
 

 

Témata a odkazy – červen 2014 

V červnu byly zdaleka nejžhavějším tématem výsledky květnových voleb do 

Evropského parlamentu, které byly také častým tématem dopisů občanů 

adresovaných EP. K jiným tématům, která občané zmiňovali, patřila dohoda 

o obchodu mezi EU a USA a situace v oblasti lidských práv v některých zemích 

mimo EU.  

 

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

 

Přípravy na nové volební období  

Po volbách si občané přáli mimo jiné získat definitivní údaje o volební účasti ve 

srovnání s předchozími roky a o výsledcích podle jednotlivých politických stran 

a zemí.  Řada občanů se vyjadřovala k výsledkům voleb také více z politického 

hlediska. Někteří chtěli vědět, jaké úkoly bude mít nový Parlament, a zajímali se 

zejména o postup volby předsedy Evropské komise. 

 

Další informace naleznete zde: 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v roce 2014 

Přípravy na nové volební období 

EPRS: Pravidla pro politické skupiny a nezařazené poslance (EN) (30-06-2014) 

Fakta a čísla o volebních postupech EP 

Seznam poslanců 

 

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

napíšete, my odpovíme. 

 

TTIP: Ochrana investorů 

Mezi tématy, s nimiž občané spojují určité obavy, jsou i nadále jednání o dohodě 

o transatlantické partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) mezi EU a USA. 

Občané žádají Parlament, aby usiloval o zachování evropských standardů, 

a vyjadřují znepokojení zvláště nad mechanismem pro řešení sporů mezi investory 

a státy. 

 

Další informace naleznete zde: 

Odpověď EP: Obchodní dohoda mezi EU a USA (EN) (TTIP / TAFTA) (23-01-2014) 

http://www.results-elections2014.eu/en/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/cs/new-parliament/
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/map.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/01/23/eu-us-trade-agreement-ttip-tafta/


 

 

EPRS: Dopad případné dohody o volném obchodu mezi EU a USA (TTIP) na 

ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin (EN) (25-03-2014) 

Stránky Evropské komise věnované TTIP (EN) 

Tisková zpráva Komise o veřejné internetové konzultaci o ochraně investorů v rámci 

TTIP (27-03-2014) 

Veřejné internetové konzultace o mechanismu řešení sporů mezi investory a státem 

(ISDS) v TTIP (EN)  

 

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

napíšete, my odpovíme. 

 

Lidská práva 

Občané se rovněž vyjadřují k problematice lidských práv v několika třetích zemích. 

Ptají se na postoj Evropského parlamentu a požadují, aby EU vyvíjela v této oblasti 

aktivní činnost. 

 

Další informace naleznete zde: 

Fakta a čísla – lidská práva (04/2014) 

Výroční zpráva EP o lidských právech a demokracii (11-12-2013) 

Politika EU v oblasti lidských práv (EN)(12-12-2012) 

Podvýbor EP pro lidská práva 

ESVČ (vnější činnost): EU a lidská práva 

 

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

napíšete, my odpovíme. 

 

http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_cs.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.1.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=CS&reference=P7-TA-2013-0575
http://epthinktank.eu/2012/12/12/getting-started-with-human-rights-information-research-3/
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/droi/home.html
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_cs.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html

