
 

 

Témata a odkazy: pád letadla MH17, Izrael 

a Palestina, TTIP, status poslanců EP 

Neštěstí, které postihlo malajské letadlo na Ukrajině, a eskalace násilí mezi Izraelem 

a Palestinou byly dvěma hlavními tématy července 2014, kvůli kterým občané psali 

Evropskému parlamentu. Stejně jako v předchozích měsících občané nadále 

vyjadřovali znepokojení nad dohodou o volném obchodu mezi EU a USA. Mimoto 

zasílali rovněž otázky týkající se různých aspektů práce a statutu poslanců 

Evropského parlamentu.  

 

Následující témata vycházejí z dotazů a připomínek, které občané adresují 

Evropskému parlamentu. 

 

Pád letadla MH17: havárie malajského letadla na Ukrajině 

Po havárii letadla MH17 společnosti Malaysia Airlines, ke které došlo dne 

17. července 2014 na Ukrajině, zasílali občané Evropskému parlamentu zprávy 

vyjadřující jejich smutek a znepokojení. Občané se v těchto zprávách vyslovovali 

k násilnému konfliktu na východě Ukrajiny a naléhali na Evropskou unii, aby podnikla 

rozhodnější opatření k vyřešení této krize. 

 

Další informace naleznete zde: 

Pád letadla MH17: Poslanci EP vyzývají k solidaritě s Ukrajinou a k sankcím proti 

Rusku (22.7.2014) 

Předseda Schulz k pádu letadla společnosti Malaysia Airlines na Ukrajině 

(17.7.2014) 

Poslanci vyzývají Rusko, aby se podílelo na ukrajinském mírovém plánu (17.7.2014) 

Rada: Přijetí schválených omezujících opatření vzhledem k úloze Ruska na východě 

Ukrajiny (31.7.2014) 

Vyjádření představitelů zemí G7 k dění na Ukrajině (30.7.2014) 

 

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

napíšete, my odpovíme. 

 

Eskalace násilí v pásmu Gazy 

Občané se obraceli na Evropský parlament, aby vyjádřili své znepokojení nad 

eskalací násilí mezi Izraelem a Palestinou. Vyzývali EU a Parlament, aby podnikly 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-july/html/schulz-on-the-crash-of-malaysia-airlines-plane-mh17-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140711IPR52236/html/Poslanci-vyz%C3%BDvaj%C3%AD-Rusko-aby-se-pod%C3%ADlelo-na-ukrajinsk%C3%A9m-m%C3%ADrov%C3%A9m-pl%C3%A1nu
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-245_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html


 

 

opatření s cílem zastavit vojenské operace, které mají na svědomí vysoký počet 

civilních obětí v pásmu Gazy. 

 

Další informace naleznete zde: 

Poslanci vyzvali k okamžitému příměří v izraelsko-palestinském konfliktu (17.7.2014) 

Usnesení Evropského parlamentu o eskalaci násilí mezi Izraelem a Palestinou 

(17.7.2014) 

EU navyšuje humanitární pomoc pro Gazu v reakci na vystupňování krize 

(25.7.2014) 

Prohlášení EU o nutnosti okamžitého příměří v izraelsko-palestinském konfliktu 

(25.7.2014) 

Informace o Izraeli (stránky ESVČ) 

 

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

napíšete, my odpovíme. 

 

TTIP, TiSA a frakování 

V průběhu posledních měsíců se na Evropský parlament obraceli občané, kteří 

vyslovovali pochybnosti o dohodě o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu 

a investic (TTIP) mezi EU a USA. Občané opakovaně spojují jednání o dohodě TTIP 

s jinými záležitostmi, jako jsou dohoda o obchodu se službami (TiSA) či dopad 

hydraulického štěpení plynu z břidlic (frakování) na životní prostředí. 

 

Další informace naleznete zde: 

TTIP a TiSA 

Poslanci vyzvali k větší míře transparentnosti v jednání o transatlantickém obchodu 

(16.7.2014) 

Usnesení Evropského parlamentu o zahájení jednání o mnohostranné dohodě 

o službách (4.7.2013) 

Internetové stránky Evropské komise o dohodě TTIP 

Internetové stránky Evropské komise o dohodě TiSA 

Frakování 

Směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí: dohoda uzavřená s ministry zemí 

EU (20.12.2013) 

Životní prostředí: posuzování vlivů projektů nyní zjednodušeno (15.5.2014) 

Evropská komise doporučuje minimální zásady pro plyn z břidlic (22.1.2014) 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140715STO52510/html/Poslanci-vyzvali-k-okam%C5%BEit%C3%A9mu-p%C5%99%C3%ADm%C4%9B%C5%99%C3%AD-v-izraelsko-palestinsk%C3%A9m-konfliktu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//CS
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-881_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140725_03_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html
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/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//CS
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131220IPR31634/html/Environmental-impact-assessment-directive-agreement-reached-with-EU-ministers
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131220IPR31634/html/Environmental-impact-assessment-directive-agreement-reached-with-EU-ministers
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-559_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-55_en.htm


 

 

 

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

napíšete, my odpovíme. 

 

Poslanci EP – kdo jsou a co dělají 

Od evropských voleb v květnu 2014 se občané na Evropský parlament opakovaně 

obracejí s širokou škálou dotazů týkajících se práce a statutu poslanců EP.  

 

Další informace naleznete zde: 

Vyhledávání kontaktních údajů poslanců EP podle jména, země či politické skupiny 

Poslanci EP – Kodex chování, platy a příspěvky 

Odpověď EP: Přítomnost poslanců EP v jednacím sále (2.5.2014) 

Jak probíhá plenární zasedání  

Jednací řád 

 

Máte dotaz 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/meps/cs/map.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/0081ddfaa4/MEPs.html
http://epthinktank.eu/2014/05/02/presence-of-meps-in-the-hemicycle/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/00623fe732/How-plenary-works.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/00a4c9dab6/Rules-of-procedure.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html

