
Õppematerjali koostas Gea Kannus (Pärnu Koidula Gümnaasium) Lk 1 
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Tööleht Euroopa liidu kohta 

Selle töölehega taotletakse, et 

• Õpilane huvitub Euroopa Liidu arengust 

• Õpilane on teadlik Euroopa Liiduga seotud sündmustest ja ajaloost. 

• Õpilane oskab seostada Euroopa Liidu teemasid enda ja Eestiga. 

• Õpilane teab neid Euroopa riike, kes kuuluvad Euroopa Liitu ja kus on käibel ühisraha 

euro. 

Töölehe eesmärgiks:  

• on õpitu kordamine ja iseseisev töö; 

• ühiskonnaalase teabe leidmine internetist ja massimeediast; 

• Euroopa Liidu teema integreerimine teiste ainetega, lõimides ajalugu (ülesandes 1, 2, 

7, 8, 9), ühiskonnaõpetust (ülesandes 3, 4, 5, 10), geograafiat (ülesandes 3), inglise 

keelt (ülesanne 3,8) 

Ülesanded: 

1. Täida lünktekst. 

.1. Euroopa Liidu idee kujunes probleemist - kuidas vältida uut sõda Euroopa riikide vahel,  

9. mail 1950. aastal esitas Prantsusmaa välisminister Robert Schuman ettepaneku koondada 

ühtse juhtimise alla Prantsusmaa ja Saksamaa…………………ja ………………..tootmine. 

2. 18. aprillil 1951. aastal kirjutasid Prantsusmaa, Saksamaa Liitvabariik, Itaalia, Belgia, 

Holland ja Luksemburg alla…………………………………asutamislepingule. 

3……………………a. sõlmiti Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) ja Euroopa 

Majandusühenduse (EMÜ) asutamisleping. 

4. Lepingutele kirjutasid alla kuus ESTÜ liiget ja neid lepinguid kutsutakse………………….. 

lepinguteks. 

5. 1. novembril 1993. aastal jõustunud ……………………….…. e. Euroopa Liidu lepinguga 

toimus kõige ulatuslikum Rooma lepingute reformimine. 

6. 1. mail 1999. aastal jõustus ……………………………..leping, millega viidi 

asutamislepingutesse sisse järjekordsed muudatused.  
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7. 2004. a. toimub Euroopa Liidu …………… (mitmes?) laienemine. 

8. Euroopa hümniks on “…………………………………………..“ Ludwig van Beethoveni 

9. sümfoonia viimasest osast, mille seade teostas dirigent Herbert von Karajan. 

9. Euro sümbol on inspireeritud Kreeka tähest ………, ühisraha ametlikuks lühendiks on 

……. 

10. ELi tuntuim sümbol on sinilipp ………………… kuldse tähega. 

2. Nimeta riike, kes kuuluvad Euroopa Liitu. Mis aastal nad ühinesid Euroopa Liiduga? 

1952  

1973  

1981  

1986  

1995  

2004  

2007  

3. Otsi internetist, kuidas jagunevad Euroopa Parlamendi 736 kohta liikmesriikide vahel. 

Liikmesriigi lipp Liikmesriigi nimi Kohti  Euroopa 

Parlamendis 
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Liikmesriigi lipp Liikmesriigi nimi Kohti  Euroopa 

Parlamendis 

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

4. Nimeta kolm peamist ELi seadusloomes osalevat institutsiooni: 

•  

•  

•  

5. Kuidas nimetatakse järgnevate riikide parlamente? Vali sobiv: 

Eesti  
Soome 
Rootsi 
Läti 
Leedu 
Saksamaa 
Suurbritannia 
Taani 

Bundestag 
Folketing 
Eduskund 
Parlament 
Riksdag 
Seim 
Riigikogu 
Seim 

6. Millistes riikides on kasutusel euro? ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

Millised Euroopa Liidu riigid ei ole veel eurot kasutusele võtnud? ………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Millistes Euroopa Liitu mitte kuuluvates riikides on ka euro kasutusel? …………………….. 

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

Millal võeti euro kasutusele Eestis? ………………………….. 

7. Euroopa Ühendus (EÜ) nimetati ümber Euroopa Liiduks (EL) Euroopa Liidu lepingu 
(Maastrichti lepingu) jõustumisel 1. novembril 1993. aastal. 
Millist muusikapala loetakse EL hümniks?.................................................................................. 

8. Enne ELi 1. mai 2004. aasta laienemist oli ametlikke keeli 11: hispaania, hollandi, inglise, 
itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, soome ja taani. Tänaseks on EL-il 23 
ametlikku keelt. 2004. aasta laienemisega lisandus 9 uut keelt: leedu, läti, malta, poola, 
slovaki, sloveeni, tšehhi, ungari. 1. jaanuarist 2007. aastast said ametliku keele staatuse ka iiri, 
bulgaaria ja rumeenia keel. 

Millal sai eesti keelest ametlik EL keel? ...................................................................................... 

9. Miks on EL päev 9.mail? ......................................................................................................... 

10. Nimeta Eestist valitud europarlamendi saadikuid. Millistesse fraktsioonidesse nad 
kuuluvad? 


