
Теми и препратки – октомври 2014 г.

В настоящия брой: Изслушване на новите членове на Европейската комисия,
дебат в ЕП относно основните права в Унгария, проект „ферма за хиляда
крави“ във Франция, Турция и положението на кюрдите в Кобани,
отношенията на ЕС с Русия и Украйна, зимно часово време.

Пред този месец Отделът за запитвания на гражданите (Ask EP) получи
необичайно голям брой запитвания, които обхващат широк кръг от въпроси.
Гражданите продължават да бъдат загрижени относно международните
конфликти и да поставят под въпрос политиката на ЕС по отношение на
различни трети държави като Украйна, Русия и Турция. В кореспонденция,
посветена на вътрешни въпроси, основно място заемаха изслушванията на
кандидатите за членове на Комисията и разискванията в Парламента относно
основните права в Унгария. Други теми, които представляват интерес,
включваха проекта „ферма за хиляда крави“ във Франция и промяната на
часовниците от лятно на зимно часово време.

Представените по-долу теми се основават на въпроси и коментари, изпратени в
писмен вид от граждани до Европейския парламент.

Изслушване на новите членове на Комисията
Гражданите се обръщаха към Европейския парламент, за да изразят решително
своето мнение относно номинирането на някои кандидати за членове на
Комисията. Някои изразиха недоволство във връзка с годността на конкретни
кандидати. Други изразиха своята подкрепа за отделни кандидати и призоваха
ЕП да одобри предложената Европейска комисия.

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация:
#Изслушвания в ЕП през 2014 г.: Запознайте се с кандидатите за членове на
Комисията! (24 септември 2014 г.)
Номинирани членове на Комисията и ресори
Специална страница относно #изслушвания в ЕП през 2014
Европейска комисия - Подготовка за Комисията под председателството на Жан-
Клод Юнкер

Имате въпроси по тази тема или по други проблеми, свързани с ЕП? Моля,
използвайте нашия електронен формуляр! Пишете ни, ние ще Ви отговорим!

Дебат в ЕП относно основните права в Унгария
По повод на парламентарния дебат относно положението на демокрацията,
принципите на правовата държава и основните права в Унгария някои унгарски
граждани се изказаха относно инициативата на Парламента, като също така
призоваха за равно третиране на всички държави — членки на ЕС.

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация:



Съгласно членовете на ЕП, ценностите на ЕС трябва да бъдат зачитани в
Унгария и във всички други държави членки (21-10-2014)
Демокрация, правова държава и основни права в Унгария (разискване) (21-10-
2014)
Резолюция на Европейския парламент относно положението с основните права:
стандарти и практики в Унгария (3-07-2014)

Имате въпроси по тази тема или по други проблеми, свързани с ЕП? Моля,
използвайте нашия електронен формуляр! Пишете ни, ние ще Ви отговорим!

Проект „ферма за хиляда крави“ във Франция
Гражданите изпратиха отворено писмо до Парламента в знак на протест срещу
проекта „ферма за хиляда крави“ във Франция, като се оплакват относно
изграждането на голямо стопанство за крави. Основните опасения се отнасяха
до съвместимостта на проекта с опазването на околната среда и стандартите за
хуманно отношение към животните.

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация:
Парламентарен въпрос относно проекта „ферма за хиляда крави“ във Франция
(28-11-2013)
Отговор, даден от г-н Борг от името на Комисията (24-01-2014)

Имате въпроси по тази тема или по други проблеми, свързани с ЕП? Моля,
използвайте нашия електронен формуляр! Пишете ни, ние ще Ви отговорим!

Турция и положението на кюрдите в Кобане
В коментари по повод продължаващите боеве в Кобани, Сирия, гражданите
изразиха загрижеността си за кюрдите и се оплакаха от позицията на Турция,
която не поддържа кюрдите в борбата им срещу Ислямска държава (ИД).

Кобани: Депутати призовават Турция да направи повече за обсадения сирийски
град (22-10-2014)
Шулц се среща с протестиращи кюрди в Европейския парламент (07-10-2014)
Резолюция на Европейския парламент относно положението в Ирак и в Сирия и
офанзивата на ИД, включително преследването на малцинства (18-09-2014)
Европейска служба за външна дейност: Отношения на ЕС със Сирия и с Турция

Имате въпроси по тази тема или по други проблеми, свързани с ЕП? Моля,
използвайте нашия електронен формуляр! Пишете ни, ние ще Ви отговорим!

Отношенията на ЕС с Русия и Украйна
Гражданите продължават да изразяват становището си относно ролята на ЕС по
отношение на конфликта между Русия и Украйна. Някои граждани поискаха да
се прилага отношението на нулева търпимост към Русия. Други бяха критично
настроени към действията на ЕС и защитаваха действията на Русия.



Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация:
Депутати от ЕП призовават Украйна за бързо сформиране на правителство и
реформи (28-10-2014)
Депутатите удължиха безмитния достъп на Украйна до европейските пазари
(23-10-2014)
Членовете на ЕП приветстват признаците на надежда в Украйна и настоятелно
призовават ЕС да се противопостави решително на Русия (18-09-2014)
Отговорът на ЕП: Реакцията на ЕС спрямо ролята на Русия в източна Украйна
(8-8-2014)
Европейска служба за външна дейност: Отношения на ЕС с Русия и с Украйна

Имате въпроси по тази тема или по други проблеми, свързани с ЕП? Моля,
използвайте нашия електронен формуляр! Пишете ни, ние ще Ви отговорим!

От лятно към зимно часово време
Гражданите се обръщат често към Парламента с коментари относно промяната
на часовниците между лятно и зимно часово време. Някои граждани подкрепят
този режим; други призовават Парламента да премахне разпоредбите за лятното
часово време.

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация:
Отговорът на ЕП: От лятно към зимно часово време (24-10-2014)
Петиция 0859/2013 относно удължаването на лятното часово време (28-2-2014)
Петиция 1477/2012 относно лятно часово време (30-10-2013)
Директива 2000/84/ЕО относно разпоредби за лятното часово време (19-1-2001)
Задълбочен анализ на Комисията относно въздействието на лятното часово
време (23-11-2007)

Имате въпроси по тази тема или по други проблеми, свързани с ЕП? Моля,
използвайте нашия електронен формуляр! Пишете ни, ние ще Ви отговорим!


