on avatud.  Palun hääletada! Hääletus on lõppenud“ (iga lause vahel pea väike paus). Vastavalt 
hääletustulemustele kommenteeri saadud tulemust, kas eelnõu on vastu võetud või tagasi lükatud! 
B -Hääletades visuaalselt hääli kokku lugedes küsi järgmised küsimused: „Kes on poolt? Kes on vastu? Kes on 
erapooletu?“ loe iga küsimuse järel Mängujuhi abiga häälte arvud kokku ja kommenteeri saadud tulemust. 
 

Peale hääletust: „Aitäh teile tehtud töö eest! Käesolevaga kuulutan istungi lõppenuks!“ 

https://play.kahoot.it/#/k/d58711a0-2c9b-476b-9a89-2113de1f1f6e
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1.1.9. I –Komisjoni esimees 

 

Sina oled komisjoni esimees. Komisjonides tehakse parlamendi põhiline sisuline töö ehk töötatakse 
seaduse eelnõudega. Sinu ülesanne on suunata tekkivat arutelu ja vaadata, et kõik komisjoni liikmed 
saaksid oma arvamust avaldada.  

 

 I Komisjonide kohtumine. Alusta koosolekut sõnavõtu ja päevakorra tutvustamisega. Päevakorra 

tutvustamiseks loe esmalt ette kaldkirjas tekst ning seejärel juhi kokkusaamist vastavalt punktides 1-3 

toodud selgitustele: 

 

 „Palun komisjoni tähelepanu! Head liikmed, tänase koosoleku päevakord on järgmine: 
Punkt 1. Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõudega tutvumine.  - Palu raportööril juhendilt B, C, D, E või-F 
ette lugeda ainult teie komisjoni puudutavad eelnõud. 
Punkt 2. Arutelu eelnõude sisu ja sõnastuse üle. - Anna liikmetele sõna ning arutage ja väidelge, et 

kokku panna sobiva sõnastusega eelnõu. Võite algset eelnõu muuta ja täiendada. Täiskogul tuleb teil 

tutvustada mõlema probleemi lahendust. 

Punkt 3. Eelnõu täpse sõnastus kirja panemine. - Palu raportööril kirja panna arutelude tulemusel kokku 
lepitud eelnõude sõnastused. Täiskogu istungil teeb tutvustava ettekande raportöör. Peale ettekannet 
palu raportööril üles märkida kõik tekkinud küsimused II komisjoni koosoleku jaoks. 

Asume tööle“ 
 
Tutvusta komisjoni liikmetele mis on direktiiv! 
 
Direktiiv on õigusakt, milles sätestatakse eesmärk, mille ELi liikmesriigid peavad saavutama. Siiski saavad 
liikmesriigid ise otsustada, kuidas seda teha. Direktiivis on sätestatud minimaalne ja maksimaalne piirang, kuid iga 
riigi otsustada on, kuidas ta koostab oma seadused selle rakendamiseks. 

 
 

 II komisjonide kohtumine. Alusta koosolekut sõnavõtu ja päevakorra tutvustamisega. Päevakorra 

tutvustamiseks loe esmalt ette kaldkirjas tekst ning seejärel juhi kokkusaamist vastavalt punktides 1-3 

toodud selgitustele: 

 

 „Tere tulemast tagasi! Tänase koosoleku eesmärk on täiskogult saadud tagasisidest lähtuvalt teha tööd 
eelnõudega. Koosoleku päevakord on järgmine: 

Punkt 1. Eelnõudele saadud küsimuste läbi vaatamine. - Palu raportööril ette lugeda täiskogult saadud 
küsimused ja kommentaarid.  
Punkt 2. Sõnavõtud ja arutelu eelnõudes paranduste tegemiseks. – Küsi komisjoni liikmete arvamust, 
kas välja pakutud direktiiv aitaks probleemi lahendamisele kaasa? Jälgi, et kõik saaksid sõna. Luba 
tekkida arutelul. 
Punkt 3. Eelnõu täpse sõnastuse kirja panemine. - Palu raportööril kirja panna arutelu tulemusel kokku 

lepitud sõnastused.  
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1.1.10. J –Komisjoni raportöör 
 

Sina oled komisjoni raportöör. Sinu ülesanne on komisjoni toel kokku panna eelnõu muudetud sõnastus, mille sa 1 minuti jooksul ise I täiskogu istungil 
ette kannad. Kasuta alloleva tabeli tulpasid, et üles märkida esimesel komisjoni kohtumisel kokkulepitud eelnõud, esimeselt täiskogult saadud küsimused ja 
viimasesse tulpa kirjuta loetava käekirjaga teisel täiskogul hääletusele minevate eelnõude sõnastused.  
Lisajuhiseid jagavad sulle komisjoni esimees ja Parlamendi president. 
Kindlasti tuleb täiskogu istungil esitada kaks eelnõu! 

Märgi siia komisjoni nimi: _________________________________ 

 
 

 Parandatud eelnõu – seda tulpa täidad I komisjoni 
koosolekul ja kannad ette I täiskogul 

Ajakirjanikelt/ saadikutelt saadud küsimused  

– seda tulpa täidad I täiskogu istungil 

Lõplik eelnõu tekst ettekandmiseks II täiskogu istungil 
– seda tulpa täidad II komisjoni koosolekul 

1 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

2 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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1.1.11. K –Ajakirjanik   
 

Sina oled akrediteeritud ajakirjanik Euroopa Parlamendi täiskogu istungil. Sinu ülesanne on vahendada 
Parlamendis toimuvat Euroopa tavakodanikule. Kui mängus on ajakirjanikke rohkem kui 1, jagage 
eelnõud omavahel ära (nt komisjonide või isikliku huvi järgi).  

1. Tutvu eelnõu tekstiga. Iga eelnõu kohta tuleb esitada üks küsimus, mõned küsimused on ette 

antud, võid neid muuta või parema küsimusega asendada. Kasuta täiskogu istungini jäävat aega, 

et ringi liikuda ja kuula ILMA SEKKUMATA, mida komisjonides arutatakse (nad võivad kirjas 

olevat eelnõud muuta!). Lisaks püüa teema kohta rohkem teada saada (Google, Euroopa 

Parlamendi kodulehekülg, Wikipedia jms). 

2. Koostatud küsimused kannad ette I täiskogu istungil.  Küsimusteks annab sõna Euroopa 

Parlamendi president. Kokku on küsimuste esitamiseks aega 3 min. 

3. Peale I täiskogu istungit kirjuta lehe teisele poolele üks artikkel (~100 sõna) kas: 

a) ajakirjaniku nägemus Parlamendi tööst probleemide lahendamisel 

b) uudise stiilis ülevaade mängust koos saadud kogemuse ning mõtetega 

Komisjo
ni nimi 

Lühe
nd 

Probleem 
EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI 
EELNÕU 

Küsimused 

Õigus, sise- 
ja 

välisasjad 

LIBE 

Migratsiooni -
pagulased, 
illegaalsed 
immigrandid.  

1. Pagulaskriisi lahendamiseks tuleb kõik 
pagulased vastu võtta ja jagada liikmesriikide 
vahel proportsionaalselt rahvaarvu järgi. 

Nt.  Kuidas on teie poolt pakutud lahenduse juures arvestatud 
liikmesriikide majandusliku olukorra ning riikide pindalaga? 

__________________________________________ 
__________________________________________ 

IMCO 
Piiriülese 
kaubanduse 
piirangud 

2. Piiriülese e-kaubanduse lihtsustamiseks 
ning veebimüügi soodustamiseks kehtestada 
üle-Euroopaline ühtne postipaki hind 
sõltumata vahemaast, 5 eurot/ kg.  

__________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________ 

Sotsiaal 

EMPL 

EL noorte (15–
24-aastased) 
töötus 22% (so 
ligi 6 mln noort) 

1. Alla 25-aastase töötaja palkamisel 
vabastada asutus/ettevõte nimetatud isiku 
töötuskindlustusmaksest töötaja 26 a 
saamiseni. 

Nt. Kuidas ettevõtjate vabastamine töötuskindlustus maksetest 
motiveerib tööandjaid, kui nimetatud maks on Eestis on vaid 0,8%, 
Saksamaal 1,5% ja nt Prantsusmaal 4% töötaja palgast? 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

  

FEMM 

Inimkaubandus 
(ohvreid ELis üle 
2 mln aastas, 
enamus naised ja 
lapsed) 

2. Inimkaubanduse tõkestamiseks 
kriminaliseerida seksi ostmine ja müümine 
kõikides liikmesriikides. 

__________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________ 

Regionaal-
areng ja 

konkurents
i võime 

REGI 
Maapiirkondade 
negatiivne 
migratsioon 

1. Konkurentsivõime ja ülepiirilise koostöö 
suurendamiseks turismi valdkonnas 
kohustada liikmesriike sõlmima Euroopa 
Komisjoni poolt ette antud jaotuse alusel 
omavahelisi sõprusriikide lepinguid. 

__________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________ 

ITRE Energiajulgeolek 

2. Energiaga varustamise kindlustamiseks  
rajada kõikidesse EL riikide mere- ja 
mägipiirkondadesse kogu riigi vajadust 
rahuldavad tuulepargid ja puudujäägi 
likvideerimiseks tuumaelektrijaamad. 

Nt. Kuidas olete te tuuleparkide ja tuumaelektrijaamade rajamisel 
arvestanud kodanike  ja keskkonna heaolu ning turvalisusega? 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 
 

 

NB! Peale mängu anna artikkel mängujuhi kätte. 
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4. Lisamaterjal komisjonide tööks 

Allolevas tabelis on ettevalmistatud eelnõud ja võimalikud ajakirjaniku küsimused. Lisamaterjali saab kasutada pikema mängu läbi viimisel või kui 
soovite ülal toodud juhendites B - G mõnda probleemi asendada. 

Komisjoni nimi 
mängus 

KOMISJONI 
LÜHEND EPs 

Juhataja 
mängus 

Raportöör 
mängus 

Teemad Probleem LISA MATERJAL - EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU  Ajakirjaniku küsimused 

Õigus, sise- ja 
välisasjad 

LIBE 

Vicky 
FORD 

Claude 
MORAES  

Migratsioon 
Migratsiooni -
pagulased, illegaalsed 
immigrandid. 

1. Rajada piiririikidesse ajutised pagulaskülad koos esmaste 
töövõimalustega, pagulaste kodukohariikide olukorra 
stabiliseerumiseni. 

1) Kui pikalt EL kavatseb ja suudab ajutisi lahendusi 
pakkuda ning neid ka töös hoida? 
2) 

IMCO 

Digitaalne ühisturg 
Piiriülese kaubanduse 
piirangud 

2. Kaotada kõik regionaalsed piirangud muusika, digiraamatute 
ja filmide allalaadimisele - mis on kättesaadav UKs, on 
kättesaadav ka Eestis. 

1) 68% EL kodanikest laeb alla tasuta sisu, kuidas on sellega 
arvestatud ja kuidas autorite ühing uues situatsioonis 
toimida saab?  
2)  

Julgeolek EL kodanike julgeolek 
3. ISISe jt terroriorganisatsioonide tegevuse tõkestamiseks 
taastada piirikontroll Schengeni piirkonnas. 

1) Kas piirikontrolli taastamine ei ole vastuolus EL ühe 
põhiväärtusega? 
2) 

Sotsiaal 

EMPL 

Iratxe 
GARCÍA 
PÉREZ 

Barbara 
MATERA  

Noorte tööhõive 
EL noorte (15–24-
aastased) töötus 22% 
(so ligi 6 mln noort) 

1. Noorte tööhõive suurendamiseks kehtestada asutustele ja 
ettevõtetele praktikatoetus 20% riiklikust miinimumpalgast, 
millele tööandjad on kohustatud omalt poolt lisama 10% 
miinimumpalgast. 

1) Kui kaua ühe praktikandi kohta on plaanis toetust 
maksta? 
 
2) 

CULT Haridus Vähene solidaarsus. 
2. Kultuuridevaheliste erinevuste mõistmise suurendamiseks 
viia gümnaasiumiõppesse sisse kohustuslik religiooniõpetus 
ühel poolaastal alates 9. klassist vähemalt 8 õppetundi kuus. 

1) Kas uue aine lisamine on mõistlik olukorras, kus õpilaste 
koolipäevad on juba niigi pikad? 
2) 

FEMM Vähemuste õigused 
Vähemuste 
alareguleeritud 
õigused 

3. Kooselu registreerinud samasoolistele vanematele anda 
elukaaslase lapse/laste lapsendamisõigus. 

1) Kuidas on kaitstud lapse huvid? 
 
2) 

Regionaalareng ja 
konkurentsivõime 

REGI 

Jerzy 
BUZEK 

Iskra 
MIHAYLOVA  

Piirkondade 
konkurentsivõime 

Maapiirkondade 
negatiivne migratsioon 

1. Toetada piirkondades alla 100 in / km² EL vahenditest 
ettevõtluse arengut, keskendudes piirkonna eripäradele ja 
potentsiaalile. 

1) Mis kriteeriumite alusel täpsed piirkonnad välja 
valitakse? 
 
2) 

ITRE 

Teaduse ja 
ettevõtluse 
koostöö 

Liiga vähe innovaatilisi 
ja säästlikke lahendusi 

2. Luua kompetentsi keskused teadusasutuste ja ettevõtete 
koostöö arendamiseks  tootearenduse valdkonnas. 

1) Kuidas tagatakse ideede/lahenduste konfidentsiaalsus 
(et neid nö. ei varastataks)? 
2) 

Ühine 
energeetikapoliitika 

Energiajulgeolek 
3. Läbi optimaalsete toetuste investeerida päikesepatareide ja 
tuuleparkide kasutusele võtmisesse kodumajapidamistes. 

1) Kuidas kommenteerite seda, et uuringute kohaselt ei ole 
päikesepatareid tasuv lahendus? 
2)  
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5. Taustainfo ja kasutatud materjal 

 

  Euroopa Parlamendi koduleht 

 www.europarl.europa.eu  

  Euroopa Komisjoni koduleht 

 http://ec.europa.eu/index_et.htm 

  Euroopa Parlamendi struktuur ja tegevus 

 http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_1.3.3.pdf 

  Täiskogu istungit käsitlev juhend 

 http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/guide-plenary.html 

  Parlamendi komisjonid 

 http://www.europarl.europa.eu/committees/et/parliamentary-committees.html 

 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/00aab6aedf/Komisjonid.ht

ml 

  Press 

 http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/contact_us/ec_spokespersons/i

ndex_en.htm 

  Rohkem infot selle kohta, kuidas Euroopa Liidus seadused päriselt sünnivad saab vaadata siit: 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/20150201PVL00004/Volitused-ja-tegevus 

 

http://www.europarl.europa.eu/
http://ec.europa.eu/index_et.htm
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_1.3.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/guide-plenary.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/et/parliamentary-committees.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/00aab6aedf/Komisjonid.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/00aab6aedf/Komisjonid.html
http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/contact_us/ec_spokespersons/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/contact_us/ec_spokespersons/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/20150201PVL00004/Volitused-ja-tegevus

