
 

 

Témata a odkazy – srpen 2014 

V tomto vydání: teror Islámského státu v Iráku a Levantě (ISIS) a humanitární 
katastrofa v Iráku, napětí mezi Ruskem a Ukrajinou, izraelsko-palestinský konflikt, 
nezávislost soudnictví v Turecku, jednání o TTIP.  

 

Nedávné mezinárodní konflikty jsou hlavními tématy, která v korespondenci občanů 

s Evropským parlamentem v srpnu 2014 dominují. Občané sdíleli své obavy ohledně 

situace v Iráku, na východě Ukrajiny a v Pásmu Gazy a vyzývají EU, aby pomohla 

lidem v regionech stižených konflikty a přispěla k nalezení řešení. 

 

Následující témata vycházejí z dotazů a připomínek, které občané adresují 

Evropskému parlamentu. 

 

Teror Islámského státu v Iráku a Levantě a humanitární katastrofa 

v Iráku 

V důsledku zhoršující se situace v Iráku občané vyjádřili obavy o křesťany žijící 

v zemi i o další civilisty, kteří se ocitli uprostřed do bojů a kteří se snaží uprchnout do 

Jordánska.  

 

Další informace naleznete zde: 

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Iráku a tisková zpráva EP  (17. 7. 2014) 

EPRS: Irák: Směrem k nezávislému Kurdistánu? (10. 7. 2014) 

EPRS: Reakce EU na zhoršující se situaci v Iráku (27. 2. 2014) 

Delegace EP pro parlamentní vztahy s Irákem 

Krize v Iráku: Reakce Evropské unie na humanitární krizi (29. 8. 2014) 

 

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

napíšete, my odpovíme. 

 

Napětí mezi Ruskem a Ukrajinou 

Napětí mezi Ruskem a Ukrajinou dále vyvolávalo obavy občanů, kteří se k násilnému 

konfliktu vyjádřili a požadovali, aby Evropská unie učinila rozhodnější kroky 

k vyřešení krize. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0011+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140711IPR52235/html/Iraq-MEPs-reject-jihadist-terrorism-and-call-for-sustainable-political-solution
http://epthinktank.eu/2014/07/10/iraqikurds/
http://epthinktank.eu/2014/02/24/eu-response-to-iraqs-degenerating-situation/
http://www.europarl.europa.eu/delegations/cs/d-iq/home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-510_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html


 

 

 

Další informace naleznete zde: 

Odpověď EP: Havárie letu MH17 a reakce EU na úlohu, kterou hraje Rusko na 

východní Ukrajině (8. 8. 2014) 

Havárie letu MH17: Poslanci EP vyzývají k solidaritě s Ukrajinou a k sankcím proti 

Rusku (22. 7. 2014) 

Poslanci EP vyzývají Rusko, aby se podílelo na ukrajinském mírovém plánu 

(17. 7. 2014) 

Zvláštní schůze Evropské rady – závěry (30. 8. 2014) 

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ): Prohlášení a rozhodnutí EU 

 

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

napíšete, my odpovíme. 

 

Izraelsko-palestinský konflikt 

S ohledem na nedávné vystupňování násilí v Pásmu Gazy v souvislosti s konfliktem 

mezi Izraelem a Palestinou někteří občané požadovali informace o tom, jaký postoj 

zaujímá v této záležitosti Evropský parlament, a vyzvali Evropskou unii, aby přijala 

opatření. 

 

Další informace naleznete zde: 

Odpověď EP: Izraelsko-palestinský konflikt: eskalace násilí v pásmu Gazy 

(6. 8. 2014, aktualizace: 28. 8. 2014) 

Martin Schulz o dohodě o příměří v Pásmu Gazy (27. 8. 2014) 

Usnesení EP o eskalaci násilí mezi Izraelem a Palestinou (17. 7. 2014) 

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ): Prohlášení a rozhodnutí EU 

 

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

napíšete, my odpovíme. 

 

Nezávislost soudnictví v Turecku 

hhttp://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
hhttp://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/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/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/ec/144538.pdf
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/08/06/israeli-palestinian-conflict-violence-escalation-in-gaza/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-august/html/schulz-on-gaza-ceasefire-agreement
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//CS
http://eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html


 

 

Po uvěznění policejních příslušníků obviněných z odposlechů členů vlády se občané 

obraceli na Evropský parlament s výzvou, aby EU na vývoj v oblasti nezávislosti 

soudnictví a svobody projevu v Turecku reagovala. 

 

Další informace naleznete zde: 

Usnesení EP o zprávě o pokroku Turecka za rok 2013 a tisková zpráva EP 

(12. 3. 2014) 

EPRS: Svoboda sociálních médií v Turecku (30. 7. 2014) 

EPRS: Turecko: zpráva o pokroku za rok 2013 a v následujícím období (8. 3. 2014) 

Smíšený parlamentní výbor EU-Turecko 

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ): Prohlášení a rozhodnutí EU 

 

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

napíšete, my odpovíme. 

 

Jednání o TTIP 

Občané i nadále vyjadřovali své obavy týkající se transatlantického partnerství 

v oblasti obchodu a investic (TTIP) mezi EU a USA. Občané opakovaně kritizují 

důvěrný charakter jednání a zejména je zajímají možné důsledky ujednání o řešení 

sporů mezi investorem a státem a normy EU v oblasti ochrany životního prostředí, 

práv spotřebitelů a ochrany údajů. 

 

Další informace naleznete zde: 

EPRS: Analýza různých aspektů TTIP 

Poslanci EP 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 

 

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

napíšete, my odpovíme. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140307IPR38301/html/Turkey-credible-commitment-and-strong-democratic-foundations-needed-MEPs-say
http://epthinktank.eu/2014/07/30/social-media-freedom-in-turkey/
http://epthinktank.eu/2014/03/08/turkey-the-2013-progress-report-and-beyond/
http://www.europarl.europa.eu/delegations/cs/d-tr/home.html
http://eeas.europa.eu/turkey/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
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://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/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html

