
Głosowanie w Radzie 

Jedną z instytucji UE jest Rada Unii Europejskiej, która jest najważniejszym organem 

decyzyjnym. To w trakcie prac Rady państwa członkowskie są w stanie zawierać pakty 

pomiędzy sobą, układać się z wykorzystaniem narzędzi dyplomacji. W Radzie każde państwo 

ma odpowiednią liczbę głosów proporcjonalną do liczby mieszkańców. 

 

Zadanie- symulacja: głosowanie w RUE nad dodatkową pomocą dla wybranych krajów w 

okresie pokryzysowym.  

Proszę o przemyślenie sytuacji krajów w odniesieniu do funkcjonowania strefy euro.  

1. Należy sprawdzić kryteria z Masstricht- czy dany kraj spełnia/nie spełnia;  

2. Proszę znaleźć informacje o stanowisku poszczególnych państw dotyczącym udzielania 

pomocy państwom takim jak Cypr, Włochy, Hiszpania czy Grecja w kryzysie;  

3. Dokonać oceny słabych i mocnych stron strefy euro. 

4. Zapoznać się z zasadami głosowania w RUE. 

 

Czy poniższy podział gwarantuje możliwość wypracowania wspólnego stanowiska? 

Proszę podzielić się w grupy według poniższego schematu: 

1. kraje Beneluksu 

2. kraje Wyszehradzkie (Polska, Węgry, Czechy, Słowacja) 

3. kraje małe Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowenia 

4. kraje PIIGS (Portugalia, Hiszpania, Irlandia, Włochy, Grecja) 

5. pozostałe kraje: Dania, Finlandia, Szwecja, Bułgaria, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, 

Rumunia, Austria. 
 

Informacja dla prowadzącego: Studenci zostają podzieleni na 5 lub 6 grup w zależności od 

tematu, w taki sposób, aby mogli negocjować stanowisko wobec zadanego tematu z innymi 

grupami państw. Studenci po pierwszej próbie mogą spróbować dokonać zmian w zespołach- 

prowadzący też może moderować tak dyskusję, aby pokazać jak zablokować decyzje.  

 

Studenci otrzymują krótkie instrukcje, aby móc przygotować się z wyprzedzeniem do zajęć. 

 

Czy najmniejsze kraje są w stanie przegłosować swoją własną inicjatywę- czy może udaje im 

się blokować najsilniejsze kraje? 

 

Poza umiejętnościami związanymi z komunikacją, wyrażaniem własnego stanowiska i 

używaniem właściwych argumentów zdobywają wiedzę, jak w praktyce działa Rada UE. 

Symulacje pokazuje w jakich konstelacjach państw układają się politycznie. 

 

Zajęcia nie wymagają laboratorium komputerowego, gdyż każdy student może zainstalować 

bezpłatną aplikację na telefon dostępną poniżej: 

 

https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/voting-system/voting-calculator/ 
 


