Europejska Agencja
Prasowa
Komisarz do spraw:

Edukacji i Kultury

Komisarze wspierający:
MIGRACJE I OBYWATELSTWO

UE powinna ustanowić scentralizo
waną agencję medialną dostarcza
jącą komunikatów o europejskich
problemach i prezentować europejską
perspektywę na narodowe i lokalne
sprawy.

Zawieszenie Strefy
Wolnego Ruchu
Komisarz do spraw:

Migracji i Obywatelstwa

Komisarze wspierający:
UNIĘ BEZPIECZEŃSTWA, POLITYKĘ
ZAGRANICZNĄ I BEZPIECZEŃSTWO

UE postanawia zawiesić strefę Schen
gen (obszar wolnego ruchu) z powodu
kryzysu migracyjnego. Kontrole gra
niczne z powrotem obowiązują

Europejska Agencja
Ochrony Granic
i Wybrzeży

Komisarz do spraw:

Unia Bezpieczeństwa

Komisarze wspierający:
SPRAWY ZAGRANICZNE I BEZPIECZEŃSTWO, MIGRACJE I OBYWATELSTWO

UE powinna wspierać ochronę zewnę
trznych granic UE, ustanawiając Euro
pejską Straż Graniczną/Przybrzeżną
i zwalczać przemyt ludźmi.

Koniec gospodarek
węglowych
Komisarz do spraw:

Klimatu i Energii

Komisarze wspierający:
KWESTIE GOSPODARCZE I FINANSOWE,
UNIĘ BEZPIECZEŃSTWA

UE powinna wspierać państwa członkowskie z gospodarką węglową w kierunku zmiany na system nuklearny
i alternatywnych źródeł energii poprzez minimalizowanie negatywnych
wyników tej zmiany.

Unia Celna

Komisarz do spraw:

Zagranicznych
i Bezpieczeństwa

Komisarze wspierający:
KWESTIE GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KWESTIE PRACOWNICZE I SOCJALNE,
ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW
WIEJSKICH

Wszystkie państwa członkowskie powinny utrzymać takie same stawki
celne na towary z krajów trzecich.

Europejskie Siły
Obronne
Komisarz do spraw:

Unii Bezpieczeństwa

Komisarze wspierający:
POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ,
BEZPIECZEŃSTWO

UE powinna ustanowić wspólne Europejskie Siły Obronne – armię europejską do obrony jej terytoriów.

Europejskie Ramy
Kwalifikacji
Komisarz do spraw:

Pracowniczych
i Socjalnych

Komisarze wspierający:
EDUKACJĘ I KULTURĘ

UE powinna ujednolicić system stopni,
kwalifikacji i uznania dowolnego typu
edukacji zrealizowanego w każdym
państwie członkowskim.

Wspólne przepisy
z państwami
opuszczającymi UE
Komisarz do spraw:

Polityki zagranicznej
i Bezpieczeństwa

Komisarze wspierający:
MIGRACJE I OBYWATELSTWO

Wszystkie państwa członkowskie automatycznie przyjmują te same regulacje z państwami opuszczającymi UE.

Zapobieganie
marnotrawieniu
jedzenia
Komisarz do spraw:

Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Komisarze wspierający:
KWESTIE SOCJALNE I PRACOWNICZE

UE postanawia obniżyć standardy
wizualne dla produktów rolnych, za
pobiegając masowemu marnotrawie
niu jedzenia.

Standardy
dla zanieczyszczonej
żywności
Komisarz do spraw:

Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Komisarze wspierający:
KLIMAT I ENERGIĘ, POLITYKĘ
ZAGRANICZNĄ I BEZPIECZEŃSTWO

UE postanawia podnieść jakość roślin
importowanych spoza UE. Produkty
z zanieczyszczonych lub poprzemysłowych obszarów nie będą akceptowane.

Europejski Fundusz
Monetarny
Komisarz do spraw:

Gospodarki i Finansów

Komisarze wspierający:
GOSPODARKĘ CYFROWĄ,
EKONOMIĘ I FINANSE

UE powinna stworzyć Europejski
Fundusz Monetarny, by reagować
na kryzys finansowy, rozlokować pa
kiet ratunkowy i środki polityki pie
niężnej.

Rewitalizacja
Obszarów Wiejskich
Komisarz do spraw:

Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Komisarze wspierający:
EDUKACJĘ I KULTURĘ,
KWESTIE PRACOWNICZE I SOCJALNE

UE powinna stworzyć specjalny fundusz inwestycyjny dla rewitalizacji
kultury, edukacji, infrastruktury i gospodarki opartej na usługach na terenach
uboższych, zwłaszcza wyludnionych
obszarach wiejskich.

Karanie za
zanieczyszczanie wody
Komisarz do spraw:

Gospodarki i Finansów

Komisarze wspierający:
KLIMAT I ENERGIĘ, ROLNICTWO I ROZWÓJ
OBSZARÓW WIEJSKICH

Firmy we wszystkich państwach członkowskich powinny podlegać takim
samym regulacjom o ochronie środowiska. Zanieczyszczanie wód będzie
powodować kary finansowe.

Zakaz wprowadzania
cyfrowej waluty
Komisarz do spraw:

Gospodarki i Finansów

Komisarze wspierający:
KWESTIE GOSPODARCZE I PRACOWNICZE

UE zabrania emisji, sprzedaży i operowania jakimkolwiek rodzajem cyfrowej
waluty, nieautoryzowanym w przynajmniej jednym państwie członkowskim.

Prawo
Antydyskryminacyjne
Komisarz do spraw:

Pracowniczych
i Socjalnych

Komisarze wspierający:
KWESTIE GOSPODARCZE I FINANSOWE,
EDUKACJĘ I KULTURĘ

Wszystkie państwa członkowskie powinny zwiększyć standardy ochrony
antydyskryminacyjnej w miejscu pracy.

Europejski Fundusz
dla Lokalnych Kultur
Komisarz do spraw:

Edukacji i Kultury

Komisarze wspierający:
ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW
WIEJSKICH

UE powinna ustanowić Europejski
Fundusz dla Lokalnych Kultur, żeby
zachować regionalne dialekty, kulturę
i folklor.

Ochrona klimatu

Komisarz do spraw:

Klimatu i Energii

Komisarze wspierający:
KWESTIE PRACOWNICZE I SOCJALNE

Wszystkie państwa członkowskie po
winny zredukować emisję gazów
cieplarnianych o 30% na przestrzeni
10-ciu lat.

Wspólna waluta
Komisarz do spraw:

Gospodarki Finansów

Komisarze wspierający:
KWESTIE EKONOMICZNE I FINANSOWE,
EDUKACJĘ I KULTURĘ, ROLNICTWO
I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Wszystkie państwa członkowskie przyjmują wspólną walutę – EURO.

Pakt Mobilności

Komisarz do spraw:

Migracji i Obywatelstwa

Komisarze wspierający:
KWESTIE PRACOWNICZE I SOCJALNE,
EDUKACJĘ I KULTURĘ

Wszystkie państwa członkowskie powinny ujednolicić procedury akomodacji, pobytu i uzyskiwania obywatelstwa
przez migrantów.

Ochrona Danych

Komisarz do spraw:

Gospodarki Cyfrowej

Komisarze wspierający:
KWESTIE PRACOWNICZE I SOCJALNE

UE powinna ujednolicić standardy
ochrony danych przechowywanych
przez firmy z państw członkowskich i
spoza UE.

Automatyczne sankcje
Komisarz do spraw:

Polityki Zagranicznej
i Bezpieczeństwa

Komisarze wspierający:
UNIĘ BEZPIECZEŃSTWA, ROLNICTWO
I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Wszystkie państwa powinny wspólnie
decydować o wprowadzaniu jakichkolwiek sankcji na żywność importowaną
z krajów trzecich.

PROPOZYCJE
LEGISLACJI
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Cele Państwa

KARTA PAŃSTWA

Cele Państwa
4 punkty

Ochrona klimatu
Komisarz do spraw klimatu i energii

3 punkty

Europejski Fundusz dla Lokalnych Kultur
Komisarz do spraw edukacji i kultury

3 punkty

Karanie za zanieczyszczanie wody
Komisarz do spraw gospodarki i finansów

2 punkty

Zapobieganie marnotrawstwu jedzenia
Komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

2 punkty

Zakaz wprowadzania cyfrowej waluty
Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej

1 punkt

Prawo Antydyskryminacyjne
Komisarz do spraw pracowniczych i socjalnych

Cele Państwa
3 punkty

Europejska Agencja Ochrony Granic
i Wybrzeży

Komisarz do spraw unii bezpieczeństwa

3 punkty

Automatyczne sankcje
Komisarz do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

3 punkty

Europejskie Siły Obronne
Komisarz do spraw unii bezpieczeństwa

3 punkty

Europejska Agencja Prasowa
Komisarz do spraw edukacji i kultury

3 punkty

Karanie za zanieczyszczanie wody
Komisarz do spraw gospodarki i finansów

3 punkty

Europejski Fundusz dla Lokalnych Kultur
Komisarz do spraw edukacji i kultury

Cele Państwa
4 punkty

Zawieszenie Strefy Wolnego Ruchu
Komisarz do spraw migracji i obywatelstwa

1 punkt

Unia Celna
Komisarz do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

2 punkty

Europejskie Ramy Kwalifikacji
Komisarz do spraw pracowniczych i socjalnych

3 punkty

Wspólna waluta
Komisarz do spraw gospodarki i finansów

3 punkty

Europejskie Siły Obronne
Komisarz do spraw unii bezpieczeństwa

3 punkty

Pakt Mobilności
Komisarz do spraw migracji i obywatelstwa

Cele Państwa
4 punkty

Zakaz wprowadzania cyfrowej waluty
Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej

2 punkty

Prawo Antydyskryminacyjne
Komisarz do spraw pracowniczych i socjalnych

1 punkt

Ochrona klimatu
Komisarz do spraw klimatu i energii

2 punkty

Ochrona Danych
Komisarz do gospodarki cyfrowej

2 punkty

Rewitalizacja Obszarów Wiejskich
Komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

4 punkty

Koniec gospodarek węglowych
Komisarz do spraw klimatu i energii

Cele Państwa
4 punkty

Zakaz wprowadzania cyfrowej waluty
Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej

2 punkty

Prawo Antydyskryminacyjne
Komisarz do spraw pracowniczych i socjalnych

1 punkt

Ochrona klimatu
Komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

3 punkty

Europejski Fundusz Monetarny
Komisarz do gospodarki i finansów

2 punkty

Rewitalizacja Obszarów Wiejskich
Komisarz do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

4 punkty

Wspólna waluta
Komisarz do spraw gospodarki i finansów

Cele Państwa
4 punkty

Europejski Fundusz Monetarny
Komisarz do spraw gospodarki i finansów

2 punkty

Wspólne przepisy z państwami
opuszczającymi UE

Komisarz do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

3 punkty

Pakt Mobilności
Komisarz do spraw migracji i obywatelstwa

3 punkty

Karanie za zanieczyszczanie wody
Komisarz do spraw gospodarki i finansów

1 punkt

Koniec gospodarek węglowych
Komisarz do spraw klimatu i energii

2 punkty

Europejska Agencja Ochrony Granic
i Wybrzeży

Komisarz do spraw unii bezpieczeństwa

KARTA
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INSTRUKCJA
DO GRY

WSTĘP

Gracze wcielają się w państwa członkowskie
Unii Europejskiej. Kraje razem próbują ustanowić
nowe prawa w UE. Każdy z nich ma swoje cele
i własne interesy, które chciałby wprowadzić w życie. Można to zrobić dzięki propozycjom prawa.
Jak w prawdziwym życiu, propozycje muszą jednak przejść przez kilka instytucji unijnych, gdzie
mogą zostać zaakceptowane lub odrzucone.

2

3

ELEMENTY GRY

21 K A RT P R O P OZ YC J I P R AWA

PLANSZA

6 KART PAŃŚTW

To te propozycje gracze będą rozpatrywać w ciągu rozgrywki. Na drodze negocjacji z innymi graczami zdecydują, czy dane prawo będzie stosowane w UE, czy też zostanie odrzucone.

5 4 Ż E TO NY KO M I S A R Z Y
Pomogą nam one
w wyborze komisarzy.
To na nich gracze będą tworzyć narodowe parlamenty. Tutaj będą mieć również punktacje oraz
miejsce na karty celów.

4

5

6 K A RT C E LÓ W

PRZYGOTOWANIE
ROZGRYWKI

Każde państwo jest inne i na czym innym mu zależy. Otrzymywać można punkty, jeżeli ustanowione zostanie prawo, na którym zależy graczom,
oraz jeżeli odrzucone zostanie takie, do którego
nie chcą dopuścić.

P OZO S TA Ł E E L E M E NT Y
(Ż E TO NY, Z N AC Z N I K I, KO S T K A)

6

7

PRZEBIEG GRY
G R A S K Ł A DA S I Ę Z D W Ó C H E TA P Ó W:
Tworzenia instytucji unijnych
2)
Procesu legislacyjnego
1)

TWORZENIE INSTYTUCJI
Parlament narodowy
Każdy gracz reprezentuje kraj i zaczyna grę
z konkretnymi poglądami na niektóre sprawy
(karta celów państwa). Zadaniem gracza jest
sprawić by cele zostały zrealizowane poprzez zatwierdzanie lub odrzucanie konkretnych przepisów. Każdy gracz tworzy swój własny samorząd
w konfiguracji, która według niego będzie pomocna w osiągnięciu swoich celów. Gracze mają do
wyboru 4 opcje. Są to: konserwatyści, socjaliści,
liberałowie i eurosceptycy.

głosowania w Radzie Unii Europejskiej dodajesz
do swojego głosu liczbę żetonów ustawionych na
Hard Power). Soft Power ma charakter dyplomatyczny umiejętności twoich eurodeputowanych
i ogólną popularność twojego kraju. Hard Power
można interpretować jako populację twojego kraju, co daje to więcej mocy, gdy głosuje się nad
pewne kwestie w Radzie Unii Europejskiej.

A KC JA
Każdy gracz wybiera losowo 1 kartę celów państwa.
Każdy gracz rozdaje 10 żetonów wśród 4 partii politycznych i 5 żetonów między Hard i Soft
Power, przy czym musi położyć przynajmniej jeden z żetonów na soft i hard power. Inne posłużą
do oznaczania komisarzy oraz na pole Rady Unii
Europejskiej

Na początku gracz musi ustalić również jaki będzie jego Soft Power i Hard Power. Pierwszy odnosi się do wpływu jaki posiada twój kraj w parlamencie europejskim (mnożysz swoje głosy przez
liczbę żetonów Soft Power), a drugi dotyczy
wpływów w Radzie Unii Europejskiej (Podczas

8

9

Każdy gracz przekłada swoje żetony europosłów
z karty państwa na pole Parlamentu Europejskiego na planszy (utrzymując ułożenie przynależności partyjnej z karty państwa). Następnie łączy
je razem z żetonami innych graczy. Od tego momentu Parlament Unii Europejskiej jest zdolny do
wyrażenia opinii w sprawie propozycji legislacji.
Parlament Europejski już się nie składa przedstawicieli krajowych. Eurodeputowani reprezentują
interes całej Unii.

Rada Unii Europejskiej
Rada, w zależności od rozpatrywanych spraw,
składa się bądź z ministrów spraw zagranicznych
każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej, bądź z takiej samej liczby ministrów innego
resortu.

A KC JA
Każdy gracz kładzie jeden żeton na polu Rady Unii
Europejskiej

Komisja Europejska
W skład Komisji Europejskiej wchodzą komisarze
odpowiedzialni za konkretne sektory. Odpowiedni
komisarz ma prawo do inicjowania procesu legislacyjnego. Dlatego każdy kraj chce mieć „swoich” komisarzy w ich obszarach strategicznych.
Wybór komisarzy wymaga długich negocjacji prowadzących do konsensusu między krajami członkowskimi.

10
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A KC JA
Każdy gracz kładzie jeden żeton na polu Rady
Unii Europejskiej.

wynik obejmuje tekę danego komisarza. Jeżeli
był remis, gracze muszą rzucać kością. Ten który ma lepszy wynik na kostce może ustawić swój
pionek

Komisja Europejska
W skład Komisji Europejskiej wchodzą komisarze
odpowiedzialni za konkretne sektory. Odpowiedni
komisarz ma prawo do inicjowania procesu legislacyjnego. Dlatego każdy kraj chce mieć „swoich”
komisarzy w ich obszarach strategicznych. Wybór
komisarzy wymaga długich negocjacji prowadzących do konsensusu między krajami członkowskimi.

Gracz, który uzyska prawo do ustanowienia swojego Komisarza - stawia go na wyznaczonym polu
na planszy

A KC JA
W grze za wybór komisarzy odpowiedzialna będzie lista życzeń gracza, na której ci umieszczają żetony komisarzy. Jeżeli graczowi zależy
na danej tece komisarza, kładzie żeton na polu
z największym dostępnym numerem. Potem robi
to samo na niższych numerach aż do ostatniego
żetonu. Gracze po ustawieniu sprawdzają wspólnie, ile mają punktów przypisany do konkretnego stanowiska. Ta osoba, która miała najwyższy
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Proces legislacyjny
Kiedy wszystkie instytucje są ukonstytuowane,
UE może zacząć procesy legislacyjne. Komisja
Europejska ma prawo inicjatywy legislacyjnej. To
oznacza, że tylko Komisarz może zaproponować
ustawę zmieniającą prawo. Wygląda to w następujący sposób:
W każdej turze gracz może wybrać jedną odkrytą kartę propozycji legislacji znajdującą się
na planszy. Gracz może wybierać tylko takie karty, w których posiada swojego komisarza. Gracz
ten może albo natychmiast odrzucić kartę propozycji lub dać ją pod głosowanie do Parlamentu Europejskiego. W Parlamencie eurodeputowani
debatują nad wnioskiem. Omawiają, jaka byłaby
korzyść takich przepisów, jaki problem one rozwiązują. Gracze mogą dyskutować przemawiając
w imieniu ich krajów. To także dobry moment by
podyskutować czy dana ustawia już istnieje w UE,
czy jest to tylko futurystyczna wizja autorów gry
:)

gdzie jest komisarzem wtedy kolej przechodzi na
innego gracza.
Komisarz kładzie kartę propozycji do kosza,
jeżeli chce ją odrzucić bądź na plansze w miejsce Parlamentu Europejskiego. Jeżeli ustawa poszła do kosza jest to koniec tury gracza.

1)

Głosowanie w parlamencie:
Policz liczbę Eurodeputowanych w partiach, które popierają daną propozycje. Jeśli zwykła większość jest uzyskana to propozycja przenosi się
do Rady Unii Europejskiej. Jeśli nie ma większości gracz, który skierował ustawę do parlamentu
europejskiego może pomnożyć liczbę swoich eurodeputowanych, którzy popierają ustawę przez
swój Soft Power. Jeżeli mimo tego nie uzyskano
przewagi propozycja zostaje odrzucona.
2)

Rzut kości decyduje o kolejności. Pierwszy gracz
szuka karty propozycji legislacji, której jest komisarzem. Jeżeli nie ma karty w obszarze polityki,

Rada Unie Europejskiej głosuje nad wnioskiem.
Każdy gracz może wyrazić opinię swojego państwa członkowskiego, a następnie głosować. Niektóre kraje mają większy wpływ na ten proces
głosowania niż inne. Dzięki punktom Hard Power,
które są dodawane podczas głosowania. Suma
głosów, które są za nowym prawem, musi przekraczać liczbę głosów przeciw, inaczej wniosek
legislacyjny zostanie odrzucony. Jeśli zostanie
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A KC JA

3)

zatwierdzony, każdy gracz otrzymuje punkty, jeżeli było to zbieżne z celami jego państwa. Na karcie celów każdorazowo jest napisane, ile punktów
się otrzymuje.
Ponadto, gracz może zdobywać punkty, zatwierdzając prawo, w którym jest głównym lub wspierającym komisarzem, w danej sprawie (1 punkt).

A KC JA
Podczas głosowania użyj swojego Hard Power,
dodając go do swojego głosu. Jeżeli na przykład
posiadasz 2 kostki hard power to twój głos jest
liczony jako 3.

Finalizacja prawa:
Jeśli ustawodawstwo zostanie zatwierdzone
przez Rade Unii europejskiej staje się „Aquis
Communitaire ”- Prawem Unii Europejskiej.
4)
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KTO WYGRYWA?
Kiedy Graczom uda się rozpatrzyć wszystkie propozycje legislacji gra się kończy. Najbardziej
wpływowy kraj lub grupa krajów, która zdobędzie
niej więcej punktów wygrywa. Każdy gracz sumuje punkty osiągnięte z:
Realizacji celów kraju – liczba punktów zgodnie
z liczbą przedstawioną na karcie celów państwa.
1)

Każde uchwalone prawo, gdzie twoi komisarze
grają rolę komisarza głównego lub „wspierającego” – 1 punkty.
2)
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