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Σε αυτό το τεύχος: Οι ακροάσεις των νέων Επιτρόπων, η συζήτηση στο ΕΚ σχετικά με
τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία, το σχέδιο για το «αγρόκτημα των χιλίων
αγελάδων» στη Γαλλία, η Τουρκία και η κατάσταση των Κούρδων στο Κομπανί, οι
σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία και την Ουκρανία, η χειμερινή ώρα.

Αυτό τον μήνα, η Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ask EP) δέχτηκε έναν ασυνήθιστα υψηλό αριθμό
ερωτημάτων για πολλά διαφορετικά ζητήματα. Οι πολίτες συνεχίζουν να ανησυχούν
για θέματα διεθνών συγκρούσεων και να διερωτώνται για την πολιτική της ΕΕ σε
σχέση με διάφορες τρίτες χώρες, όπως η Ουκρανία, η Ρωσία και η Τουρκία. Στα
μηνύματα σχετικά με εσωτερικά θέματα, κυριαρχούσαν οι ακροάσεις των ορισθέντων
Επιτρόπων και η συζήτηση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα
στην Ουγγαρία. Μεταξύ των άλλων θεμάτων που προκάλεσαν ενδιαφέρον
περιλαμβάνονται το σχέδιο για το «αγρόκτημα των χιλίων αγελάδων» στη Γαλλία και
η αλλαγή της ώρας από θερινή σε χειμερινή.

Τα ακόλουθα θέματα βασίζονται σε ερωτήσεις και σχόλια πολιτών που έγραψαν στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ακροάσεις των νέων Επιτρόπων
Οι πολίτες απευθύνθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εκφράσουν με σθένος
τις απόψεις τους σχετικά με ορισμένους από τους ορισθέντες Επιτρόπους. Ορισμένοι
εξέφραζαν τη διαφωνία τους όσον αφορά την καταλληλότητα κάποιων υποψηφίων.
Άλλοι υποστήριζαν συγκεκριμένους υποψήφιους και προέτρεπαν το ΕΚ να εγκρίνει
την προταθείσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες:
#EPHearings2014: Συναντήστε τους ορισθέντες Επιτρόπους! (24 Σεπτεμβρίου 2014)
Υποψήφιοι και χαρτοφυλάκια
Ειδική σελίδα για τις ακροάσεις #EPHearings2014
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Προς την Επιτροπή Juncker

Έχετε απορίες σχετικά με αυτό ή άλλα θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε το σχετικό διαδικτυακό έντυπο. Εσείς γράφετε, εμείς
απαντούμε.

Συζήτηση στο ΕΚ  σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία
Με την ευκαιρία μιας κοινοβουλευτικής συζήτησης σχετικά με την κατάσταση της
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία,
ορισμένοι Ούγγροι πολίτες σχολίασαν την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, ζητώντας
επίσης την ίση μεταχείριση όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες:
Βουλευτές του ΕΚ: Οι αξίες της ΕΕ πρέπει να γίνουν σεβαστές στην Ουγγαρία και σε
όλα τα άλλα κράτη μέλη (21-10-2014)



Συζήτηση για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην
Ουγγαρία (21-10-2014)
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών
δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (3-07-2014)

Έχετε απορίες σχετικά με αυτό ή άλλα θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε το σχετικό διαδικτυακό έντυπο. Εσείς γράφετε, εμείς
απαντούμε.

Tο «αγρόκτημα των χιλίων αγελάδων» στη Γαλλία
Ορισμένοι πολίτες απηύθυναν ανοικτή επιστολή στο Κοινοβούλιο, διαμαρτυρόμενοι
για το έργο του «αγροκτήματος των χιλίων αγελάδων» στη Γαλλία, που αφορά τη
δημιουργία ενός μεγάλου αγροκτήματος με αγελάδες. Οι κύριες ανησυχίες των
πολιτών αυτών αφορούν τη συμβατότητα του έργου με την προστασία του
περιβάλλοντος και τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων.

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες:
Κοινοβουλευτική ερώτηση σχετικά με το «αγρόκτημα των χιλίων αγελάδων» στη
Γαλλία (28-11-2013)
Απάντηση που έδωσε ο κ. Borg εκ μέρους της Επιτροπής (24-01-2014)

Έχετε απορίες σχετικά με αυτό ή άλλα θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε το σχετικό διαδικτυακό έντυπο. Εσείς γράφετε, εμείς
απαντούμε.

Η Τουρκία και η κατάσταση των Κούρδων στο Κομπανί
Σχολιάζοντας τις συνεχιζόμενες μάχες στο Κομπανί της Συρίας, ορισμένοι πολίτες
εξέφραζαν την ανησυχία τους για την τύχη των Κούρδων και καταδίκαζαν τη στάση
της Τουρκίας, η οποία δεν υποστηρίζει τους Κούρδους στον αγώνα κατά του
Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ).

Το ΕΚ κάλεσε την Τουρκία να βοηθήσει περισσότερο τους Κούρδους του Κομπανί
(22-10-2014)
Ο Πρόεδρος Schulz συναντά κούρδους διαδηλωτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (07-
10-2014)
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την
κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης IS,
περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων (18-09-2014)
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης: Οι σχέσεις της ΕΕ με τη Συρία και με την
Τουρκία

Έχετε απορίες σχετικά με αυτό ή άλλα θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε το σχετικό διαδικτυακό έντυπο. Εσείς γράφετε, εμείς
απαντούμε.

Οι σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία και την Ουκρανία



Ορισμένοι πολίτες συνεχίζουν να σχολιάζουν τον ρόλο της ΕΕ στη διαμάχη μεταξύ
Ρωσίας και Ουκρανίας. Ορισμένοι πολίτες ζήτησαν να επιδειχθεί στάση μηδενικής
ανοχής προς τη Ρωσία. Άλλοι άσκησαν κριτική στην ΕΕ και υπερασπίστηκαν τις
ενέργειες της Ρωσίας.

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες:
Κυβέρνηση και μεταρρυθμίσεις: οι πρώτες προτεραιότητες για την Ουκρανία (28-10-
2014)
Ουκρανία: Παράταση της ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ (23-10-2014)
Το ΕΚ χαιρετίζει τα σημάδια ελπίδας στην Ουκρανία (18-09-2014)
Η απάντηση του ΕΚ: Αντίδραση της ΕΕ στον ρόλο της Ρωσίας στην ανατολική
Ουκρανία (8-8-2014)
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης: EU's relations with Russia και με την
Ουκρανία

Έχετε απορίες σχετικά με αυτό ή άλλα θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε το σχετικό διαδικτυακό έντυπο. Εσείς γράφετε, εμείς
απαντούμε.

Από τη θερινή στη χειμερινή ώρα
Ορισμένοι πολίτες έχουν επανειλημμένα απευθυνθεί στο Κοινοβούλιο με σχόλια
σχετικά με την αλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας. Μερικοί υποστηρίζουν
τη ρύθμιση αυτή, άλλοι όμως ζητούν από το Κοινοβούλιο να καταργήσει τη ρύθμιση
για τη θερινή ώρα.

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες:
Η απάντηση του ΕΚ: Από τη θερινή στη χειμερινή ώρα (24-10-2014)
Αναφορά 0859/2013 σχετικά με την επιμήκυνση της θερινής ώρας (28-2-2014)
Αναφορά 1477/2012 σχετικά με τη ρύθμιση για τη θερινή ώρα (30-10-2013)
Οδηγία 2000/84/EΚ σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα (19-1-2001)
Σε βάθος ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα ζητήματα που
σχετίζονται με τη θερινή ώρα (23-11-2007)

Έχετε απορίες σχετικά με αυτό ή άλλα θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε το σχετικό διαδικτυακό έντυπο. Εσείς γράφετε, εμείς
απαντούμε.


