
 

 

Témata a odkazy – duben 2014 

 

Jak mohu volit v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu? Co může 

Evropský parlament učinit ohledně letního času? Jak Evropský parlament chrání 

životní podmínky zvířat? 

Odpovědi na tyto i další otázky občanů lze nalézt prostřednictvím níže uvedených 

odkazů. 

Následující témata vychází z dotazů a připomínek občanů adresovaných 

Evropskému parlamentu. 

 

Volby do Evropského parlamentu 2014 

S blížícími se volbami do Evropského parlamentu se na EP občané obrací s řadou 

různých dotazů. Někteří chtějí získat praktické informace ohledně voleb, jiní vyjadřují 

své názory a znepokojení ohledně toho, jaká zlepšení mohou volby přinést. 

 

Související informace naleznete pod následujícími odkazy: 

Volby do Evropského parlamentu v roce 2014 

Vaše Evropa: Volby v zahraničí  

Výzkumná služba EP: Volby do Evropského parlamentu v roce 2014: vnitrostátní 

pravidla (11. 3. 2014) 

Fakta a čísla o Evropské unii – EP: volební postupy 

 

Máte nějaké dotazy na toto či jiné téma týkající se EP? Neváhejte využít náš 

internetový formulář. Vy napíšete, my odpovíme. 

 

Ukrajina na rozcestí 

Ukrajina je na pokraji potenciální občanské války a připomínky a reakce od občanů 

jsou smíšené a vyjadřují různorodé názory. Někteří občané adresují Parlamentu 

žádosti o pomoc, jiní striktně odmítají podporu EU vedení ukrajinské vlády, neboť jej 

považují za extremistické. Mnozí vyjadřují své obavy z možného rozpoutání nové 

světové války a vyzývají k nalezení mírového řešení konfliktu.  

 

Související informace naleznete pod následujícími odkazy: 

http://www.elections2014.eu/cs/press-kit/content/20131112PKH24411/html/P%C5%99ehled-Parlamentu-a-voleb-2014
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/ep-elections/index_cs.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html


 

 

Ukrajina: europoslanci vyzývají k sankcím EU vůči ruským energetickým 

společnostem (17. 4. 2014) 

Poslanci EP snížili cla na dovoz zboží z Ukrajiny (3. 4. 2014) 

Prohlášení vedoucích představitelů G7 k Ukrajině (25. 4. 2014) 

Závěry Rady k situaci na Ukrajině (14. 4. 2014) 

Evropská komise: podpora EU Ukrajině – aktualizace (9. 4. 2014) 

 

Máte nějaké dotazy na toto či jiné téma týkající se EP? Neváhejte využít náš 

internetový formulář. Vy napíšete, my odpovíme. 

 

Letní čas 

Občané se opakovaně na Parlament obrací s připomínkami ohledně přechodu na 

letní čas. Někteří občané to oceňují, protože se těší, že se budou díky přirozenému 

světlu moci věnovat všem večerním volnočasovým aktivitám. Jiní však ve změně 

času nespatřují žádnou výhodu. 

 

Související informace naleznete pod následujícími odkazy: 

Odpověď EP: letní čas (1. 4. 2014) 

Petice 0859/2013 týkající se prodloužení letního času (28. 2. 2014) 

Petice 1477/2012 týkající se letního času (30. 10. 2013) 

Směrnice 2000/84/ES o úpravě letního času (19. 1. 2001) 

Podrobná analýza Evropské komise o důsledcích letního času (23. 11. 2007) 

 

Máte nějaké dotazy na toto či jiné téma týkající se EP? Neváhejte využít náš 

internetový formulář. Vy napíšete, my odpovíme. 

 

Dobré životní podmínky zvířat 

Někteří občané vyjadřují svá znepokojení ohledně násilí vůči toulavým psům 

v některých členských státech a toto téma se již několik měsíců stále opakuje. Jiní 

občané vyjadřují nelibost nad zabíjením volně žijících zvířat a obracejí se na 

Evropský parlament s žádostmi o úplný zákaz dovozu všech částí těl volně žijících 

zvířat, jakožto trofejí, do členských států EU. 

 

Související informace naleznete pod následujícími odkazy: 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukrajina-EP-vyz%C3%BDv%C3%A1-k-sankc%C3%ADm-EU-v%C5%AF%C4%8Di-rusk%C3%BDm-energetick%C3%BDm-spole%C4%8Dnostem
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukrajina-EP-vyz%C3%BDv%C3%A1-k-sankc%C3%ADm-EU-v%C5%AF%C4%8Di-rusk%C3%BDm-energetick%C3%BDm-spole%C4%8Dnostem
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140331IPR41177/html/Poslanci-sn%C3%AD%C5%BEili-cla-na-dovoz-zbo%C5%BE%C3%AD-z-Ukrajiny
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/142405.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142223.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-279_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/04/01/summer-time/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-530.022%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-523.136%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0084:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0739:FIN:CS:PDF
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html


 

 

Usnesení Evropského parlamentu o vytvoření právního rámce EU na ochranu zvířat 

v zájmových chovech a toulavých zvířat (4. 7. 2012) 

Sdělení Komise o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních 

podmínek zvířat na období 2012–2015 (5. 2. 2012) 

Usnesení Evropského parlamentu o trestné činnosti poškozující volně žijící druhy 

(15. 1. 2014) 

Usnesení Evropského parlamentu o strategických cílech EU pro 16. konferenci 

smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) (6. 2. 2013) 

Meziskupina EP pro dobré životní podmínky a ochranu zvířat 

 

Máte nějaké dotazy na toto či jiné téma týkající se EP? Neváhejte využít náš 

internetový formulář. Vy napíšete, my odpovíme. 

 

Nedostatek vody na Maltě 

Někteří občané se vyjádřili k hospodaření s vodou na Maltě a předložili Evropskému 

parlamentu návrhy, jak nedostatek vody v této zemi řešit.  

 

Související informace naleznete pod následujícími odkazy: 

Informace Evropské komise k předpisům Malty v oblasti životního prostředí (březen 

2013) 

Posouzení maltských plánů povodí Evropskou komisí 

Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí o otázkách maltských pobřežních a 

mořských oblastí (13. 4. 2011) 

 

Máte nějaké dotazy na toto či jiné téma týkající se EP? Neváhejte využít náš 

internetový formulář. Vy napíšete, my odpovíme. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//CS
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_cs.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_cs.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0031+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html
http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging-labelling-classification/index_en.htm#malta_en_keeping-to-environmental-rules
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_en.htm
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html

