
EUROPOS KOMISIJA
- Po vieną Komisijos narį iš kiekvienos valstybės narės
- Galima prilyginti šalies vyriausybei.
- Atstovauja ES

EUROPOS PARLAMENTAS
- Daugiausia 751 Europos Parlamento narys
- Sprendimų priėmimo institucija
- Atstovauja ES piliečiams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA
- Po vieną ministrą iš kiekvienos valstybės narės
- Sprendimų priėmimo institucija
- Atstovauja valstybėms narėms
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UŽDUOČIŲ LAPAS 

EUROPOS PARLAMENTO NARIO KĖDĖJE

EIGA
Dabar įsivaizduokite, kad esate Europos Parlamento narys (-ė). Europos Sąjungos piliečiai išrinko jus į Europos 
Parlamentą. Jie tikisi, kad pakeisite, patvirtinsite arba atmesite pasiūlymus dėl teisės aktų. 

Ant žaidimo lentos rasite apverstas korteles. Kortelės sunumeruotos. Pradėkite nuo kortelės Nr. 1. Vienas 
grupės narys apverčia kortelę ir garsiai perskaito, kas parašyta kitoje pusėje. Po to grupė atlieka užduotis. 

Atlikus pirmosios kortelės užduotį, iš eilės atlikite kortelėse Nr. 2, 3 ir 4 esančias užduotis. Laikykitės kortelėje 
nurodyto laiko. Užrašams naudokite šį užduočių lapą. 

PAKEITIMAI, KURIŲ PRAŠO EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA
Apačioje užrašykite prašomus pakeitimus (kortelė Nr. 2).

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI
Užrašykite savo Europos Komisijos pasiūlymo dėl teisės akto pakeitimus. Tai – jūsų naujasis teisės aktas. 
Rekomenduojama atsižvelgti ir į pakeitimus, kurių prašo Europos Sąjungos Taryba (kortelė Nr. 2), ir į 
įvairių interesų grupių pateiktą informaciją (kortelė Nr. 3). 

Išvardykite argumentus ir (arba) priežastis, dėl kurių jūs, kaip Europos Parlamento narys (-ė), manote, kad 
jūsų ką tik sukurtu teisės aktu galima pasiekti geriausią sprendimą (kortelė Nr. 4).  

1.

2.

3.
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1. EUROPOS KOMISIJOS PASIŪLYMAS DĖL TEISĖS AKTO  
“RŪKYMAS ES”

Siekdama, kad jaunimas nepradėtų rūkyti, Europos Komisija siūlo... 

1 straipsnis. ... Kaip jau nuspręsta anksčiau priimtuose ES reglamentuose, nustatyti, kad įspėjimai dėl 
sveikatos ant cigarečių pakuočių būtų privalomi.

2 straipsnis. ... Kad skirtingų gamintojų pakuočių dizainas nebesiskirtų. Visos pakuotės turi būti 
standartizuotos, o pavadinimas, prekės ženklas ir gamintojas gali būti nurodomi tik vienu 
šriftu. 

3 straipsnis. ... Nustatyti, kad visoje ES tabako produktus būtų draudžiama parduoti jaunesniems nei 18 
metų asmenims.

Atsakomybės ribojimas. Ši užduotis nei savo forma, nei turiniu neturi būti laikoma išsamiai ir teisingai atspindinčia tikrovę, taip pat ji neatitinka faktinės Europos 
Parlamento, Europos Komisijos, Europos Sąjungos Tarybos ar lobistų grupių nuomonės. Ši modeliavimo užduotis atliekama tik ugdymo tikslais, kuriais ir grindžiamas 
tam tikras pasirinkimas. 

Atsakomybės ribojimas. Ši užduotis nei savo forma, nei turiniu neturi būti laikoma išsamiai ir teisingai atspindinčia tikrovę, taip pat ji neatitinka faktinės Europos 
Parlamento, Europos Komisijos, Europos Sąjungos Tarybos ar lobistų grupių nuomonės. Ši modeliavimo užduotis atliekama tik ugdymo tikslais, kuriais ir grindžiamas 
tam tikras pasirinkimas. 
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2. EUROPOS KOMISIJOS PASIŪLYMAS DĖL TEISĖS AKTO  
“ES KARIUOMENĖ?”

Siekdama, kad ES pasaulyje taptų galingesnė, Europos Komisija siūlo... 

1 straipsnis. ... Sukurti Europos kariuomenę. 

2 straipsnis. ... Nustatyti, kur ir kaip kariuomenė būtų dislokuojama ištikus humanitarinei nelaimei, pvz., 
sausroms ir potvyniams, ES teritorijoje ir už jos ribų. Ji taip pat galėtų vykdyti intervencijas 
vykstant konfliktams už ES ribų, pvz., Sirijoje. 



Atsakomybės ribojimas. Ši užduotis nei savo forma, nei turiniu neturi būti laikoma išsamiai ir teisingai atspindinčia tikrovę, taip pat ji neatitinka faktinės Europos 
Parlamento, Europos Komisijos, Europos Sąjungos Tarybos ar lobistų grupių nuomonės. Ši modeliavimo užduotis atliekama tik ugdymo tikslais, kuriais ir grindžiamas 
tam tikras pasirinkimas. 

Atsakomybės ribojimas. Ši užduotis nei savo forma, nei turiniu neturi būti laikoma išsamiai ir teisingai atspindinčia tikrovę, taip pat ji neatitinka faktinės Europos 
Parlamento, Europos Komisijos, Europos Sąjungos Tarybos ar lobistų grupių nuomonės. Ši modeliavimo užduotis atliekama tik ugdymo tikslais, kuriais ir grindžiamas 
tam tikras pasirinkimas. 

3. EUROPOS KOMISIJOS PASIŪLYMAS DĖL TEISĖS AKTO  
“ES IR VISUOTINIS ATŠILIMAS”

Siekdama užkirsti kelią temperatūros kilimui visame pasaulyje aukščiau kritinės 2 °C ribos, Europos 
Komisija siūlo, kad: 

1 straipsnis. ... Iki 2030 m. bent 50 proc. galutinės ES suvartojamos energijos būtų gaunama iš 
atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, pvz., saulės ir vėjo energijos. 2050 m. turi būti 
pasiektas 100 proc. rodiklis. 

2 straipsnis. ... Tarptautinėse klimato kaitos konferencijose ES atliktų lyderės vaidmenį ir įtikintų kitas 
pasaulio valstybes imtis ryžtingų veiksmų.
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4. EUROPOS KOMISIJOS PASIŪLYMAS DĖL TEISĖS AKTO  
“EUROPEAN DEMOKRATIJA”

Siekdama labiau didesnio Europos Sąjungos piliečių įtraukimo ir geresnio ES supratimo, Europos 
Komisija siūlo, kad:

1 straipsnis. ...  Visose valstybėse narėse įvesti privalomą balsavimą Europos Parlamento rinkimuose. Visi 
piliečiai privalės pagalvoti, ką išrinkti savo atstovu Europos Parlamente.

2 straipsnis. ...  Rengiant visus naujus teisės aktus dalyvaus Europos piliečių asamblėja, sudaroma 
atsitiktinai atrinktų piliečių. Kiekvieną kartą į ją bus atrenkami vis kiti piliečiai. Visos trys 
institucijos – Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba – turėtų 
atsižvelgti į Europos piliečių asamblėjos indėlį priimdamos savo sprendimus.



5. EUROPOS KOMISIJOS PASIŪLYMAS DĖL TEISĖS AKTO  
“PABĖGĖLIAI EUROPOJE”

Siekdama sutvarkyti esamus ir būsimus atvykstančių migrantų ir prieglobsčio prašytojų srautus ES ir 
užtikrinti teisingą išlaidų pasidalijimą, Europos Komisija siūlo, kad...  

1 straipsnis. ... Kiekviena ES valstybė narė prieglobsčio prašytojams* suteiktų prieglobstį vadovaudamasi 
būtiniausiais Europos reikalavimais: kiekvienas prieglobsčio prašytojas turi teisę gauti 
maisto, būstą, išsilavinimą, sveikatos priežiūrą ir galimybę dirbti, kol jo prašymas yra 
nagrinėjamas. 

2 straipsnis. ... Visoje ES būtų taikomas nuolatinis prieglobsčio prašytojų perkėlimo planas. Tokiu būdu 
kiekviena šalis vienodai prisidėtų prie problemos sprendimo. 

3 straipsnis. ... Kiekvienoje šalyje priimamų prieglobsčio prašytojų skaičius būtų nustatomas 
atsižvelgiant į kelis kriterijus: 
- kiekvienos šalies bendrąjį nacionalinį produktą (BNP); 
- gyventojų skaičių;
- nedarbo lygį;
- pastangas, jau skirtas siekiant priglausti ir perkelti iš karo draskomų teritorijų atvykusius 
pabėgėlius. 

4 straipsnis. ...  Būtų vykdoma didelio masto Europos gelbėjimo misija, skirta migrantams* Viduržemio 
jūroje, kuriems reikalinga pagalba, kad būtų užkirstas kelias naujoms galimoms žūtims. 
Kiekviena ES valstybė narė įpareigota prisidėti prie šios misijos atsižvelgiant į jos BNP.

Atsakomybės ribojimas. Ši užduotis nei savo forma, nei turiniu neturi būti laikoma išsamiai ir teisingai atspindinčia tikrovę, taip pat ji neatitinka faktinės Europos 
Parlamento, Europos Komisijos, Europos Sąjungos Tarybos ar lobistų grupių nuomonės. Ši modeliavimo užduotis atliekama tik ugdymo tikslais, kuriais ir grindžiamas 
tam tikras pasirinkimas. 

* PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Migrantas – bet kuris asmuo, kuris dėl kurios nors priežasties išvyksta iš savo kilmės šalies. Tai platesnės reikšmės žodis. 
Pabėgėlis – pabėgėlis yra tam tikrai kategorijai priklausantis migrantas; tai asmuo, kuris buvo priverstas bėgti iš savo šalies dėl persekiojimo, karo ar 
smurto. Pabėgėlis visiškai pagrįstai bijo persekiojimo dėl rasės, religijos, tautybės, politinių pažiūrų ar priklausymo konkrečiai socialinei grupei.
Prieglobsčio prašytojas – kai pabėgėliai siekia prieglobsčio kitoje valstybėje, jie pateikia prašymą suteikti prieglobstį – teisės būti pripažintu 
pabėgėliu bei gauti teisinę apsaugą ir materialinę pagalbą. Kol laukiama sprendimo dėl jų prašymo, jie yra vadinami „prieglobsčio prašytojais“.
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1.  Perskaitykite Europos Komisijos pasiūlymą dėl 
teisės akto (1 minutė).

2.  Trumpai aptarkite pasiūlymą grupėje. Apie 
ką šis pasiūlymas? Jei reikia, paprašykite, kad 
mokytojas pateiktų išsamesnės informacijos (1 
minutė).

3.  Kiekvienas grupės narys apsvarsto, pritaria ar 
nepritaria pasiūlymui. Po to kiekvienas mokinys 
paeiliui pateikia savo nuomonę kitiems grupės 
nariams. 

Ministrų Taryba ne visiškai pritaria Europos 
Komisijos pasiūlymui. Norėtume, kad būtų priimti 
šie pakeitimai:

2 straipsnis. Ant pakelių gali būti nurodomas 
cigarečių logotipas.

3 straipsnis. Tik valstybės narės gali nustatyti 
amžiaus, nuo kurio galima pirkti tabako gaminius, 
ribą. ES to daryti negali.

Užrašykite šiuos pakeitimus užduočių lape (2 
minutės).

Tabako pramonė jaunuolius dažnai laiko 
„nauja rūkalių pamaina“, nes jie turi pakeisti 
visus dėl rūkymo pasekmių mirusius žmones. 
Todėl primygtinai raginame Europos Parlamentą 
nustatyti, kad amžiaus riba, nuo kurios galima pirkti 
tabako gaminius, būtų ne 18 m., o 21 m. 

Sukūrėte savo pritaikytą teisės aktą. 
Dabar reikia, kad jus palaikytų visas 
Europos Parlamentas. Trumpai pristatykite 
savo naująjį teisės aktą kitiems Europos 
Parlamento nariams (savo klasės draugams). 
Naudokite savo užduočių lapą vadovaudamiesi 
tolesniais nurodymais (3 min.).

1.  Paimkite ir garsiai perskaitykite pirminį Europos 
Komisijos pasiūlymą dėl teisės akto.

2.  Pasakykite savo klasės draugams, kuriuos pakeitimus 
paprašė padaryti Taryba.

3.  Garsiai perskaitykite naująjį teisės aktą.

4.  Pateikite 2 ar 3 priežastis arba argumentus, kodėl, jūsų 
manymu, šis teisės aktas yra priemonė, naudinga ES 
piliečiams. Tokias priežastis ir argumentus parenkite iš 
anksto ir užrašykite juos užduočių lape.

• Rūko 26 proc. visų ES gyventojų ir 29 proc. 15–24 
metų amžiaus ES gyventojų. 

• 80 proc. rūkalių pradeda rūkyti jaunesni nei 18 m. 
amžiaus.

• Dėl rūkymo miršta du iš trijų rūkalių. 

• Priklausomybė nuo tabako ES kasmet nusineša beveik 
700 000 gyvybių. 

• Milijonai rūkalių serga su rūkymu susijusiomis ligomis, 
įskaitant vėžį. 

• ES skaičiavimais, rūkymas Europos sveikatos priežiūros 
sistemai atsieina beveik 25 mlrd. eurų per metus. 

EUROPOS  
KOMISIJA

EUROPOS  
SĄJUNGOS TARYBA

JAUNUOLIŲ APSAUGOS NUO 
RŪKYMO FONDAS

FAKTAI IR  
SKAIČIAI

EUROPOS  
PARLAMENTAS

Esame labai patenkinti naujuoju pasiūlymu. 
Norime, kad žmonės nepradėtų rūkyti ir 
manome, kad dėl neutralių pakelių rūkymas bus 
daug mažiau patrauklus. 

Raginame Europos Parlamentą, kad jis šį pasiūlymą 
išlaikytų kuo stipresnį.

Mes, tabako pramonės atstovai, nesame 
patenkinti naujuoju Europos Komisijos 
pasiūlymu. Prašome, kad Europos Parlamentas 
jį atmestų. Jau esame ėmęsi daug veiksmų – 
tabako reklama uždrausta, o ant pakelių jau yra 
dideli perspėjimai. Nepamirškite, kad dėl tabako 
pramonės valdžios sektorius kasmet gauna 
daugiau nei 100 mlrd. eurų mokestinių pajamų. 
Taip pat esame įdarbinę daugybę žmonių. Dėl šio 
teisės akto ES galėtų prarasti 175 tūkst. darbo vietų. 

KOVOS SU VĖŽIU FONDAS TABAKO PRAMONĖ

Dabar jūsų eilė. Būdami Europos Parlamento 
nariai, galite pakeisti pasiūlymą dėl teisės akto 
pagal tai, kas, jūsų nuomone, geriausiai atitinka 
ES piliečių interesus. BET turite atsižvelgti į 
Europos Sąjungos Tarybos nuomones (kortelė 
Nr. 2) ir į pirminį Europos Komisijos pasiūlymą 
dėl teisės akto. Taip pat pasinaudokite interesų 
grupių (lobistų grupių) pateiktą informaciją. 
Atlikite šiuos etapus.

1.  Paeiliui atverskite interesų grupių korteles 
ir garsiai perskaitykite, kas jose rašoma 
(kiekvienas grupės narys paeiliui perskaito po 
vieną kortelę). Šios kortelės kampe pažymėtos 
specialiu simboliu. Tęskite, kol perskaitysite 
visas korteles (2 min.).

2.  Ant stalo padėkite korteles tekstu į viršų, kad 
informaciją matytų visi grupės nariai.

3.  Grupėje aptarkite pirminį pasiūlymą dėl 
teisės akto ir apžvelkite kiekvieną straipsnį. 
Pradėkite nuo 1 straipsnio. Kurie nariai pritaria 
šiam straipsniui, o kurie nepritaria? Savo 
argumentams pagrįsti pasinaudokite interesų 
grupių pateikta informacija. Tą patį atlikite su 
visais straipsniais (6 min.).

4.  Parenkite pataisytą teisės aktą, dėl kurio 
sutinka visi grupės nariai. Galite keisti 
straipsnių turinį, straipsnius ištrinti arba pridėti 
naujų straipsnių. Užrašykite savo naująjį (arba 
pakeistą) teisės aktą užduočių lape (6 min.). 

TEMA 1:
RŪKYMAS ES
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1.  Perskaitykite Europos Komisijos pasiūlymą dėl 
teisės akto (1 minutė).

2.  Trumpai aptarkite pasiūlymą grupėje. Apie 
ką šis pasiūlymas? Jei reikia, paprašykite, kad 
mokytojas pateiktų išsamesnės informacijos (1 
minutė).

3.  Kiekvienas grupės narys apsvarsto, pritaria ar 
nepritaria pasiūlymui. Po to kiekvienas mokinys 
paeiliui pateikia savo nuomonę kitiems grupės 
nariams. 

Sukūrėte savo pritaikytą teisės aktą. 
Dabar reikia, kad jus palaikytų visas Europos 
Parlamentas. Trumpai pristatykite savo naująjį 
teisės aktą kitiems Europos Parlamento nariams 
(savo klasės draugams). Naudokite savo užduočių 
lapą vadovaudamiesi tolesniais nurodymais (3 min.).

1.  Paimkite ir garsiai perskaitykite pirminį Europos 
Komisijos pasiūlymą dėl teisės akto.

2.  Pasakykite savo klasės draugams, kuriuos pakeitimus 
paprašė padaryti Taryba.

3.  Garsiai perskaitykite naująjį teisės aktą.

4.  Pateikite 2 ar 3 priežastis arba argumentus, kodėl, jūsų 
manymu, šis teisės aktas yra priemonė, naudinga ES 
piliečiams. Tokias priežastis ir argumentus parenkite iš 
anksto ir užrašykite juos užduočių lape.

• Pagal karines išlaidas pasaulyje pirmauja 
Jungtinės Amerikos Valstijos (649 mlrd. 
USD), po jų rikiuojasi Kinija (250 mlrd. USD) 
ir Saudo Arabija (67,6 mlrd. USD) („Statista“, 
2018).

• Tikėtina, kad iki 2030 m. pasaulio karinis 
arsenalas, palyginti su 2016 m., padvigubės.

EUROPOS  
KOMISIJA

EUROPOS  
SĄJUNGOS TARYBA

NEPRIKLAUSOMAS MOKSLO 
INSTITUTAS

PILIEČIŲ PROTESTASFAKTAI IR  
SKAIČIAI

EUROPOS  
PARLAMENTAS

Libijoje ir Afganistane po karinės intervencijos 
padėtis pablogėjo. Konfliktų negalima išspręsti 
ginklais. Norime, kad ES susilaikytų nuo 
investavimo į Europos kariuomenę. Žmonės 
nepageidauja šios kariuomenės ir nebenori, kad 
lėšos būtų naudojamos Europos gynybai.

Dar viena problema – kuria kalba būtų kalbama 
kariuomenėje? Anglų? Prancūzų? O gal viena iš 
kitų 24 oficialių ES kalbų? 

Pritariame tam, kad be dabartinių nacionalinių 
kariuomenių būtų ir nauja Europos kariuomenė. 
Būtina užtikrinti Europos Sąjungos saugumą. 
Užuot pasikliovusi JAV pagalba antpuolio atveju, 
ES turi neatidėliodama kurti savo pačios gynybos 
politiką. Prašome, kad Europos Parlamentas 
numatytų papildomų biudžeto lėšų šios 
kariuomenės kūrimui. Tai mūsų bendras interesas.

TAIKOS ORGANIZACIJŲ TINKLAS GYNYBOS PRAMONĖ

Dabar jūsų eilė. Būdami Europos Parlamento 
nariai, galite pakeisti pasiūlymą dėl teisės akto 
pagal tai, kas, jūsų nuomone, geriausiai atitinka 
ES piliečių interesus. BET turite atsižvelgti į 
Europos Sąjungos Tarybos nuomones (kortelė 
Nr. 2) ir į pirminį Europos Komisijos pasiūlymą 
dėl teisės akto. Taip pat pasinaudokite interesų 
grupių (lobistų grupių) pateiktą informaciją. 
Atlikite šiuos etapus.

1.  Paeiliui atverskite interesų grupių korteles 
ir garsiai perskaitykite, kas jose rašoma 
(kiekvienas grupės narys paeiliui perskaito po 
vieną kortelę). Šios kortelės kampe pažymėtos 
specialiu simboliu. Tęskite, kol perskaitysite 
visas korteles (2 min.).

2.  Ant stalo padėkite korteles tekstu į viršų, kad 
informaciją matytų visi grupės nariai.

3.  Grupėje aptarkite pirminį pasiūlymą dėl 
teisės akto ir apžvelkite kiekvieną straipsnį. 
Pradėkite nuo 1 straipsnio. Kurie nariai pritaria 
šiam straipsniui, o kurie nepritaria? Savo 
argumentams pagrįsti pasinaudokite interesų 
grupių pateikta informacija. Tą patį atlikite su 
visais straipsniais (6 min.).

4.  Parenkite pataisytą teisės aktą, dėl kurio 
sutinka visi grupės nariai. Galite keisti 
straipsnių turinį, straipsnius ištrinti arba pridėti 
naujų straipsnių. Užrašykite savo naująjį (arba 
pakeistą) teisės aktą užduočių lape (6 min.). 

TEMA 2:
ES KARIUOMENĖ?

Ministrų Taryba primena Europos Komisijai, kad 
valstybės narės atskirai sprendžia dėl savo užsienio ir 
gynybos politikos. Todėl Taryba siūlo šiuos pakeitimus:

1 straipsnio papildymas. Europos Sąjungos kariuomenė veikia 
greta nacionalinių kariuomenių ir jų nepakeičia.

3 straipsnio papildymas. Kiekviena valstybė narė atskirai 
savarankiškai priima sprendimus dėl to, kaip prisidės prie ES 
kariuomenės: žmogiškais ar kitais ištekliais (pinigais, tankais, 
lėktuvais ir kt.). 

Užrašykite šiuos pakeitimus užduočių lape (2 minutės).

Konfliktų ir saugumo pobūdis bei mastas 
visame pasaulyje keičiasi. Dėl grėsmių ir 
veikėjų įvairovės Europos Sąjungos šalys 
susiduria su naujais iššūkiais saugumo ir 
gynybos srityje. 

Todėl Europos Sąjungos šalys turėtų sujungti 
jėgas, kad galėtų atlikti svarbų karinį vaidmenį 
pasaulyje.

Nenorime, kad ES įsitrauktų į tarptautinius 
konfliktus, nes taip kyla pavojus mūsų saugumui 
čia, Europoje. Padidės teroristinių išpuolių 
dideliuose Europos miestuose tikimybė. 

Jei ES kariuomenė ir būtų sukurta, ji turėtų 
būti dislokuojama tik humanitarinės pagalbos 
operacijoms vykdyti.
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1.  Perskaitykite Europos Komisijos pasiūlymą dėl 
teisės akto (1 minutė).

2.  Trumpai aptarkite pasiūlymą grupėje. Apie 
ką šis pasiūlymas? Jei reikia, paprašykite, kad 
mokytojas pateiktų išsamesnės informacijos (1 
minutė).

3.  Kiekvienas grupės narys apsvarsto, pritaria ar 
nepritaria pasiūlymui. Po to kiekvienas mokinys 
paeiliui pateikia savo nuomonę kitiems grupės 
nariams. 

Sukūrėte savo pritaikytą teisės aktą. 
Dabar reikia, kad jus palaikytų visas Europos 
Parlamentas. Trumpai pristatykite savo naująjį 
teisės aktą kitiems Europos Parlamento nariams 
(savo klasės draugams). Naudokite savo užduočių 
lapą vadovaudamiesi tolesniais nurodymais (3 min.).

1.  Paimkite ir garsiai perskaitykite pirminį Europos 
Komisijos pasiūlymą dėl teisės akto.

2.  Pasakykite savo klasės draugams, kuriuos pakeitimus 
paprašė padaryti Taryba.

3.  Garsiai perskaitykite naująjį teisės aktą.

4.  Pateikite 2 ar 3 priežastis arba argumentus, kodėl, jūsų 
manymu, šis teisės aktas yra priemonė, naudinga ES 
piliečiams. Tokias priežastis ir argumentus parenkite iš 
anksto ir užrašykite juos užduočių lape.

•  Dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
kurių šaltinis yra žmogaus veikla, Žemė jau dabar 
yra 1°C šiltesnė nei Pramonės perversmo metais. 

• Vidutinei temperatūrai pakilus 2°C, kontroliuoti 
padarinių (potvynių, stiprių audrų, kylančio jūros lygio 
ir pan.) nebegalėsime.

• ES tenka atsakomybė už 11 proc. visame pasaulyje 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. ES yra 
trečia pagal dydį teršėja po Kinijos ir JAV.

• 2018 m. 18,9 proc. bendros galutinai suvartojamos 
energijos ES buvo gaunama iš atsinaujinančiųjų 
išteklių.

EUROPOS  
KOMISIJA

EUROPOS  
SĄJUNGOS TARYBA

PILIEČIAIJUNGTINIŲ TAUTŲ APLINKOS 
MOKSLININKŲ KOLEGIJA

EUROPOS  
PARLAMENTAS

Palankiai vertiname šį pasiūlymą ir raginame 
Europos Parlamentą nepasiduoti naftos ir anglių 
sektoriams atstovaujančių lobistų įtakai. Kaip 
matyti iš įrodymų, investuojant į žaliąją ekonomiką 
kuriamos ir naujos darbo vietos. Todėl ES turėtų 
toliau įgyvendinti šiuos planus nepriklausomai nuo 
kitų pasaulio šalių sprendimų.

Vadinamasis atsinaujinančiosios energijos 
sektorius dar nėra pasirengęs. Taigi neįmanoma 
žinoti, ar iki 2050 m. galėsime pasikliauti vien 
atsinaujinančiąja energija. Dėl šios priežasties 
raginame Europos Parlamentą neužsibrėžti tikslo 
pasikliauti vien atsinaujinančiaisiais ištekliais, kad 
būtų užtikrintas energijos tiekimas asmenims ir 
įmonėms ES.

KLIMATO POLITIKOS VEIKSMŲ 
GRUPĖ

NAFTOS IR ANGLIES BENDROVĖS

Dabar jūsų eilė. Būdami Europos Parlamento 
nariai, galite pakeisti pasiūlymą dėl teisės akto 
pagal tai, kas, jūsų nuomone, geriausiai atitinka 
ES piliečių interesus. BET turite atsižvelgti į 
Europos Sąjungos Tarybos nuomones (kortelė 
Nr. 2) ir į pirminį Europos Komisijos pasiūlymą 
dėl teisės akto. Taip pat pasinaudokite interesų 
grupių (lobistų grupių) pateiktą informaciją. 
Atlikite šiuos etapus.

1.  Paeiliui atverskite interesų grupių korteles 
ir garsiai perskaitykite, kas jose rašoma 
(kiekvienas grupės narys paeiliui perskaito po 
vieną kortelę). Šios kortelės kampe pažymėtos 
specialiu simboliu. Tęskite, kol perskaitysite 
visas korteles (2 min.).

2.  Ant stalo padėkite korteles tekstu į viršų, kad 
informaciją matytų visi grupės nariai.

3.  Grupėje aptarkite pirminį pasiūlymą dėl 
teisės akto ir apžvelkite kiekvieną straipsnį. 
Pradėkite nuo 1 straipsnio. Kurie nariai pritaria 
šiam straipsniui, o kurie nepritaria? Savo 
argumentams pagrįsti pasinaudokite interesų 
grupių pateikta informacija. Tą patį atlikite su 
visais straipsniais (6 min.).

4.  Parenkite pataisytą teisės aktą, dėl kurio 
sutinka visi grupės nariai. Galite keisti 
straipsnių turinį, straipsnius ištrinti arba pridėti 
naujų straipsnių. Užrašykite savo naująjį (arba 
pakeistą) teisės aktą užduočių lape (6 min.). 

TEMA 3:
ES IR VISUOTINIS ATŠILIMAS

Ministrų Taryba džiaugiasi dėl to, kad Europos 
Komisija rimtai vertina klimato kaitą. Nepaisant to, ji 
prašo priimti šiuos pakeitimus:

2 straipsnis. Iki 2030 m. 30 proc. energijos turi būti 
gaunama iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Į 2050 
m. orientuotos priemonės turi būti nustatomos tik 
jeigu griežtas priemones nustatys ir JAV bei Kinija

Užrašykite šiuos pakeitimus užduočių lape (2 
minutės).

Manome, kad ES turėtų imtis griežtų kovos su 
visuotiniu atšilimu priemonių. Europos Komisijos 
pasiūlymą vertiname atsargiai optimistiškai ir 
tikimės, kad Europos Parlamentas imsis visų jo 
galioje esančių veiksmų tam, kad pasiūlymas 
nebūtų susiaurintas. 

Nesprendžiant į klimato kaitos problemų, kils 
rimtų pasekmių visiems žmonėms ir dėl to kasmet 
patirsime 934 mln. EUR nuostolių. Be to, kaip 
visada, sąskaitą turės apmokėti piliečiai, o ne 
bendrovės. 
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1.  Perskaitykite Europos Komisijos pasiūlymą dėl 
teisės akto (1 minutė).

2.  Trumpai aptarkite pasiūlymą grupėje. Apie 
ką šis pasiūlymas? Jei reikia, paprašykite, kad 
mokytojas pateiktų išsamesnės informacijos (1 
minutė).

3.  Kiekvienas grupės narys apsvarsto, pritaria ar 
nepritaria pasiūlymui. Po to kiekvienas mokinys 
paeiliui pateikia savo nuomonę kitiems grupės 
nariams. 

Sukūrėte savo pritaikytą teisės aktą. 
Dabar reikia, kad jus palaikytų visas Europos 
Parlamentas. Trumpai pristatykite savo naująjį 
teisės aktą kitiems Europos Parlamento nariams 
(savo klasės draugams). Naudokite savo užduočių 
lapą vadovaudamiesi tolesniais nurodymais (3 min.).

1.  Paimkite ir garsiai perskaitykite pirminį Europos 
Komisijos pasiūlymą dėl teisės akto.

2.  Pasakykite savo klasės draugams, kuriuos pakeitimus 
paprašė padaryti Taryba.

3.  Garsiai perskaitykite naująjį teisės aktą.

4.  Pateikite 2 ar 3 priežastis arba argumentus, kodėl, jūsų 
manymu, šis teisės aktas yra priemonė, naudinga ES 
piliečiams. Tokias priežastis ir argumentus parenkite iš 
anksto ir užrašykite juos užduočių lape.

• Bendras rinkėjų aktyvumas per 2019 m. 
Europos Parlamento rinkimus siekė 50,7 proc. 

• Ateiti balsuoti privaloma tik Belgijoje, Graikijoje 
ir Liuksemburge. Tiesa, Graikijoje ši prievolė nėra 
taikoma. 

• Būtinybė užtikrinti didesnį piliečių dalyvavimą 
priimant sprendimus buvo aiškiai minima 
pusėje nacionalinių 2018 ir 2019 m. Europos 
konsultacijų su piliečiais ataskaitų.

EUROPOS  
KOMISIJA

EUROPOS  
SĄJUNGOS TARYBA

PILIEČIAIFAKTAI IR  
SKAIČIAI

EUROPOS  
PARLAMENTAS

Europiečiai norėtų daryti didesnę įtaką 
sprendžiant klausimus dėl ES veikimo. Labai 
pritariame antrajai šio pasiūlymo daliai, ypač 
siūlymui piliečius atrinkti atsitiktinai. Šioje asamblėjoje 
pažadai laimėti vietą neturėtų prasmės. Be to, taip 
būtų užtikrintas eilinių piliečių dalyvavimas formuojant 
Europos politiką. Tai svarbu, nes dauguma esamų 
dalyvavimo priemonių iš esmės yra skirtos organizacijų 
ar specialistų interesams patenkinti arba orientuotos į 
konkrečios srities ekspertus.

Mes pritariame tam, kad balsuoti Europos 
Parlamento rinkimuose būtų privaloma. Taip rinkimų 
rezultatai atspindėtų visų piliečių, įskaitant jaunimą, 
nuomonę. Tai svarbu, nes, remiantis tyrimais, dažniausiai 
balsuoti ateina vyresniųjų kartų atstovai, o tai gali iškreipti 
rinkimų rezultatus. 

Be to, neretai žmonės būna mažiau susipažinę su tuo, kas 
vyksta ES lygmeniu. Privalomas balsavimas tai pakeistų, 
kadangi prieš balsuodami žmonės turėtų išsiaiškinti, už 
ką ir kodėl jie balsuoja.

EUROPOS POLITIKOS ASOCIACIJA DEMOKRATIJOS MOKSLO 
INSTITUTAS

Dabar jūsų eilė. Būdami Europos Parlamento 
nariai, galite pakeisti pasiūlymą dėl teisės akto 
pagal tai, kas, jūsų nuomone, geriausiai atitinka 
ES piliečių interesus. BET turite atsižvelgti į 
Europos Sąjungos Tarybos nuomones (kortelė 
Nr. 2) ir į pirminį Europos Komisijos pasiūlymą 
dėl teisės akto. Taip pat pasinaudokite interesų 
grupių (lobistų grupių) pateiktą informaciją. 
Atlikite šiuos etapus.

1.  Paeiliui atverskite interesų grupių korteles 
ir garsiai perskaitykite, kas jose rašoma 
(kiekvienas grupės narys paeiliui perskaito po 
vieną kortelę). Šios kortelės kampe pažymėtos 
specialiu simboliu. Tęskite, kol perskaitysite 
visas korteles (2 min.).

2.  Ant stalo padėkite korteles tekstu į viršų, kad 
informaciją matytų visi grupės nariai.

3.  Grupėje aptarkite pirminį pasiūlymą dėl 
teisės akto ir apžvelkite kiekvieną straipsnį. 
Pradėkite nuo 1 straipsnio. Kurie nariai pritaria 
šiam straipsniui, o kurie nepritaria? Savo 
argumentams pagrįsti pasinaudokite interesų 
grupių pateikta informacija. Tą patį atlikite su 
visais straipsniais (6 min.).

4.  Parenkite pataisytą teisės aktą, dėl kurio 
sutinka visi grupės nariai. Galite keisti 
straipsnių turinį, straipsnius ištrinti arba pridėti 
naujų straipsnių. Užrašykite savo naująjį (arba 
pakeistą) teisės aktą užduočių lape (6 min.). 

TEMA 4:
EUROPOS DEMOKRATIJA

Europos Sąjungos Taryba pritaria tam, kad piliečiai 
aktyviau dalyvautų sprendžiant ES klausimus. Tačiau ji 
pabrėžia, kad sprendimą dėl privalomo balsavimo priima 
valstybės narės. Ji reikalauja įtraukti šiuos pakeitimus:

1 STRAIPSNIS. Europos Komisija gali tik paraginti 
valstybes nares nustatyti prievolę balsuoti. Galutinį 
sprendimą priima pačios valstybės narės. 

2 STRAIPSNIO PAPILDYMAS „Ši asamblėja yra tik 
patariamoji ir jokių kitų įgaliojimų neturi.“

Užrašykite šiuos pakeitimus užduočių lape (2 minutės).

Žmonės neturėtų būti įpareigojami balsuoti. Jei 
suaugęs asmuo nusprendžia nebalsuoti dėl to, kad, 
jo nuomone, rinkimai nesvarbūs, arba dėl to, kad jis 
nepalaiko nė vieno kandidatuojančio politiko ar sistemos, 
tai yra jo teisė. 

Be to, būtų geriau, jei balsuotų tik tie, kurie tikrai domisi 
ES rinkimais, nes jie būna geriausiai su jais susipažinę. 
Verčiant balsuoti žmones, kuriems tai nesvarbu, jie gali 
balsuoti kaip papuola, tik kad įvykdytų teisinį reikalavimą, 
arba palaikyti nerimtus kandidatus ar tuos, kuriems 
rinkimai yra pokštas.

NEPRIKLAUSOMA EKSPERTŲ GRUPĖ

Dauguma eilinių piliečių nėra ekspertai. Tad 
kodėl institucijos turėtų jiems patikėti tokį svarbų 
vaidmenį? Vietoj piliečių asamblėjos mūsų 
ekspertų grupė rekomenduoja atrinkti reikiamos 
srities ekspertus, kurie atstovautų pramonei, 
akademiniam pasauliui ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms.
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1.  Perskaitykite Europos Komisijos pasiūlymą 
dėl teisės akto (1 minutė).

2.  Trumpai aptarkite pasiūlymą grupėje. Apie 
ką šis pasiūlymas? Jei reikia, paprašykite, kad 
mokytojas pateiktų išsamesnės informacijos (1 
minutė).

3.  Kiekvienas grupės narys apsvarsto, pritaria ar 
nepritaria pasiūlymui. Po to kiekvienas mokinys 
paeiliui pateikia savo nuomonę kitiems grupės 
nariams. 

Sukūrėte savo pritaikytą teisės aktą. 
Dabar reikia, kad jus palaikytų visas 
Europos Parlamentas. Trumpai pristatykite 
savo naująjį teisės aktą kitiems Europos 
Parlamento nariams (savo klasės draugams). 
Naudokite savo užduočių lapą vadovaudamiesi 
tolesniais nurodymais (3 min.).

1.  Paimkite ir garsiai perskaitykite pirminį Europos 
Komisijos pasiūlymą dėl teisės akto.

2.  Pasakykite savo klasės draugams, kuriuos pakeitimus 
paprašė padaryti Taryba.

3.  Garsiai perskaitykite naująjį teisės aktą.

4.  Pateikite 2 ar 3 priežastis arba argumentus, kodėl, jūsų 
manymu, šis teisės aktas yra priemonė, naudinga ES 
piliečiams. Tokias priežastis ir argumentus parenkite iš 
anksto ir užrašykite juos užduočių lape.

• Žmonių, kuriems tenka palikti savo namus 
visame pasaulyje, skaičius yra beprecedentis 
– 70,8 mln. (UNHCR, 2019).

• Europa yra priėmusi 14 proc. visų pasaulio 
pabėgėlių (UNHCR, 2019).

• Žmonės verčiami bėgti dėl karo (Sirija), 
neramumų (Afganistanas, Libija) ir terorizmo 
(Nigerija, Eritrėja).

•    Nuo 2014 m. 20 000 asmenų žuvo mėgindami 
kirsti Viduržemio jūrą („Missing Migrants Project“, 
2019).

EUROPOS  
KOMISIJA

EUROPOS  
SĄJUNGOS TARYBA

PILIEČIŲ PROTESTASFAKTAI IR  
SKAIČIAI

EUROPOS  
PARLAMENTAS

Jei ES išties mano, kad žmogaus teisės 
svarbios, ji turi imtis veiksmų ir gelbėti žmonių 
gyvybes. Raginame Europos Parlamentą paremti 
šį pasiūlymą, nes šiuo atveju absoliučiai būtina 
vadovautis Europos masto strategija. Be to, 
raginame ES numatyti teisinius būdus, kad 
prašymus dėl prieglobsčio būtų galima teikti 
iš užsienio. Šiuo metu žmonės gali prašyti 
prieglobsčio tik pasiekę ES teritoriją, o tai verčia 
juos ieškoti neteisėtų atvykimo kelių ir be reikalo 
rizikuoti.

Sėkminga ne ES piliečių integracija į ES darbo 
rinką reiškia galimybę mūsų visuomenėms. 
Visapusiškai integravęsi, jie padėtų užtikrinti 
geresnį darbo rinkos veikimą ir geresnius jos 
rezultatus bei prisidėti prie fiskalinio tvarumo. 
Europos gyventojams senėjant, tai ypač svarbu 
siekiant užtikrinti, kad ir toliau būtų iš ko mokėti 
pensijas. 

ORGANIZACIJA „AMNESTY 
INTERNATIONAL“

DARBDAVIAI UŽ INTEGRACIJĄ

Dabar jūsų eilė. Būdami Europos Parlamento 
nariai, galite pakeisti pasiūlymą dėl teisės akto 
pagal tai, kas, jūsų nuomone, geriausiai atitinka 
ES piliečių interesus. BET turite atsižvelgti į 
Europos Sąjungos Tarybos nuomones (kortelė 
Nr. 2) ir į pirminį Europos Komisijos pasiūlymą 
dėl teisės akto. Taip pat pasinaudokite interesų 
grupių (lobistų grupių) pateiktą informaciją.
Atlikite šiuos etapus.

1.  Paeiliui atverskite interesų grupių korteles 
ir garsiai perskaitykite, kas jose rašoma 
(kiekvienas grupės narys paeiliui perskaito po 
vieną kortelę). Šios kortelės kampe pažymėtos 
specialiu simboliu. Tęskite, kol perskaitysite 
visas korteles (2 min.).

2.  Ant stalo padėkite korteles tekstu į viršų, kad 
informaciją matytų visi grupės nariai.

3.  Grupėje aptarkite pirminį pasiūlymą dėl 
teisės akto ir apžvelkite kiekvieną straipsnį. 
Pradėkite nuo 1 straipsnio. Kurie nariai pritaria 
šiam straipsniui, o kurie nepritaria? Savo 
argumentams pagrįsti pasinaudokite interesų 
grupių pateikta informacija. Tą patį atlikite su 
visais straipsniais (6 min.).

4.  Parenkite pataisytą teisės aktą, dėl kurio 
sutinka visi grupės nariai. Galite keisti 
straipsnių turinį, straipsnius ištrinti arba pridėti 
naujų straipsnių. Užrašykite savo naująjį (arba 
pakeistą) teisės aktą užduočių lape (6 min.). 

TEMA 5:
PABĖGĖLIAI EUROPOJE

Ministrų Taryba laikosi nuomonės, kad šiuo klausimu 
valstybės narės turi priimti sprendimus savarankiškai. 
Todėl Taryba nori, kad būtų priimti šie pakeitimai:

2 straipsnis. Valstybės narės pasilieka galutinį sprendimą 
dėl to, ar dalyvauti perkėlimo plane.

3 straipsnis. Valstybės narės savarankiškai nusprendžia, 
kiek pabėgėlių priimti.

4 straipsnis. Kiekviena šalis priima galutinį sprendimą dėl 
savo indėlio.

Užrašykite šiuos pakeitimus užduočių lape (2 minutės).

Mūsų šalys negali priimti prieglobsčio 
prašytojų. Tam neturime nei vietos, nei pinigų. 
Vienintelis būdas toliau užtikrinti mūsų klestėjimą 
– nepriimti jokių asmenų iš ES nepriklausančių 
šalių. Reikalaujame, kad kiekviena valstybė narė 
galėtų savarankiškai nuspręsti dėl to, kaip spręsti 
prieglobsčio prašytojų problemą ir kiek jų priimti. 
ES negali nustatyti jokių prievolių valstybėms 
narėms.

NEPRIKLAUSOMA EKSPERTŲ GRUPĖ

Pietinės ES šalys susiduria su didžiausiu migrantų 
srautu, kadangi yra arčiausiai kelių, kuriais šiuo 
metu eina migracijos maršrutai. Tai reiškia, kad 
jos turi priimti daugumą pabėgėlių, o tai joms 
kainuoja didelius pinigus. Kitos ES valstybės narės 
turėtų joms padėti, todėl mes pritariame Europos 
Komisijos pasiūlymui dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto.


