
GRUPUL SOLIDARITĂŢII EUROPENE

Orientarea politică: Principalul obiectiv este statul social. Grupul este 
în favoarea intervenţiei statului ca furnizor de servicii publice şi finanţări.

GRUPURILE POLITICE

La început, jucătorii vor fi împărţiţi în patru grupuri politice. 
Cele patru grupuri politice fictive din joc sunt:1

GRUPUL ECOLOGIST EUROPEAN

Orientarea politică: Grupul se luptă în principal pentru protecţia mediului, 
dar pledează şi pentru justiţie şi libertate socială.

GRUPUL EUROPEAN AL LIBERTĂŢII

Orientarea politică: Grupul crede în responsabilitatea individuală şi în 
mecanismele pieţei. Favorizează antreprenoriatul şi concurenţa liberă.  
şi este împotriva intervenţiei statului.

GRUPUL POLITIC TRADIŢIONALIST

Orientarea politică: Grupul crede într-o societate în care trebuie să existe 
un echilibru între intervenţia statului şi iniţiativa privată, alături de obiective 
legislative realiste şi o aplicare flexibilă a legilor.
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CAZURILE 

După ce se formează grupurile politice, fiecare se va împărţi în două grupuri 
pentru a forma comisii. Fiecare comisie va primi un caz fictiv spre examinare.2

CAZUL 1 
COMISIA PENTRU MEDIU DIRECTIVA 
SOLIDARITĂŢII ÎN PRIVINŢA RESURSELOR DE APĂ

Datorită schimbărilor climatice, Europa se confruntă cu un dezechilibru în 
furnizarea apei. Statele membre au decis să-şi unească resursele pentru a construi 
o conductă de apă care să traverseze Europa. Construcţia începuse deja când o 
serie de studii au arătat că încă există un deficit de apă de 30%. Comisia propune 
un plan de acţiune pentru gestionarea resurselor de apă: Directiva solidarităţii în 
privinţa resurselor de apă.

CAZUL 2 
COMISIA PENTRU LIBERTĂŢI CIVILE 
DIRECTIVA PRIVIND IDENTIFICAREA PERSOANELOR 

Microcipurile sunt deja utilizate în Europa din motive de sănătate, identificare şi 
securitate. Unele persoane consideră că această tehnologie de identificare are 
numeroase avantaje, în timp ce alţii cred că este complet inacceptabilă. 

Comisia Europeană consideră că este necesară reglementarea utilizării cipurilor 
implantate pentru a garanta drepturile fundamentale ale persoanelor şi a limita 
eventuala utilizare frauduloasă a acestora, reglementare numită Directiva privind 
identificarea persoanelor.


