
 

 

Témata a odkazy – září 2014 
V tomto čísle: skotské referendum, slyšení komisařů, postihy za chování poslanců EP, 

dohoda o přidružení EU-Ukrajina, dohody o volném obchodu TTIP/CETA.  

 

V září 2014 vzbudila mimořádný zájem občanů široká škála témat od vnějších vztahů 

EU (Ukrajina, Rusko) i jejích vztahů obchodních (Kanada, USA) až po vnitrostátní 

záležitosti (referendum ve Skotsku) a některé institucionální aspekty (jmenování nové 

Evropské komise, vnitřní pravidla týkající se poslanců). 

 

Následující témata vycházejí z dotazů, které občané adresují Evropskému parlamentu. 

 

Skotské referendum 

Je zřejmé, že skotské referendum, které se konalo dne 18. září 2014, se zařadilo mezi 

rozhodující okamžiky v dějinách země, což se projevilo také v korespondenci 

přicházející tento měsíc od občanů. Nejčastěji se dotazy týkaly potenciálního dopadu 

na členství Skotska v EU. Dále se lidé ptali na volební postupy a výsledek referenda. 

 

Další informace naleznete zde: 

Předseda Schulz k výsledku referenda (EN) (19. 9. 2014) 

Parlamentní otázka týkající se možného postavení skotských občanů v EU po 

vyhlášení nezávislosti (EN) (3. 4. 2014) 

 

Máte dotazy na toto či jiné téma týkající se EP? Použijte náš webový formulář. Vy 

napíšete, my odpovíme. 

 

Slyšení komisařů 

Před tím, než proběhla slyšení nominovaných kandidátů na komisaře, se občané 

obraceli na Evropský parlament, aby se vyjádřili k osobním a profesním zkušenostem 

některých kandidátů. Jiní žádali o informace týkající se slyšení v Parlamentu – např. 

se dotazovali, které výbory budou nominované kandidáty posuzovat nebo zda jsou 

slyšení přístupná veřejnosti.  

 

Další informace naleznete zde: 

#Slyšení v EP 2014: seznamte se s kandidáty na komisaře! (EN) (24. září 2014) 

Infografika: Jak se volí Evropská komise 

Program slyšení kandidátů na komisaře 

Evropská komise – Vznik Junckerovy Komise (EN) 

 

Máte dotazy na toto či jiné téma týkající se EP? Použijte náš webový formulář. Vy 

napíšete, my odpovíme. 

 

Postihy za chování poslanců EP 

Značný ohlas občanů vyvolaly poznámky, kterých se dopustil jeden poslanec EP při 

rozpravě o nezaměstnanosti mládeže během plenárního zasedání dne 16. července 

2014, a postihy, ke kterým posléze přistoupil předseda EP. 

 

Další informace naleznete zde: 

Rozhodnutí předsedy Schulze ohledně výroků poslance EP (DE, EN) (17. 9. 2014) 

Přepis rozpravy ze dne 16. července 

Články 165 a 166 jednacího řádu EP: opatření v případě nedodržení kodexu chování 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-result-of-the-referendum-on-independence-for-scotland
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-004187+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-004187+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/09/24/commissioner_hearings/
http://www.elections2014.eu/cs/news-room/infographics?ref=20140918IFG65303
http://www.elections2014.eu/cs/new-commission/hearings
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-s-decision-on-the-inappropriate-language-of-mep-janusz-korwin-mikke
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140716+ITEM-008+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//CS&navigationBar=YES


 

 

 

Máte dotazy na toto či jiné téma týkající se EP? Použijte náš webový formulář. Vy 

napíšete, my odpovíme. 

 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina 

Schválení dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou Parlamentem přimělo občany, 

aby vyjádřili svůj názor na to, jak by EU měla postupovat v otázce konfliktu mezi 

Ruskem a Ukrajinou a násilí na východě Ukrajiny. Někteří občané požadovali, aby 

byl vůči Rusku a jejímu vedoucímu představiteli uplatňován přístup nulové tolerance. 

Jiní EU naopak kritizovali a kroky Ruska obhajovali. 

 

Další informace naleznete zde: 

Poslanci vítají známky naděje na Ukrajině a vyzývají EU, aby stála vůči Rusku čelem 

(18. 9. 2014) 

Ukrajina: sled událostí (DE, EN, ES, FR, IT, PL) (18. 9. 2014) 

Předseda Schulz k hlasování o dohodě o přidružení EU-Ukrajina (EN) (16. 9. 2014) 

Odpověď EP: Katastrofa letu MH17 a reakce EU v souvislosti s úlohou Ruska na 

východě Ukrajiny (EN) (8. 8. 2014) 

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ): prohlášení a rozhodnutí EU (EN, FR) 

 

Máte dotazy na toto či jiné téma týkající se EP? Použijte náš webový formulář. Vy 

napíšete, my odpovíme. 

 

Dohody o volném obchodu TTIP/CETA 

Občané se nadále zajímají o dohody EU o volném obchodu s Kanadou (CETA) a s 

USA (TTIP). Byla nadnesena celá řada témat – od postupu vyjednávání (nedostatek 

transparentnosti a demokratické legitimity, dominantní vliv lobbistů a nadnárodních 

subjektů) až k obavám, jaké budou mít dohody důsledky (snížení stávajících 

evropských sociálních a spotřebních standardů i standardů v oblasti životního 

prostředí a ochrany údajů). 

 

Další informace naleznete zde: 

Poslanci EP se neshodli ohledně dohody o volném obchodu s Kanadou (DE, EN, FR) 

(17. 9. 2014) 

Poslanci vyzvali k větší míře transparentnosti v jednání o transatlantickém obchodu 

(16. 7. 2014) 

EPRS: analýza různých aspektů TTIP (EN)  

Internetové stránky Evropské komise o dohodě TTIP (DE, EN, ES, FR, IT, PL) 

Internetové stránky Evropské komise o dohodě CETA (EN) 

 

Máte dotazy na toto či jiné téma týkající se EP? Použijte náš webový formulář. Vy 

napíšete, my odpovíme. 

 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140918IPR65201/html/EP-v%C3%ADt%C3%A1-zn%C3%A1mky-nad%C4%9Bje-na-Ukrajin%C4%9B-a-vyz%C3%BDv%C3%A1-EU-aby-st%C3%A1la-v%C5%AF%C4%8Di-Rusku-%C4%8Delem
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140203STO34645/html/Ukraine-timeline-of-events
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140711IPR52249/html/Poslanci-vyzvali-k-v%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD-m%C3%AD%C5%99e-transparentnosti-v-obchodn%C3%ADch-jedn%C3%A1n%C3%ADch-s-USA
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140711IPR52249/html/Poslanci-vyzvali-k-v%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD-m%C3%AD%C5%99e-transparentnosti-v-obchodn%C3%ADch-jedn%C3%A1n%C3%ADch-s-USA
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html

