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1. Mängu ülevaade 

Simulatsioonimäng1  „Euroopa Parlament“ on silmaringi laiendav mäng, kus 

osalejad kogevad seadusloome demokraatliku protsessi toimimist Euroopa 

Parlamendis.  

Mängu eesmärk on läbi praktilise kogemuse laiendada osalejate teadmisi Euroopa 

Parlamendi tööst, otsustusprotsessist ja selle keerukusest, mõju olulisusest ning 

inimsuhete rollist. Läbi mängu õpitakse üldiselt  Euroopa Liidu, Euroopa Liidu 

institutsioonide, Euroopa Parlamendi arutelu valdkondade ja ametite kohta.  

Osalejad saavad: 

• arendada oma eneseväljendamise oskust ning esinemisjulgust; 

• tunnetada Euroopa Parlamendi töö olemust ning inimesi selle taga; 

• mõista demokraatlikke protsesse ja laiendada teadmisi ühiskonna 

toimimise kohta; 

• mõista individuaalsete ja kollektiivsete seisukohtade erinevusi ning 

vajalikkust. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
   Baasdokumendiks on MTÜ HeadEst poolt  koostatud juhend. 

September 2015 
November 2017 

September 2015 

Mängu pikkus:   90-120 min, ilma pausita! 

Soovitatav vanus:  16 - 19  

Eelteadmised:   Ei ole nõutavad 

Osalejate arv:   15-50 osalejat + mängujuht 

Vajalik ruum:    Mäng eeldab kahte paigutus. Seetõttu oleneb vajalike 

ruumide arv osalejate arvust. Sobib kas üks või kaks klassiruumi. Alati mahub 

mängima näiteks aulas. 

Mängu algus:  Mäng algab nimeliste rollide jagamisega. Iga rolli juures 

on märgitud vajalike juhiste tähised.  

Mängu käik:  Mängu juhib mängujuht (Juhend A, lk 4).  

  

http://www.europarl.ee/resource/static/files/simulatsioonimang-euroopa-parlament.pdf
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2. Ettevalmistus  

Mängu aluseks on Euroopa Parlamendi igapäevane töökorraldus. Erinevaid 

teemasid arutletakse 

1. fraktsioonides,  

2. komisjonides ning  

3. ühiselt täiskogu saalis.  

Erinevate gruppide arutelusid saab ellu viia kahe paigutusega. Siin on 

ruumipaigutuse näide 50 osalejaga mänguks:

 

Enne mängu on oluline vastavalt mängijate arvule välja printida lehekülgedel 18-

31 olevad rollid (nimelised sedelid) ning nende juurde sobivad juhised, mis on 

tähistatud järgmiste tähtedega:  

A Mängujuht 

B EPP – Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 

C S&D – Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa 
Parlamendis 

D Renew – Uueneva Euroopa fraktsioon 

E GREENS – Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 

F ID – Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon 

G NI – Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige 

H Parlamendi president 

I Komisjoni esimees 

J Komisjoni raportöör 

K Ajakirjanik 

Printmaterjal jaguneb kaheks: 

1. Fraktsiooniliikmete rollid võib mängu alguses osalejatele jagada loosiga. 

2. Tööjuhised  on koostatud selleks, et profiililt saadud rolli täita, oma 

fraktsiooni eesmärke mõista ja komisjoni aruteludes osaleda. 

Oluline on mängu alguses jälgida, et juhendid B-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.  

Olenevalt osalejate arvust jaotuvad mängijad fraktsioonide vahel järgmiselt: 

Rollid Osalejaid 

EPP – sinised rollid ja juhend B 4 5 8 11 14 

S&D – punased rollid ja juhend C 3 5 7 9 12 

Renew – valged rollid ja juhend D 3 3 5 7 9 

GREENS – rohelised rollid ja juhend E 2 2 3 5 6 

ID – kollased rollid ja juhend F 2 3 3 5 5 

NI – hallid rollid ja juhend G 0 1 2 3 4 

Ajakirjanik –juhend K 1 1 1 1 1 

KOKKU 15 20 30 40 50 

 

Lihtsamaks ettevalmistuseks on võimalik kasutada rollide ja juhiste arvutustabelit 

aadressil: bit.ly/EPSIM19_jaoutus   

Kuigi mängus osalemine ei nõua eelteadmisi, soovitame mängu alguses 

osalejatega Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi teemadel vestelda ning neile nt 

viktoriini või videoklipi abil lühike ülevaade anda: 

 Euroopa Parlament 

 Mitmekeelsus Euroopa Parlamendis 

 Ajatelg 

 Euroopa institutsioonid 

 

bit.ly/EPSIM19_jaoutus
https://multimedia.europarl.europa.eu/et/how-it-works-the-european-parliament_V003-0071_ev
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/et/organisation-and-rules/multilingualism
https://www.europarl.europa.eu/infographic/european-parliament-timeline/index.html#event-19500509
https://multimedia.europarl.europa.eu/et/at-home-with-the-european-institutions_V007-0007_ev
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3. Mängu juhendid 

A – Mängujuht: Mängujuhi roll on suunav ning sekkumine mängu 

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 (enne mängu, ajaline kulud ca 1h) 

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

ülevaade Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi kohta (arutelu, 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). Allolevas tabelis toodud värviline 

jaotus illustreerib Euroopa Parlamendis kasutusel olevat värvilist kalendri 

süsteemi: 

Allolev ajakava + 25 min sissejuhatus ja kokkuvõte 120 min mäng 

I fraktsiooni kohtumine 15 min 

I komisjoni kohtumine 20 min 

I täiskogu istung 15 min 

II komisjoni kohtumine 15 min 

II fraktsiooni kohtumine 10 min 

II täiskogu istung 20 min 

~ 3 minutit enne iga etapi lõppu on soovitav sellest osalejatele teada anda, et vajalikud arutelud saaksid 

lõpetatud ning ettepanekute tekstid kirja pandud. 

 

Kui kõik on rollid saanud: 

a. palu osalejatel koguneda esimesele fraktsioonide kohtumisele ning 

tutvuda enda fraktsiooni põhiväärtuste ning eelnõude teemadega; 

b. palu igal fraktsioonil oma fraktsiooni esimehe juhtimisel 

läbi arutada kõik komisjonide teemad ning võimalikud 

lahendused.   

Esimese fraktsioonide kohtumise ajal: 

 Vaata koos Parlamendi Presidendi rolli saanud osalejaga üle tema juhend. 

Palu tal kogu tekst kaks korda läbi lugeda. Abista Presidenti ajalimiidi 

(värviline tabel) jälgimisel ning arutage läbi hääletuse läbiviimise meetod. 

 Juhenda ajakirjanikke ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendi 

saadikut/saadikuid.  

 Enne esimest komisjonide kohtumist anna osalejatele teada, kus erinevate 

komisjonide kohtumised aset leiavad ning palun neil vastavatesse 

punktidesse koguneda 

Esimese komisjonide kohtumise lõppedes: 

 Vaata üle täiskogu saali paigutus. Võimalusel tähista fraktsioonide 

istumiskohad. 

 Anna mängu juhtimine üle Presidendile. 

 

Teise komisjonide kohtumise lõppedes: 

 Palu komisjonide liikmetel koguneda fraktsioonidesse, et nad saaksid 

hääletusele minevaid eelnõusid enne teist täiskogu istungit omavahel 

arutleda. 

1. Kokkuvõtete tegemine (10 min). Siin paluge osalejatel rollist välja tulla ning 

oma kogemust jagada. Eraldi paluge kommentaari juhipositsioonil olnud 

osalejatelt. 

2. Tagasiside saamiseks võivad abiks olla järgmised lahendused:  

3. 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. 

4. Püüa õpilaste abiga kokku saada 5 positiivset ja 5 negatiivset omadussõna 
mängu kohta. 
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EPP 

Euroopa Rahvapartei 
(kristlike demokraatide) 

fraktsioon 

Ülevaade: Olete parlamendi suurim (alates 1999) ning Euroopa tasandil ka üks vanim 
fraktsioon. Soovite suurendada Euroopa konkurentsivõimet, majanduskasvu ja tööhõivet. Teie 
jaoks on olulisel kohal võrdsed võimalused ja ühtne ruum kus inimesed saavad töötada, 
reisida, õppida ja koostööd teha. 
 
Vaadetelt kõige sarnasem erakonnaga Isamaa. 

B 

KOMISJONI 
NIMI 

LÜHEND EPs PROBLEEM ja TAUST EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Keskkond, 
rahvatervis, 
toiduohutus 
 

ENVI ELis taaskasutatakse prügi vähe ning liiga palju prügi jõuab prügimägedele 
1. Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise 
vajalikkusest, kohustame liikmesriike …  

Taustainfo: 2017 ülevaate andmetel toodavad EL kodanikud aastas ~487 kg prügi ühe elaniku kohta. Kokku teeb see ~250 
miljonit tonni prügi aastas (võrdne ~43 suure püramiidiga). Sellest prügist 23%, ehk 58 miljonit tonni (~10 püramiidi) jõuab 
erinevatesse Euroopa prügilatesse. Kõige enam läheb prügilatesse prügi Maltal, Türgis ja Serbias (84-86% kogu sealsest prügist). 
Aastaks 2030 on EL eesmärgiks:  
1) suunata taaskasutusse 70% olmejäätmetest (2013. aastal 44%);  
2) vähendada prügilasse ladestatavate olmejäätmete kogust 5% aastas (2013. aastal 65%);  
3) suunata taas ringlusesse vähemalt 80% pakenditest (paber ja kartong, plast, klaas, metall, puit).  

Abistavad küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 

 Kuidas saaks EL tõsta liikmesriikide kodanike teadlikkust prügi sorteerimise 
vajalikkusest? 

 Milliste tegevustega saaks vähendada jäätmete ladustamist prügimägedele 
ELs? 

 Kuidas võiksid olla korraldatud pügimajanduses ennetuse, vähendamise, 
taaskasutuse ja ümbertöötlusega seotud tegevused? 

Tööhõive ja 
sotsiaal-
valdkond 

EMPL Tulevikku prognoositakse noorte töötuse määra suurenemist.   
2. Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte 
ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks kohustada 
liikmesriike …  

Taustainfo: Mittetöötavate ega õppivate noorte(15-24a) arv Euroopa Liidus on aasta aastalt kahanenud ning jõudnud 10a 
madalaimale tasemele (6,3%, mis on ~680 000 noort). Kõige rohkem töötuid noori on Hispaanias (11,3 %), Kreekas (9,3%) ja 
Itaalias (8,4 %). Väikseim oli noorte tööpuudus Tšehhis (2%). Eestis on noorte töötuse määr 5,6% ( ~7000 in).   
Noorte tööturule sisenemisel on kõige suuremaks probleemiks vähene töökogemus, puudulikud oskused otsida/leida tööd (ei 
osata koostada CV-d, tööle kandideerida, suhelda võimaliku tööandjaga jms) ning sageli ka puudulik haridus. 

Abistavad küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 

 Kuidas saaksid EL liikmesriigid ennetada noorte töötuks jäämist? 
 Kuidas saab EL motiveerida eraettevõtteid ja riigiasutusi noortele 

praktikavõimalusi pakkuma? 
 Kuidas saab EL soodustada noorte hulgas ettevõtlust ja oma äriga 

alustamisest? 
 

Naiste õigused 
ja sooline võrd-
õiguslikkus 

FEMM 

EL-s on seksuaalset ahistamist kogenud 55% naistest. Iga kolmas euroopa naine 
kogeb elu jooksul seksuaalset või füüsilist vägivalda. 32% ohvrite sõnul oli 
toimepanija nende ülemus, kolleeg või klient.  

3. Et piirata seksuaalset (küber)ahistamist ja naistevastast 
vägivalda kohustame liikmesriike … 

Taustainfo: #metoo liikumine on näidanud, et seksuaalne ahistamine on laialt levinud probleem: EU-s on seksuaalset ahistamist 
kogenud 55% naistest ning 20% noortest naistest (vanuses 18-29) on kogenud küberahistamist või -kiusamist vähemalt korra 
elus. Seksuaalne küberkiusamine (alastipiltide levitamine internetis ilma ohvri teadmata jne) tekitab ohvritele stressi, ärevust ja 
paanikahoogusid. 2016. aastal läbi viidud Euroopa uuringu kohaselt on 17% vastanutest aga seisukohal, et naistevastane 
vägivald on ohvri enda provotseeritud ja mõnedel juhtudel võib vägistamine olla õigustatud. 

Abistavad küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 
 

 Kuidas saaksid EL liikmesriigid vähendada seksuaalset ahistamist? 
 Kuidas saab EL motiveerida liikmesriike tegelema küberahistamise vastase 

võitlusega? 
 Kuidas saab EL muuta liikmesriikide kodanike hoiakuid naistevastase vägivalla 

ja seksuaalse ahistamise suhtes? 
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 S&D 
Sotsiaaldemokraatide ja 
demokraatide fraktsioon 

Euroopa Parlamendis 

Ülevaade: Olete üks vanim (Euroopa Parlamendis alates 1979) ja suuruselt teine fraktsioon. 
Usute, et vaja oleks radikaalseid muutuseid, et luua õiglasem ühiskond ning teha koostööd 
säästvama eluviisi edendamiseks. Võitlete igasuguse diskrimineerimise vastu ja seate 
esikohale inimeste heaolu. Soovite luua vaesuse vastu võitlemiseks Euroopa ülese inimväärse 
alampalga süsteemi. 
Vaadetelt kõige sarnasem Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga . 
Eestlastest kuuluvad siia fraktsiooni Marina Kaljurand ja Sven Mikser 

C 

KOMISJONI 
NIMI 

LÜHEND EPs PROBLEEM ja TAUST EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Keskkond, 
rahvatervis, 
toiduohutus 
 

ENVI ELis taaskasutatakse prügi vähe ning liiga palju prügi jõuab prügimägedele 
1. Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise 
vajalikkusest, kohustame liikmesriike …  

Taustainfo: 2017 ülevaate andmetel toodavad EL kodanikud aastas ~487 kg prügi ühe elaniku kohta. Kokku teeb see ~250 
miljonit tonni prügi aastas (võrdne ~43 suure püramiidiga). Sellest prügist 23%, ehk 58 miljonit tonni (~10 püramiidi) jõuab 
erinevatesse Euroopa prügilatesse. Kõige enam läheb prügilatesse prügi Maltal, Türgis ja Serbias (84-86% kogu sealsest prügist). 
Aastaks 2030 on EL eesmärgiks:  
1) suunata taaskasutusse 70% olmejäätmetest (2013. aastal 44%);  
2) vähendada prügilasse ladestatavate olmejäätmete kogust 5% aastas (2013. aastal 65%);  
3) suunata taas ringlusesse vähemalt 80% pakenditest (paber ja kartong, plast, klaas, metall, puit).  

Abistavad küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 

 Kuidas saaks EL tõsta liikmesriikide kodanike teadlikkust prügi sorteerimise 
vajalikkusest? 

 Milliste tegevustega saaks vähendada jäätmete ladustamist prügimägedele 
ELs? 

 Kuidas võiksid olla korraldatud pügimajanduses ennetuse, vähendamise, 
taaskasutuse ja ümbertöötlusega seotud tegevused? 

Tööhõive ja 
sotsiaal-
valdkond 

EMPL Tulevikku prognoositakse noorte töötuse määra suurenemist.   
2. Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte 
ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks kohustada 
liikmesriike …  

Taustainfo: Mittetöötavate ega õppivate noorte(15-24a) arv Euroopa Liidus on aasta aastalt kahanenud ning jõudnud 10a 
madalaimale tasemele (6,3%, mis on ~680 000 noort). Kõige rohkem töötuid noori on Hispaanias (11,3 %), Kreekas (9,3%) ja 
Itaalias (8,4 %). Väikseim oli noorte tööpuudus Tšehhis (2%). Eestis on noorte töötuse määr 5,6% ( ~7000 in).   
Noorte tööturule sisenemisel on kõige suuremaks probleemiks vähene töökogemus, puudulikud oskused otsida/leida tööd (ei 
osata koostada CV-d, tööle kandideerida, suhelda võimaliku tööandjaga jms) ning sageli ka puudulik haridus. 

Abistavad küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 

 Kuidas saaksid EL liikmesriigid ennetada noorte töötuks jäämist? 
 Kuidas saab EL motiveerida eraettevõtteid ja riigiasutusi noortele 

praktikavõimalusi pakkuma? 
 Kuidas saab EL soodustada noorte hulgas ettevõtlust ja oma äriga 

alustamisest? 
 

Naiste õigused 
ja sooline võrd-
õiguslikkus 

FEMM 

EU-s on seksuaalset ahistamist kogenud 55% naistest. Iga kolmas euroopa naine 
kogeb elu jooksul seksuaalset või füüsilist vägivalda. 32% ohvrite sõnul oli 
toimepanija nende ülemus, kolleeg või klient.  

3. Et piirata seksuaalset (küber)ahistamist ja naistevastast 
vägivalda kohustame liikmesriike … 

Taustainfo: #metoo liikumine on näidanud, et seksuaalne ahistamine on laialt levinud probleem: EU-s on seksuaalset ahistamist 
kogenud 55% naistest ning 20% noortest naistest (vanuses 18-29) on kogenud küberahistamist või -kiusamist vähemalt korra 
elus. Seksuaalne küberkiusamine (alastipiltide levitamine internetis ilma ohvri teadmata jne) tekitab ohvritele stressi, ärevust ja 
paanikahoogusid. 2016. aastal läbi viidud Euroopa uuringu kohaselt on 17% vastanutest aga seisukohal, et naistevastane 
vägivald on ohvri enda provotseeritud ja mõnedel juhtudel võib vägistamine olla õigustatud. 

Abistavad küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 
 

 Kuidas saaksid EL liikmesriigid vähendada seksuaalset ahistamist? 
 Kuidas saab EL motiveerida liikmesriike tegelema küberahistamise vastase 

võitlusega? 
 Kuidas saab EL muuta liikmesriikide kodanike hoiakuid naistevastase vägivalla 

ja seksuaalse ahistamise suhtes? 
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 Renew 
Uueneva Euroopa 

fraktsioon 

Ülevaade: Olete välja kasvanud varem Euroopa Parlamendis olnud ALDE fraktsioonist. 
Usute, et majanduskasv, keskkonnasäästlikkus, aus konkurents ja vastutus käivad 
käsikäes. Hindate sallivust, avatust ning ettevõtlusvabadust. 
 
Vaadetelt kõige sarnasem Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonnaga  
Eestlastest kuuluvad siia fraktsiooni Andrus Ansip, Urmas Paet ja Yana Toom 

D 

 

KOMISJONI 
NIMI 

LÜHEND EPs PROBLEEM ja TAUST EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Keskkond, 
rahvatervis, 
toiduohutus 
 

ENVI ELis taaskasutatakse prügi vähe ning liiga palju prügi jõuab prügimägedele 
1. Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise 
vajalikkusest, kohustame liikmesriike …  

Taustainfo: 2017 ülevaate andmetel toodavad EL kodanikud aastas ~487 kg prügi ühe elaniku kohta. Kokku teeb see ~250 
miljonit tonni prügi aastas (võrdne ~43 suure püramiidiga). Sellest prügist 23%, ehk 58 miljonit tonni (~10 püramiidi) jõuab 
erinevatesse Euroopa prügilatesse. Kõige enam läheb prügilatesse prügi Maltal, Türgis ja Serbias (84-86% kogu sealsest prügist). 
Aastaks 2030 on EL eesmärgiks:  
1) suunata taaskasutusse 70% olmejäätmetest (2013. aastal 44%);  
2) vähendada prügilasse ladestatavate olmejäätmete kogust 5% aastas (2013. aastal 65%);  
3) suunata taas ringlusesse vähemalt 80% pakenditest (paber ja kartong, plast, klaas, metall, puit).  

Abistavad küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 

 Kuidas saaks EL tõsta liikmesriikide kodanike teadlikkust prügi sorteerimise 
vajalikkusest? 

 Milliste tegevustega saaks vähendada jäätmete ladustamist prügimägedele 
ELs? 

 Kuidas võiksid olla korraldatud pügimajanduses ennetuse, vähendamise, 
taaskasutuse ja ümbertöötlusega seotud tegevused? 

Tööhõive ja 
sotsiaal-
valdkond 

EMPL Tulevikku prognoositakse noorte töötuse määra suurenemist.   
2. Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte 
ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks kohustada 
liikmesriike …  

Taustainfo: Mittetöötavate ega õppivate noorte(15-24a) arv Euroopa Liidus on aasta aastalt kahanenud ning jõudnud 10a 
madalaimale tasemele (6,3%, mis on ~680 000 noort). Kõige rohkem töötuid noori on Hispaanias (11,3 %), Kreekas (9,3%) ja 
Itaalias (8,4 %). Väikseim oli noorte tööpuudus Tšehhis (2%). Eestis on noorte töötuse määr 5,6% ( ~7000 in).   
Noorte tööturule sisenemisel on kõige suuremaks probleemiks vähene töökogemus, puudulikud oskused otsida/leida tööd (ei 
osata koostada CV-d, tööle kandideerida, suhelda võimaliku tööandjaga jms) ning sageli ka puudulik haridus. 

Abistavad küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 

 Kuidas saaksid EL liikmesriigid ennetada noorte töötuks jäämist? 
 Kuidas saab EL motiveerida eraettevõtteid ja riigiasutusi noortele 

praktikavõimalusi pakkuma? 
 Kuidas saab EL soodustada noorte hulgas ettevõtlust ja oma äriga 

alustamisest? 
 

Naiste õigused 
ja sooline võrd-
õiguslikkus 

FEMM 

EU-s on seksuaalset ahistamist kogenud 55% naistest. Iga kolmas euroopa naine 
kogeb elu jooksul seksuaalset või füüsilist vägivalda. 32% ohvrite sõnul oli 
toimepanija nende ülemus, kolleeg või klient.  

3. Et piirata seksuaalset (küber)ahistamist ja naistevastast 
vägivalda kohustame liikmesriike … 

Taustainfo: #metoo liikumine on näidanud, et seksuaalne ahistamine on laialt levinud probleem: EU-s on seksuaalset ahistamist 
kogenud 55% naistest ning 20% noortest naistest (vanuses 18-29) on kogenud küberahistamist või -kiusamist vähemalt korra 
elus. Seksuaalne küberkiusamine (alastipiltide levitamine internetis ilma ohvri teadmata jne) tekitab ohvritele stressi, ärevust ja 
paanikahoogusid. 2016. aastal läbi viidud Euroopa uuringu kohaselt on 17% vastanutest aga seisukohal, et naistevastane 
vägivald on ohvri enda provotseeritud ja mõnedel juhtudel võib vägistamine olla õigustatud. 

Abistavad küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 
 

 Kuidas saaksid EL liikmesriigid vähendada seksuaalset ahistamist? 
 Kuidas saab EL motiveerida liikmesriike tegelema küberahistamise vastase 

võitlusega? 
 Kuidas saab EL muuta liikmesriikide kodanike hoiakuid naistevastase vägivalla 

ja seksuaalse ahistamise suhtes? 
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GREENS 
Roheliste / Euroopa 
Vabaliidu fraktsioon 

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 Eestimaa Rohelised Erakonnaga.  

E 

 

KOMISJONI 
NIMI 

LÜHEND EPs PROBLEEM ja TAUST EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Keskkond, 
rahvatervis, 
toiduohutus 
 

ENVI ELis taaskasutatakse prügi vähe ning liiga palju prügi jõuab prügimägedele 
1. Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise 
vajalikkusest, kohustame liikmesriike …  

Taustainfo: 2017 ülevaate andmetel toodavad EL kodanikud aastas ~487 kg prügi ühe elaniku kohta. Kokku teeb see ~250 
miljonit tonni prügi aastas (võrdne ~43 suure püramiidiga). Sellest prügist 23%, ehk 58 miljonit tonni (~10 püramiidi) jõuab 
erinevatesse Euroopa prügilatesse. Kõige enam läheb prügilatesse prügi Maltal, Türgis ja Serbias (84-86% kogu sealsest 
prügist). 
Aastaks 2030 on EL eesmärgiks:  
1) suunata taaskasutusse 70% olmejäätmetest (2013. aastal 44%);  
2) vähendada prügilasse ladestatavate olmejäätmete kogust 5% aastas (2013. aastal 65%);  
3) suunata taas ringlusesse vähemalt 80% pakenditest (paber ja kartong, plast, klaas, metall, puit).  

Abistavad küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 

 Kuidas saaks EL tõsta liikmesriikide kodanike teadlikkust prügi sorteerimise 
vajalikkusest? 

 Milliste tegevustega saaks vähendada jäätmete ladustamist prügimägedele 
ELs? 

 Kuidas võiksid olla korraldatud pügimajanduses ennetuse, vähendamise, 
taaskasutuse ja ümbertöötlusega seotud tegevused? 

Tööhõive ja 
sotsiaal-valdkond EMPL Tulevikku prognoositakse noorte töötuse määra suurenemist.   

2. Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte 
ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks kohustada 
liikmesriike …  

Taustainfo: Mittetöötavate ega õppivate noorte(15-24a) arv Euroopa Liidus on aasta aastalt kahanenud ning jõudnud 10a 
madalaimale tasemele (6,3%, mis on ~680 000 noort). Kõige rohkem töötuid noori on Hispaanias (11,3 %), Kreekas (9,3%) ja 
Itaalias (8,4 %). Väikseim oli noorte tööpuudus Tšehhis (2%). Eestis on noorte töötuse määr 5,6% ( ~7000 in).   
Noorte tööturule sisenemisel on kõige suuremaks probleemiks vähene töökogemus, puudulikud oskused otsida/leida tööd (ei 
osata koostada CV-d, tööle kandideerida, suhelda võimaliku tööandjaga jms) ning sageli ka puudulik haridus. 

Abistavad küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 

 Kuidas saaksid EL liikmesriigid ennetada noorte töötuks jäämist? 
 Kuidas saab EL motiveerida eraettevõtteid ja riigiasutusi noortele 

praktikavõimalusi pakkuma? 
 Kuidas saab EL soodustada noorte hulgas ettevõtlust ja oma äriga 

alustamisest? 
 

Naiste õigused ja 
sooline võrd-
õiguslikkus 

FEMM 

EU-s on seksuaalset ahistamist kogenud 55% naistest. Iga kolmas euroopa naine 
kogeb elu jooksul seksuaalset või füüsilist vägivalda. 32% ohvrite sõnul oli 
toimepanija nende ülemus, kolleeg või klient.  

3. Et piirata seksuaalset (küber)ahistamist ja naistevastast 
vägivalda kohustame liikmesriike … 

Taustainfo: #metoo liikumine on näidanud, et seksuaalne ahistamine on laialt levinud probleem: EU-s on seksuaalset ahistamist 
kogenud 55% naistest ning 20% noortest naistest (vanuses 18-29) on kogenud küberahistamist või -kiusamist vähemalt korra 
elus. Seksuaalne küberkiusamine (alastipiltide levitamine internetis ilma ohvri teadmata jne) tekitab ohvritele stressi, ärevust ja 
paanikahoogusid. 2016. aastal läbi viidud Euroopa uuringu kohaselt on 17% vastanutest aga seisukohal, et naistevastane 
vägivald on ohvri enda provotseeritud ja mõnedel juhtudel võib vägistamine olla õigustatud. 

Abistavad küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 
 

 Kuidas saaksid EL liikmesriigid vähendada seksuaalset ahistamist? 
 Kuidas saab EL motiveerida liikmesriike tegelema küberahistamise vastase 

võitlusega? 
 Kuidas saab EL muuta liikmesriikide kodanike hoiakuid naistevastase vägivalla 

ja seksuaalse ahistamise suhtes? 
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ID 
Identiteedi ja 

Demokraatia fraktsioon 

Ülevaade: Fraktsioon koosneb Euroopa riikide natsionalistlikest ja euroskeptilistest 
rahvusparteidest. Teie aluspõhimõtteks on Euroopa inimeste ja rahvuste identiteedi 
austamine ja säilitamine, õigus kontrollida ja reguleerida immigratsiooni ning soov 
kaitsta väljendusvabadust (sh digitaalsed vabadused). Olete vastu igasugusele riiklikku 
iseseisvust vähendavatele otsustele ning riigiüleste üksuste loomisele. 
 
Vaadetelt kõige sarnasem Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga 
Eestlastest kuulub siia fraktsiooni Jaak Madison 

F 

KOMISJONI 
NIMI 

LÜHEND EPs PROBLEEM ja TAUST EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Keskkond, 
rahvatervis, 
toiduohutus 
 

ENVI ELis taaskasutatakse prügi vähe ning liiga palju prügi jõuab prügimägedele 
1. Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise 
vajalikkusest, kohustame liikmesriike …  

Taustainfo: 2017 ülevaate andmetel toodavad EL kodanikud aastas ~487 kg prügi ühe elaniku kohta. Kokku teeb see ~250 
miljonit tonni prügi aastas (võrdne ~43 suure püramiidiga). Sellest prügist 23%, ehk 58 miljonit tonni (~10 püramiidi) jõuab 
erinevatesse Euroopa prügilatesse. Kõige enam läheb prügilatesse prügi Maltal, Türgis ja Serbias (84-86% kogu sealsest 
prügist). 
Aastaks 2030 on EL eesmärgiks:  
1) suunata taaskasutusse 70% olmejäätmetest (2013. aastal 44%);  
2) vähendada prügilasse ladestatavate olmejäätmete kogust 5% aastas (2013. aastal 65%);  
3) suunata taas ringlusesse vähemalt 80% pakenditest (paber ja kartong, plast, klaas, metall, puit).  

Abistavad küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 

 Kuidas saaks EL tõsta liikmesriikide kodanike teadlikkust prügi sorteerimise 
vajalikkusest? 

 Milliste tegevustega saaks vähendada jäätmete ladustamist prügimägedele 
ELs? 

 Kuidas võiksid olla korraldatud pügimajanduses ennetuse, vähendamise, 
taaskasutuse ja ümbertöötlusega seotud tegevused? 

Tööhõive ja 
sotsiaal-valdkond EMPL Tulevikku prognoositakse noorte töötuse määra suurenemist.   

2. Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte 
ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks kohustada 
liikmesriike …  

Taustainfo: Mittetöötavate ega õppivate noorte(15-24a) arv Euroopa Liidus on aasta aastalt kahanenud ning jõudnud 10a 
madalaimale tasemele (6,3%, mis on ~680 000 noort). Kõige rohkem töötuid noori on Hispaanias (11,3 %), Kreekas (9,3%) ja 
Itaalias (8,4 %). Väikseim oli noorte tööpuudus Tšehhis (2%). Eestis on noorte töötuse määr 5,6% ( ~7000 in).   
Noorte tööturule sisenemisel on kõige suuremaks probleemiks vähene töökogemus, puudulikud oskused otsida/leida tööd (ei 
osata koostada CV-d, tööle kandideerida, suhelda võimaliku tööandjaga jms) ning sageli ka puudulik haridus. 

Abistavad küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 

 Kuidas saaksid EL liikmesriigid ennetada noorte töötuks jäämist? 
 Kuidas saab EL motiveerida eraettevõtteid ja riigiasutusi noortele 

praktikavõimalusi pakkuma? 
 Kuidas saab EL soodustada noorte hulgas ettevõtlust ja oma äriga 

alustamisest? 
 

Naiste õigused ja 
sooline võrd-
õiguslikkus 

FEMM 

EU-s on seksuaalset ahistamist kogenud 55% naistest. Iga kolmas euroopa naine 
kogeb elu jooksul seksuaalset või füüsilist vägivalda. 32% ohvrite sõnul oli 
toimepanija nende ülemus, kolleeg või klient.  

3. Et piirata seksuaalset (küber)ahistamist ja naistevastast 
vägivalda kohustame liikmesriike … 

Taustainfo: #metoo liikumine on näidanud, et seksuaalne ahistamine on laialt levinud probleem: EU-s on seksuaalset ahistamist 
kogenud 55% naistest ning 20% noortest naistest (vanuses 18-29) on kogenud küberahistamist või -kiusamist vähemalt korra 
elus. Seksuaalne küberkiusamine (alastipiltide levitamine internetis ilma ohvri teadmata jne) tekitab ohvritele stressi, ärevust ja 
paanikahoogusid. 2016. aastal läbi viidud Euroopa uuringu kohaselt on 17% vastanutest aga seisukohal, et naistevastane 
vägivald on ohvri enda provotseeritud ja mõnedel juhtudel võib vägistamine olla õigustatud. 

Abistavad küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 
 

 Kuidas saaksid EL liikmesriigid vähendada seksuaalset ahistamist? 
 Kuidas saab EL motiveerida liikmesriike tegelema küberahistamise vastase 

võitlusega? 
 Kuidas saab EL muuta liikmesriikide kodanike hoiakuid naistevastase vägivalla 

ja seksuaalse ahistamise suhtes? 
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NI 
Fraktsioonilise kuuluvuseta 

parlamendiliige 

Ülevaade: Sa ei ole soovinud liituda ühegi fraktsiooniga või pole ükski fraktsioon nõustunud sind 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. Tee märkmeid.  

G 

KOMISJONI 
NIMI 

LÜHEND EPs PROBLEEM ja TAUST EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Keskkond, 
rahvatervis, 
toiduohutus 
 

ENVI ELis taaskasutatakse prügi vähe ning liiga palju prügi jõuab prügimägedele 
1. Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise 
vajalikkusest, kohustame liikmesriike …  

Taustainfo: 2017 ülevaate andmetel toodavad EL kodanikud aastas ~487 kg prügi ühe elaniku kohta. Kokku teeb see ~250 
miljonit tonni prügi aastas (võrdne ~43 suure püramiidiga). Sellest prügist 23%, ehk 58 miljonit tonni (~10 püramiidi) jõuab 
erinevatesse Euroopa prügilatesse. Kõige enam läheb prügilatesse prügi Maltal, Türgis ja Serbias (84-86% kogu sealsest 
prügist). 
Aastaks 2030 on EL eesmärgiks:  
1) suunata taaskasutusse 70% olmejäätmetest (2013. aastal 44%);  
2) vähendada prügilasse ladestatavate olmejäätmete kogust 5% aastas (2013. aastal 65%);  
3) suunata taas ringlusesse vähemalt 80% pakenditest (paber ja kartong, plast, klaas, metall, puit).  

Abistavad küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 

 Kuidas saaks EL tõsta liikmesriikide kodanike teadlikkust prügi sorteerimise 
vajalikkusest? 

 Milliste tegevustega saaks vähendada jäätmete ladustamist prügimägedele 
ELs? 

 Kuidas võiksid olla korraldatud pügimajanduses ennetuse, vähendamise, 
taaskasutuse ja ümbertöötlusega seotud tegevused? 

Tööhõive ja 
sotsiaal-valdkond EMPL Tulevikku prognoositakse noorte töötuse määra suurenemist.   

2. Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte 
ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks kohustada 
liikmesriike …  

Taustainfo: Mittetöötavate ega õppivate noorte(15-24a) arv Euroopa Liidus on aasta aastalt kahanenud ning jõudnud 10a 
madalaimale tasemele (6,3%, mis on ~680 000 noort). Kõige rohkem töötuid noori on Hispaanias (11,3 %), Kreekas (9,3%) ja 
Itaalias (8,4 %). Väikseim oli noorte tööpuudus Tšehhis (2%). Eestis on noorte töötuse määr 5,6% ( ~7000 in).   
Noorte tööturule sisenemisel on kõige suuremaks probleemiks vähene töökogemus, puudulikud oskused otsida/leida tööd (ei 
osata koostada CV-d, tööle kandideerida, suhelda võimaliku tööandjaga jms) ning sageli ka puudulik haridus. 

Abistavad küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 

 Kuidas saaksid EL liikmesriigid ennetada noorte töötuks jäämist? 
 Kuidas saab EL motiveerida eraettevõtteid ja riigiasutusi noortele 

praktikavõimalusi pakkuma? 
 Kuidas saab EL soodustada noorte hulgas ettevõtlust ja oma äriga 

alustamisest? 
 

Naiste õigused ja 
sooline võrd-
õiguslikkus 

FEMM 

EU-s on seksuaalset ahistamist kogenud 55% naistest. Iga kolmas euroopa naine 
kogeb elu jooksul seksuaalset või füüsilist vägivalda. 32% ohvrite sõnul oli 
toimepanija nende ülemus, kolleeg või klient.  

3. Et piirata seksuaalset (küber)ahistamist ja naistevastast 
vägivalda kohustame liikmesriike … 

Taustainfo: #metoo liikumine on näidanud, et seksuaalne ahistamine on laialt levinud probleem: EU-s on seksuaalset ahistamist 
kogenud 55% naistest ning 20% noortest naistest (vanuses 18-29) on kogenud küberahistamist või -kiusamist vähemalt korra 
elus. Seksuaalne küberkiusamine (alastipiltide levitamine internetis ilma ohvri teadmata jne) tekitab ohvritele stressi, ärevust ja 
paanikahoogusid. 2016. aastal läbi viidud Euroopa uuringu kohaselt on 17% vastanutest aga seisukohal, et naistevastane 
vägivald on ohvri enda provotseeritud ja mõnedel juhtudel võib vägistamine olla õigustatud. 

Abistavad küsimused, millest lähtuvalt võite pakkuda välja uue eelnõu ja/või olemasoleva 
lõpetada: 
 

 Kuidas saaksid EL liikmesriigid vähendada seksuaalset ahistamist? 
 Kuidas saab EL motiveerida liikmesriike tegelema küberahistamise vastase 

võitlusega? 
 Kuidas saab EL muuta liikmesriikide kodanike hoiakuid naistevastase vägivalla 

ja seksuaalse ahistamise suhtes? 
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Parlamendi president 

Ülevaade: Sinu 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. Sinu ülesanne on juhtida kahte täiskogu istungit lähtuvalt all kirjas olevale päevakorrale.  
 
Alusta tulbast A. Jutumärkides olev tekst loe ette. 

H 
 

A B 

I komisjonide kohtumise järel hüüa: 
„Palun parlamendi saadikutel koguneda esimesele täiskogu istungile!“ 
Kui saadikud on saalis istet võtnud, alusta sõnavõtu ja päevakorra tutvustamisega. 

II fraktsioonide kohtumise järel hüüa:  
„Palun parlamendi saadikutel koguneda teisele täiskogu istungile!“ 
Kui saadikud on saalis istet võtnud, alusta sõnavõtu ja päevakorra tutvustamisega.  

1. Esimene täiskogu istung 2. Teine täiskogu istung 
 

 „Head parlamendi liikmed, taas on mitu nädalat arutelusid seljataga ning vastavalt sellele on 
tänase istungi teemadeks keskkond, noorte tööhõive ning sooline võrdõiguslikkus. Täpne 
päevakord on järgmine: 

1. Punkt 1. Üheks minutiks saab sõna Keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni  
raportöör.  

2. Punkt 2. Üheks minutiks saab sõna Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni  raportöör. 

3. Punkt 3. Üheks minutiks saab sõna Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni  
raportöör. 

 
Iga sõnavõtu järel saavad küsimuste esitamiseks ning kommentaarideks sõna  
parlamendiliikmed ning ajakirjanik.  Palun teil päevakorra kinnitamiseks hääletada, andes 
käega märku, kes on päevakorraga nõus?“  (kui visuaalselt on näha, et enamus on nõus, siis 
jätka)  „Aitäh, päevakord on kinnitatud! Alustame esimese sõnavõtuga. Punkt 1. Üheks 
minutiks saab sõna Keskkonna, rahvatervise ja …  ” 

 
 „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 järgmine: 
 
1. Punkt 1. Üheks minutiks saab sõna Keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni  

raportöör.  
2. Punkt 2. Üheks minutiks saab sõna Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni  raportöör. 
3. Punkt 3. Üheks minutiks saab sõna Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni  

raportöör. 
4. Punkt 4. Hääletame ettekannetes tutvustatud eelnõude üle. 
 
Palun päevakorra kinnitamiseks hääletada, andes käega märku, kes on päevakorraga nõus?“  
(taas visuaalne käte meri) „Aitäh! Alustame eelnõude ettekandmisega. Peale ettekannet 
palun raportööril jätta eelnõu dokument minu kätte. Nüüd siis Punkt 1. Üheks minutiks saab 
sõna Keskkonna, rahvatervise ja ...” 

  

Mängujuht aitab jälgida ajalimiidist kinni pidamist. 
 
Istungi lõppedes ütle:  
 

„Tänan Teid sisuka kohtumise eest! Pidage meeles kõlanud küsimusi ning kommentaare ja 
võtke neid eelnõude parandamisel arvesse. Palun selleks kõigil uuesti komisjonidesse 

koguneda!“ 

Valige koos mängujuhiga sobiv lahendus ning vii hääletus läbi: 

1) Elektrooniline: 
“Hääletus on avatud!“ „ Palun hääletada!“ 
„Hääletus on lõppenud“  
(iga lause vahel pea väike paus). 

2)  Visuaalne häälte kokkulugemine 
Küsi: „Kes on poolt?  
Kes on vastu?  
Kes on erapooletu?“ 

Vastavalt hääletusele kommenteeri tulemust, kas  
”Eelnõu on vastu võetud” või ”Eelnõu on tagasi lükatud!” 

 
Peale hääletust ütle lõpetuseks:  

„Aitäh teile tehtud töö eest! Käesolevaga kuulutan istungi lõppenuks!“ 
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Komisjoni esimees 

Ülevaade: Sina oled komisjoni esimees. Komisjonides tehakse Parlamendi põhiline sisuline töö ehk töötatakse 
seaduse eelnõudega.  Sinu ülesanne on juhtida kahte komisjoni istungit lähtuvalt all kirjas olevale päevakorrale. 
 
Alusta tulbast A. Jutumärkides olev tekst loe ette. 

I 
 

A B 

1. Esimene komisjonide kohtumine. 2. Teine komisjonide kohtumine. 

”Palun komisjoni tähelepanu! Head liikmed, aitäh teile tulemast. Meie ees seisab 

väga olulisele küsimusele parima lahenduse leidmine. Kohtumise päevakord on 

järgmine: 

Punkt 1. Euroopa Komisjoni direktiivi2 eelnõu lõpetamata versiooniga tutvumine.   

Punkt 2. Arutelu eelnõu sisu ja sõnastuse üle.  

Punkt 3. Eelnõu täpse sõnastus kirja panemine.  

 

Ootan kõigilt aktiivset osavõttu ning sisukat arutelu. Asume tööle. Punkt 1. 

Kordamaks üle meie komisjoni eelnõu alguse sõnastuse, palun raportööril oma 

juhendilt ette lugeda eelnõu lõpetamata versioon.“ (Kui raportööd on eelnõu ette 

lugenud, siis jätka). „Aitäh raportöörile. Nüüd jõuamegi järgmise päevakorra punkti 

juure. Punkt 2. Palun Mis te arvate, mis on selle probleemi tekitanud? Samuti soovin 

kuulda teie ettepanekuid, kuidas olukorda parandada?...“ 

”Tere tulemast tagasi! Tänase koosoleku eesmärk on täiskogult saadud tagasisidest 

lähtuvalt teha eelmisel kohtumisel koostatud eelnõus võimalikke parandusi!  

Täpne päevakord on järgmine: 

Punkt 1. Eelnõule saadud küsimuste läbi vaatamine.  

Punkt 2. Ettepanekud ja arutelu eelnõus paranduste tegemiseks.  

Punkt 3. Eelnõu täpse kirja panemine hääletusele minevas sõnastuses“ 

 

Soovin kuulda kõikide liikmete arvamusi ning näha nende panust. Asume tööle. Punkt 

1. Kas raportöör loeks palun ette Täiskogu istungilt saadud küsimused! Seejärel 

läheme Punkti 2 juurde …“ 

  

Julgusta saadikuid arvamust avaldama. Püüa kõigile sõna anda. Kui juba näib, et 
hakkate lahenduseni jõudma, siis sõnastage omapoolne ettepanek (päevakorra 
Punkt 3.).  
 

Keskenduge probleemi lahendamisele ja jälgi sõnastamisel, et see kõlaks nagu 
seadus. 

Juhi teist kohtumist sarnaselt esimesega.  
Küsi komisjoni liikmete arvamusi. Suuna neid lahenduse leidmisel probleemist 
lähtuma. Jälgi taas, et kõik saaksid sõna! 
 

Koosoleku lõpus pange juhendile J kirja hästi läbi mõeldud sõnastuses hääletusele 
mineva eelnõu täpne tekst! 

 

                                                           
2 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. 
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Komisjoni raportöör 
ENVI 

Ülevaade: Sinu ülesanne on koos komisjoniga arutleda eelnõude lõpetamata versioonide üle ja 
leida kõikidele sobiv lahendus. Pöörake tähelepanu eelnõu sõnastusele. 
 
Alusta tulbast A. Jutumärkides olev tekst loe ette. 

 

J 
 

A B 

1. Esimene komisjonide kohtumine. 3. Teine komisjonide kohtumine. 

Eelnõu lõpetamata versioon: “Tõstmaks kodanike teadlikkust 

prügi liigiti kogumise vajalikkusest, kohustame 

liikmesriike“ …___________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
Hääletusele mineva eelnõu lõplik tekst: __________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
  

2. Esimene Täiskogu: 
(siia saad ülesse märkida  
kõik küsimused ja kommentaarid,  
mida eelnõu lõpliku sõnastuse  
vormistamisel saaks aluseks võtta) 
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Komisjoni raportöör 
EMPL 

Ülevaade: Sinu ülesanne on koos komisjoniga arutleda eelnõude lõpetamata versioonide üle ja 
leida kõikidele sobiv lahendus. Pöörake tähelepanu eelnõu sõnastusele. 
 
Alusta tulbast A. Jutumärkides olev tekst loe ette. 

 

J 
 

A B 

1. Esimene komisjonide kohtumine. 3. Teine komisjonide kohtumine. 

Eelnõu lõpetamata versioon: “Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja 

noorte ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks 

kohustada liikmesriike“ …______________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
Hääletusele mineva eelnõu lõplik tekst: __________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
  

2. Esimene Täiskogu: 
(siia saad ülesse märkida  
kõik küsimused ja kommentaarid,  
mida eelnõu lõpliku sõnastuse  
vormistamisel saaks aluseks võtta) 
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Komisjoni raportöör 
FEMM 

Ülevaade: Sinu ülesanne on koos komisjoniga arutleda eelnõude lõpetamata versioonide üle ja 
leida kõikidele sobiv lahendus. Pöörake tähelepanu eelnõu sõnastusele. 
 
Alusta tulbast A. Jutumärkides olev tekst loe ette.  

J 
 

A B 

1. Esimene komisjonide kohtumine. 3. Teine komisjonide kohtumine. 

Eelnõu lõpetamata versioon: “Et piirata seksuaalset 

(küber)ahistamist ja naistevastast vägivalda kohustame 

liikmesriike“ …_____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
Hääletusele mineva eelnõu lõplik tekst: __________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
  

2. Esimene Täiskogu: 
(siia saad ülesse märkida  
kõik küsimused ja kommentaarid,  
mida eelnõu lõpliku sõnastuse  
vormistamisel saaks aluseks võtta) 
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Ajakirjanik 
Ülevaade: Sina oled akrediteeritud ajakirjanik Euroopa Parlamendi täiskogu istungil. Sinu töö eesmärk on vahendada Parlamendis 
toimuvat Euroopa tavakodanikule. K 

Ülesanded:  

1. Esimese fraktsiooni kohtumise ajal tutvu tabelis kirjeldatud probleemidega.  

2. Esimese komisjonide kohtumise aega kasuta omapoolsete küsimuste välja mõtlemiseks (võid kasutada nt Google abi, et teemade kohta rohkem teada saada). 

3. Esimesel täiskogu istungil  on sul omapoolsete küsimuste esitamiseks aega 3 min. Iga eelnõu kohta tuleb esitada vähemalt 1 küsimus. Sõna annab president. 

4. Peale esimest täiskogu istungit kirjuta artikli stiilis kokkuvõtte(~100 sõna). 

KOMISJONI 
NIMI 

KOMISJONI 
LÜHEND EPs 

PROBLEEM EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Keskkond, 
rahvatervis, 
toiduohutus 
 

ENVI 
ELis taaskasutatakse prügi vähe ning liiga palju 
prügi jõuab prügimägedele 

1. Tõstmaks kodanike teadlikkust prügi liigiti kogumise vajalikkusest, kohustab EP 
liikmesriike … 

2017 ülevaate andmetel toodavad EL kodanikud aastas ~487 kg 
prügi ühe elaniku kohta. Kokku teeb see ~250 miljonit tonni prügi 
aastas (võrdne ~43 suure püramiidiga). Sellest prügist 23%, ehk 
58 miljonit tonni (~10 püramiidi) jõuab erinevatesse Euroopa 
prügilatesse. Kõige enam läheb prügilasse prügi Maltal, Türgis ja 
Serbias (84-86% kogu sealsest prügist). 
  
Aastaks 2030 on EL seadnud endale eesmärkideks: 
1) saavutada olmejäätmete taaskasutus 70% ulatuses (2013. 
aastal 44%),  
2) vähendada prügilasse ladestatavate olmejäätmete kogust 5% 
aastas (2013. aastal 65%)  
3) suunata taas ringlusesse vähemalt 80% pakenditest (paber ja 
kartong, plast, klaas, metall, puit). 
 
EP ENVI komisjoni raportöör Simona Bonafè (S&D on öelnud) „Parlament usub 
üleminekusse ringmajanduse suunas. Liigume taaskasutuse ja jäätmete 
ladestamise piiramise suunas. Peame vastu võtma arengu ringmudeli, mis hoiab 
materjalid ja nende väärtuse ringluses. See on ainuke lahendus, et tagada 
majanduskasvu ja keskkonnasäästlikkus.” (14.märtsil 2017) 

Küsimused, millest lähtuvalt pakub EP välja uue eelnõu ja/või lõpetab olemasoleva: 
 

 Kuidas saaks EL tõsta liikmesriikide kodanike teadlikkust prügi sorteerimise 
vajalikkusest? 

 Milliste tegevustega saaks vähendada jäätmete ladustamist prügimägedele ELs? 
 Kuidas võiksid olla korraldatud pügimajanduses ennetuse, vähendamise, 

taaskasutuse ja ümbertöötlusega seotud tegevused? 
 
Sinu koostatud küsimused 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 
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KOMISJONI 
NIMI 

KOMISJONI 
LÜHEND EPs 

PROBLEEM EUROOPA KOMISJONI DIREKTIIVI EELNÕU 

Tööhõive ja 
sotsiaal-
valdkond 

EMPL 
Tulevikku prognoositakse noorte töötuse 
määra suurenemist.   

2. Noorte tööpuuduse ennetamiseks ja noorte ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks 
kohustab EP liikmesriike …  

Taustainfo: Mittetöötavate ega õppivate noorte(15-24a) arv 
Euroopa Liidus on aasta aastalt kahanenud ning jõudnud 10a 
madalaimale tasemele (6,3%, mis on ~680 000 noort). Kõige 
rohkem töötuid noori on Hispaanias (11,3 %), Kreekas (9,3%) ja 
Itaalias (8,4 %). Väikseim oli noorte tööpuudus Tšehhis (2%). 
Eestis on noorte töötuse määr 5,6% ( ~7000 in).   
 
Noorte tööturule sisenemisel on kõige suuremaks probleemiks 
vähene töökogemus, puudulikud oskused otsida/leida tööd (ei 
osata koostada CV-d, tööle kandideerida, suhelda võimaliku 
tööandjaga jms) ning sageli ka puudulik haridus. 

Küsimused, millest lähtuvalt pakub EP komisjon välja uue eelnõu ja/või lõpetab olemasoleva: 
 

 Kuidas saab motiveerida eraettevõtteid ja riigiasutusi noortele praktikavõimalusi 
pakkuma? 

 Kui pikk peaks olema pakutav praktikaõpe, et hiljem tööturul sellest kasu oleks? 
 Millistes asutustes peaksid gümnaasiuminoored praktikat tegema? 
 Kuidas ennetada noorte töötuks jäämist? 
 Kas noored teavad, kuidas käib tööle kandideerimise protsess? 
 Kas noored on teadlikud ettevõtlusest ja oma äriga alustamisest? 
 Milliseid võimalusi annaks praktika sooritamine välismaal? 

 

Sinu koostatud küsimused 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naiste 
õigused ja 
sooline 
võrd-
õiguslikkus 

FEMM 
EU-s on seksuaalset ahistamist kogenud 55% 
naistest 

3. Et piirata seksuaalset (küber)ahistamist ja naistevastast vägivalda kohustab EP liikmesriike 
… 

Taustainfo: #metoo liikumine on näidanud, et seksuaalne 
ahistamine on laialt levinud probleem: EU-s on seksuaalset 
ahistamist kogenud 55% naistest ning 20% noortest naistest 
(vanuses 18-29) on kogenud küberahistamist või -kiusamist 
vähemalt korra elus. Seksuaalne küberkiusamine (alastipiltide 
levitamine internetis ilma ohvri teadmata jne) tekitab ohvritele 
stressi, ärevust ja paanikahoogusid. 2016. aastal läbi viidud 
Euroopa uuringu kohaselt on 17% vastanutest aga seisukohal, 
et naistevastane vägivald on ohvri enda provotseeritud ja 
mõnedel juhtudel võib vägistamine olla õigustatud. 

Küsimused, millest lähtuvalt pakuvad komisjonid välja uue eelnõu ja/või lõpetavad 
olemasoleva: 

 Kuidas saaksid EL liikmesriigid vähendada seksuaalset ahistamist? 
 Kuidas saab EL motiveerida liikmesriike tegelema küberahistamise vastase võitlusega? 
 Kuidas saab EL muuta liikmesriikide kodanike hoiakuid naistevastase vägivalla ja 

seksuaalse ahistamise suhtes? 

 

Sinu koostatud küsimused 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Mängu rollid 

 

Allolevad rollid/kaelakaardid määravad ära osaleja täpse rolli mängus.  

Kaardile on märgitud töö tegemiseks vajalike juhiste täht/tähed.  

Rollide jagamiseks printige ning lõigake rollid eraldiseisvateks sedeliteks.  

Vähem kui 50 mängijaga mängus vaadake peatükis 2 asuv tabel, et määrata 

kindlast sobiv osalejate fraktsioonide vahel jagunemise proportsioon. 

Mänguks vajalike rollide printimisel alustage lugemist nimetatud fraktsiooni 

rollide väikesemast järjekorranumbrist. 

 

Nimi: David Maria SASSOLI 

Sünnipäev: 30.05.1956 

Kodakondsus: Itaalia 

EP liige alates: 2009 

Roll parlamendis: Parlamendi president  

Komisjon: 
ENVI 

Roll komisjonis: liige 

Sotsiaaldemokraatide ja 

demokraatide fraktsioon 

nr 1 Juhendid: C ja H 

 

 

 

 

 

Nimi: Iratxe GARCÍA PÉREZ 

Sünnipäev: 7.10.1974 

Kodakondsus: Hispaania 

EP liige alates: 2004 

Roll fraktsioonis: S&D fraktsiooni esimees 

Komisjon: EMPL 

Roll komisjonis: liige 

Sotsiaaldemokraatide ja 

demokraatide fraktsioon 

nr 2 Juhend: C 

 

Nimi: Evelyn REGNER 

Sünnipäev: 24.01.1966 

Kodakondsus: Austria 

EP liige alates: 2009 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
FEMM 

Roll komisjonis: FEMM komisjoni esimees 

Sotsiaaldemokraatide ja 

demokraatide fraktsioon 

nr 3 Juhendid: C ja I 
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Nimi: Simona BONAFÈ 

Sünnipäev: 12.07.1973 

Kodakondsus: Itaalia 

EP liige alates: 2014 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
ENVI 

Roll komisjonis: liige 

Sotsiaaldemokraatide ja 

demokraatide fraktsioon 

nr 4 Juhend: C 

 

Nimi: Manuel PIZARRO 

Sünnipäev: 2.02.1964 

Kodakondsus: Portugal 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: EMPL 

Roll komisjonis: liige 

Sotsiaaldemokraatide ja 

demokraatide fraktsioon 

nr 5 Juhend: C 

 

 

 

 

 

Nimi: Robert BIEDROŃ 

Sünnipäev: 13.04.1976 

Kodakondsus: Poola 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
FEMM 

Roll komisjonis: liige 

Sotsiaaldemokraatide ja 

demokraatide fraktsioon 

nr 6 Juhend: C 

 

Nimi: Nicolás GONZÁLEZ CASARES 

Sünnipäev: 20.07.1972 

Kodakondsus: Hispaania 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: ENVI 

Roll komisjonis: liige 

Sotsiaaldemokraatide ja 

demokraatide fraktsioon 

nr 7 Juhend: C 
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Nimi: Sven MIKSER 

Sünnipäev: 8.11.1973 

Kodakondsus: Eesti 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: EMPL 

Roll komisjonis: liige 

Sotsiaaldemokraatide ja 

demokraatide fraktsioon 

nr 8 Juhend: C 

 

Nimi: Estrella DURÁ FERRANDIS 

Sünnipäev: 22.09.1963 

Kodakondsus: Hispaania 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
FEMM 

Roll komisjonis: liige 

Sotsiaaldemokraatide ja 

demokraatide fraktsioon 

nr 9 Juhend: C 

 

 

 

 

 

Nimi: Gabriele BISCHOFF 

Sünnipäev: 4.01.1961 

Kodakondsus: Saksamaa 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: EMPL 

Roll komisjonis: liige 

Sotsiaaldemokraatide ja 

demokraatide fraktsioon 

nr 10 Juhend: C 

 

Nimi: Maria NOICHL 

Sünnipäev: 9.01.1967 

Kodakondsus: Saksamaa 

EP liige alates: 2014 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
FEMM 

Roll komisjonis: liige 

Sotsiaaldemokraatide ja 

demokraatide fraktsioon 

nr 11 Juhend: C 
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Nimi: Tudor CIUHODARU 

Sünnipäev: 16.01.1969 

Kodakondsus: Rumeenia 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
ENVI 

Roll komisjonis: liige 

Sotsiaaldemokraatide ja 

demokraatide fraktsioon 

nr 12 Juhend: C 

 

Nimi: Mohammed CHAHIM 

Sünnipäev: 18.04.1985 

Kodakondsus: Madalmaad 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: EMPL 

Roll komisjonis: liige 

Sotsiaaldemokraatide ja 

demokraatide fraktsioon 

nr 13 Juhend: C 

 

 

 

 

 

Nimi: Manfred Weber 

Sünnipäev: 14.07.1972 

Kodakondsus: Saksamaa 

EP liige alates: 2004 

Roll fraktsioonis: EPP fraktsiooni esimees 

Komisjon: 
FEMM 

Roll komisjonis: liige 

Euroopa Rahvapartei 

(kristlike demokraatide) fraktsioon 

nr 1 Juhend: B 

 

Nimi: Vilija BLINKEVIČIŪTĖ 

Sünnipäev: 3.03.1960 

Kodakondsus: Leedu 

EP liige alates: 2014 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: EMPL 

Roll komisjonis: EMPL komisjoni esimees 

Euroopa Rahvapartei 

(kristlike demokraatide) fraktsioon 

nr 2 Juhendid: B ja I 
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Nimi: Hildegard BENTELE 

Sünnipäev: 22.05.1976 

Kodakondsus: Saksamaa 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
ENVI 

Roll komisjonis: ENVI komisjoni raportöör 

Euroopa Rahvapartei 

(kristlike demokraatide) fraktsioon 

nr 3 Juhendid: B ja J 

 

Nimi: Stefan BERGER 

Sünnipäev: 15.09.1969 

Kodakondsus: Saksamaa 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: EMPL 

Roll komisjonis: EMPL komisjoni raportöör 

Euroopa Rahvapartei 

(kristlike demokraatide) fraktsioon 

nr 4 Juhendid: B ja J 

 

 

 

 

 

Nimi: Jerzy BUZEK 

Sünnipäev: 3.07.1940 

Kodakondsus: Poola 

EP liige alates: 2004 (parlamendi president 2009-2012) 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
FEMM 

Roll komisjonis: liige 

Euroopa Rahvapartei 

(kristlike demokraatide) fraktsioon 

nr 5 Juhend: B 

 

Nimi: Bartosz ARŁUKOWICZ 

Sünnipäev: 30.12.1971 

Kodakondsus: Poola 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
ENVI 

Roll komisjonis: liige 

Euroopa Rahvapartei 

(kristlike demokraatide) fraktsioon 

nr 6 Juhend: B 
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Nimi: Antonio Tajani 

Sünnipäev: 4.08.1953 

Kodakondsus: Itaalia 

EP liige alates: 1994 (parlamendi president 2017-2019) 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: EMPL 

Roll komisjonis: liige 

Euroopa Rahvapartei 

(kristlike demokraatide) fraktsioon 

nr 7 Juhend: B 

 

Nimi: Kinga Gál 

Sünnipäev: 6.09.1970 

Kodakondsus: Ungari 

EP liige alates: 2004 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
FEMM 

Roll komisjonis: liige 

Euroopa Rahvapartei 

(kristlike demokraatide) fraktsioon 

nr 8 Juhend: B 

 

 

 

 

 

Nimi: Silvio BERLUSCONI 

Sünnipäev: 29.09.1936 (parlamendi vanim liige) 

Kodakondsus: Itaalia 

EP liige alates: 1999 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
ENVI 

Roll komisjonis: liige 

Euroopa Rahvapartei 

(kristlike demokraatide) fraktsioon 

nr 9 Juhend: B 

 

Nimi: Danuta Maria HÜBNER 

Sünnipäev: 8.04.1948 

Kodakondsus: Poola 

EP liige alates: 2009 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
FEMM 

Roll komisjonis: liige 

Euroopa Rahvapartei 

(kristlike demokraatide) fraktsioon 

nr 10 Juhend: B 
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Nimi: Stelios KYMPOUROPOULOS   

Sünnipäev: 9.07.1985 

Kodakondsus: Kreeka 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: EMPL 

Roll komisjonis: liige 

Euroopa Rahvapartei 

(kristlike demokraatide) fraktsioon 

nr 11 Juhend: B 

 

Nimi: Nathalie COLIN-OESTERLÉ 

Sünnipäev: 5.05.1965 

Kodakondsus: Prantsusmaa 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
FEMM 

Roll komisjonis: liige 

Euroopa Rahvapartei 

(kristlike demokraatide) fraktsioon 

nr 12 Juhend: B 

 

 

 

 

 

Nimi: Jeroen Lenaers 

Sünnipäev: 29.04.1984 

Kodakondsus: Madalmaad 

EP liige alates: 2014 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: EMPL 

Roll komisjonis: liige 

Euroopa Rahvapartei 

(kristlike demokraatide) fraktsioon 

nr 13 Juhend: B 

 

Nimi: Cristian-Silviu BUŞOI 

Sünnipäev: 1.03.1978 

Kodakondsus: Rumeenia 

EP liige alates: 2007 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
ENVI 

Roll komisjonis: liige 

Euroopa Rahvapartei 

(kristlike demokraatide) fraktsioon 

nr 14 Juhend: B 
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Nimi: Dacian CIOLOŞ 

Sünnipäev: 27.02.1969 

Kodakondsus: Rumeenia 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: Renew fraktsiooni esimees 

Komisjon: EMPL 

Roll komisjonis: liige 
 

Uueneva Euroopa fraktsioon 
 

nr 1 Juhend: D 

 

Nimi: Pascal CANFIN 

Sünnipäev: 22.08.1974 

Kodakondsus: Prantsusmaa 

EP liige alates: 2009 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
ENVI 

Roll komisjonis: ENVI komisjoni esimees 
 

Uueneva Euroopa fraktsioon  
 

nr 2 Juhendid: D ja I 

 

 

 

 

 

Nimi: Urmas Paet 

Sünnipäev: 20.04.1974 

Kodakondsus: Eesti 

EP liige alates: 2014 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
FEMM 

Roll komisjonis: liige 
 

Uueneva Euroopa fraktsioon  
 

nr 3 Juhend: D 

 

Nimi: Yana Toom 

Sünnipäev: 15.10.1966 

Kodakondsus: Eesti 

EP liige alates: 2014 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: EMPL 

Roll komisjonis: liige 
 

Uueneva Euroopa fraktsioon  
 

nr 4 Juhend: D 
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Nimi: Iskra MIHAYLOVA 

Sünnipäev: 7.09.1957 

Kodakondsus: Bulgaaria 

EP liige alates: Bulgaaria 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
ENVI 

Roll komisjonis: liige 
 

Uueneva Euroopa fraktsioon  
 

nr 5 Juhend: D 

 

Nimi: Andrus ANSIP 

Sünnipäev: 1.10.1956 

Kodakondsus: Eesti 

EP liige alates: 2014 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
FEMM 

Roll komisjonis: liige 
 

Uueneva Euroopa fraktsioon  
 

nr 6 Juhend: D 

 

 

 

 

 

Nimi: Stéphane BIJOUX 

Sünnipäev: 8.10.1970 

Kodakondsus: Prantsusmaa 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: EMPL 

Roll komisjonis: liige 
 

Uueneva Euroopa fraktsioon  
 

nr 7 Juhend: D 

 

Nimi: Susana SOLÍS PÉREZ 

Sünnipäev: 21.12.1971 

Kodakondsus: Hispaania 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
FEMM 

Roll komisjonis: liige 
 

Uueneva Euroopa fraktsioon  
 

nr 8 Juhend: D 
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Nimi: Andreas GLÜCK   

Sünnipäev: 8.03.1975 

Kodakondsus: Saksamaa 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
ENVI 

Roll komisjonis: liige 
 

Uueneva Euroopa fraktsioon  
 

nr 9 Juhend: D 

 

Nimi: Samira RAFAELA 

Sünnipäev: 11.02.1989 

Kodakondsus: Madalmaad 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: EMPL 

Roll komisjonis: liige 
 

Uueneva Euroopa fraktsioon  
 

nr 10 Juhend: D 

 

 

 

 

 

Nimi: Philippe Lamberts 

Sünnipäev: 14.03.1963 

Kodakondsus: Belgia 

EP liige alates: 2009 

Roll fraktsioonis: GREENS fraktsiooni kaasesimees 

Komisjon: EMPL 

Roll komisjonis: liige 

Roheliste / Euroopa  

Vabaliidu fraktsioon 

nr 1 Juhend: E 

 

Nimi: Ska KELLER 

Sünnipäev: 22.11.1981 

Kodakondsus: Saksamaa 

EP liige alates: 2009 

Roll fraktsioonis: GREENS fraktsiooni kaasesimees 

Komisjon: FEMM 

Roll komisjonis: FEMM komisjoni raportöör 

Roheliste / Euroopa  

Vabaliidu fraktsioon 

nr 2 Juhendid: E ja J 
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Nimi: Bas Eickhout 

Sünnipäev: 8.10.1976 

Kodakondsus: Madalmaad 

EP liige alates: 2009 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
ENVI 

Roll komisjonis: liige 

Roheliste / Euroopa  

Vabaliidu fraktsioon 

nr 3 Juhend: E 

 

Nimi: Terry REINTKE 

Sünnipäev: 9.05.1987 

Kodakondsus: Saksamaa 

EP liige alates: 2014 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: EMPL 

Roll komisjonis: liige 

Roheliste / Euroopa  

Vabaliidu fraktsioon 

nr 4 Juhend: E 

 

 

 

 

 

Nimi: Gwendoline DELBOS-CORFIELD 

Sünnipäev: 8.03.1977 

Kodakondsus: Prantsusmaa 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
FEMM 

Roll komisjonis: liige 

Roheliste / Euroopa  

Vabaliidu fraktsioon 

nr 5 Juhend: E 

 

Nimi: Margrete AUKEN 

Sünnipäev: 6.01.1945 

Kodakondsus: Taani 

EP liige alates: 2004 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
ENVI 

Roll komisjonis: liige 

Roheliste / Euroopa  

Vabaliidu fraktsioon 

nr 6 Juhend: E 
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Nimi: Marco ZANNI 

Sünnipäev: 11.07.1986 

Kodakondsus: Itaalia 

EP liige alates: 2014 

Roll fraktsioonis: ID fraktsiooni esimees 

Komisjon: 
FEMM 

Roll komisjonis: liige 

Identiteedi ja  
Demokraatia fraktsioon 

nr 1 Juhend: F 

 

Nimi: France JAMET 

Sünnipäev: 5.02.1961 

Kodakondsus: Prantsusmaa 

EP liige alates: 2014 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: EMPL 

Roll komisjonis: liige 

Identiteedi ja  
Demokraatia fraktsioon 

nr 2 Juhend: F 

 

 

 

 

 

Nimi: Sylvia LIMMER 

Sünnipäev: 8.02.1966 

Kodakondsus: Saksamaa 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
ENVI 

Roll komisjonis: liige 

Identiteedi ja  
Demokraatia fraktsioon 

nr 3 Juhend: F 

 

Nimi: Simona BALDASSARRE 

Sünnipäev: 12.11.1970 

Kodakondsus: Itaalia 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
FEMM 

Roll komisjonis: liige 

Identiteedi ja  
Demokraatia fraktsioon 

nr 4 Juhend: F 
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Nimi: Jaak MADISON 

Sünnipäev: 22.04.1991 

Kodakondsus: Eesti 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
ENVI 

Roll komisjonis: liige 

Identiteedi ja  
Demokraatia fraktsioon 

nr 5 Juhend: F 

 

Nimi: Julie LECHANTEUX 

Sünnipäev: 22.12.1977 

Kodakondsus: Prantsusmaa 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: EMPL 

Roll komisjonis: liige 

Identiteedi ja  
Demokraatia fraktsioon 

nr 6 Juhend: F 

 

 

 

 

 

Nimi: Isabella ADINOLFI   

Sünnipäev: 27.03.1978 

Kodakondsus: Itaalia 

EP liige alates: 2014 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
FEMM 

Roll komisjonis: liige 

NI -Fraktsioonilise kuuluvuseta 
parlamendiliikmed 

nr 1 Juhend: G 

 

Nimi: Piernicola PEDICINI 

Sünnipäev: 22.05.1969 

Kodakondsus: Itaalia 

EP liige alates: 2014 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
ENVI 

Roll komisjonis: liige 

NI -Fraktsioonilise kuuluvuseta 
parlamendiliikmed 

nr 2 Juhend: G 
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Nimi: Ioannis LAGOS 

Sünnipäev: 7.09.1972 

Kodakondsus: Kreeka 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: EMPL 

Roll komisjonis: liige 

NI -Fraktsioonilise kuuluvuseta 
parlamendiliikmed 

nr 3 Juhend: G 

 

Nimi: Ivan Vilibor SINČIĆ 

Sünnipäev: 28.08.1990 

Kodakondsus: Horvaatia 

EP liige alates: 2019 

Roll fraktsioonis: liige 

Komisjon: 
ENVI 

Roll komisjonis: liige 

NI -Fraktsioonilise kuuluvuseta 
parlamendiliikmed 

nr 4 Juhend: G 

 

 

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

.html 

 Press 

http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/contact_us/ec_spokesperson

s/index_en.htm 

 Kuidas Euroopa Liidus seadused sünnivad 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/20150201PVL00004/Vol

itused-ja-tegevus 

 Euroopa Parlamendi videotutvustus 

https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/others/how-it-works-the-

european-parliament 

 Statistika ja kokkuvõtted:  

o Keskkond (https://ec.europa.eu/eurostat) 

o Noorte tööhõive (https://ec.europa.eu/eurostat) 

o Naiste vastane vägivald ja sooline diskrimineerimine  
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