
 

 

Tematikus linkgyűjtemény – 2014. április 

 

Hogyan szavazhatok a közelgő európai választásokon? Mit tehet az Európai 

Parlament a nyári időszámítás jelenlegi rendszerével kapcsolatban? Hogyan védi a 

Parlament az állatok jólétét? 

Ezekre a kérdésekre és a polgárokat foglalkoztató más problémákra is választ 

találhat, ha tanulmányozza alábbi linkgyűjteményünket. 

Az itt említett témák az Európai Parlamentet levélben megkereső polgárok kérdései 

és észrevételei alapján kerültek kiválasztásra. 

 

A 2014. évi európai választások 

Az európai választások közeledtével a polgárok továbbra is különféle kérdésekkel 

fordulnak az Európai Parlamenthez. Vannak, akik gyakorlati információkat kérnek a 

választásokkal kapcsolatban, mások pedig a választások lehetséges kimenetelével 

kapcsolatos gondolataikat és aggodalmaikat osztják meg. 

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat: 

A 2014-es európai parlamenti választások 

Európa Önökért: Külföldi választások  

Az Európai Parlament Kutatószolgálata: 2014-es európai választások: tagállami 

szabályok (2014. március 11.) 

Ismertető az Európai Parlament választási eljárásairól 

 

Kérdései vannak ezzel a témával vagy más, az Európai Parlamentet érintő üggyel 

kapcsolatban? Kérjük, használja internetes formanyomtatványunkat. Ha ír, mi 

válaszolunk. 

 

Ukrajna válaszúton 

A polgárháború szélére sodródott Ukrajnával kapcsolatban a polgárok eltérő 

álláspontokra helyezkednek, és különböző véleményeket fogalmaznak meg. 

Levelükben néhányan segítségnyújtásra szólítják fel a Parlamentet; mások 

határozottan ellenzik, hogy az Unió támogassa az ukrán kormány élén álló, általuk 

szélsőségeseknek tekintett személyeket. Sokan hangot adnak egy esetleges újabb 

http://www.elections2014.eu/hu/press-kit/content/20131112PKH24411/html/Bevezet%C3%A9s-a-2014-es-eur%C3%B3pai-parlamenti-v%C3%A1laszt%C3%A1sokba
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/ep-elections/index_hu.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/askEP.html


 

 

világháború kitörésével kapcsolatos félelmeiknek, és sürgetik a konfliktus békés 

rendezését. 

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat: 

Ukrajna: a képviselők uniós szankciókat kérnek az orosz energiacégek ellen (2014. 

április 17.) 

A képviselők csökkentik az ukrán importra kivetett vámot (2014. április 3.) 

A G7-csoport vezetőinek állásfoglalása Ukrajnáról (2014. április 25.) 

A Tanács következtetései Ukrajnáról (2014. április 14.) 

Európai Bizottság: Uniós támogatás Ukrajnának – újabb fejlemények (2014. április 

9.) 

 

Kérdései vannak ezzel a témával vagy más, az Európai Parlamentet érintő üggyel 

kapcsolatban? Kérjük, használja internetes formanyomtatványunkat. Ha ír, mi 

válaszolunk. 

 

Nyári időszámítás 

A polgárok újra és újra észrevételekkel fordulnak a Parlamenthez azzal 

kapcsolatban, hogy a nyári időszámítás kezdetekor előrébb kell állítani az órákat. 

Vannak, akik pártolják ezt a megoldást, mert örülnek, hogy a hosszabb nappaloknak 

köszönhetően esténként különféle szabadidős tevékenységeket űzhetnek. Mások 

szerint az óraátállítás semmiféle előnnyel nem jár. 

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat: 

Az EP válaszol: Nyári időszámítás (2014. április 1.) 

0859/2013. sz. petíció a nyári időszámítás kiterjesztéséről (2014. február 28.) 

1477/2012. sz. petíció a nyári időszámítás egész évre történő kiterjesztéséről (2013. 

október 30.) 

2000/84/EK irányelv a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezésekről (2001. január 

19.) 

Az Európai Bizottság mélyreható elemzése a nyári időszámítás hatásairól (2007. 

november 23.) 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukrajna-a-k%C3%A9pvisel%C5%91k-uni%C3%B3s-szankci%C3%B3kat-k%C3%A9rnek-az-orosz-energiac%C3%A9gek-ellen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/content/20140331IPR41177/html/A-k%C3%A9pvisel%C5%91k-cs%C3%B6kkentik-az-ukr%C3%A1n-importra-kivetett-v%C3%A1mot
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/142405.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142223.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-279_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/04/01/summer-time/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-530.022%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-523.136%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0084&qid=1399374329874&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0739&qid=1399374468446&from=EN


 

 

Kérdései vannak ezzel a témával vagy más, az Európai Parlamentet érintő üggyel 

kapcsolatban? Kérjük, használja internetes formanyomtatványunkat. Ha ír, mi 

válaszolunk. 

 

Állatjólét 

Hónapok óta vissza-visszatérő téma a kóbor kutyákkal szemben egyes 

tagállamokban alkalmazott erőszak, amely miatt több polgár is aggodalmának ad 

hangot. Mások a vadon élő állatok megölésével kapcsolatos aggályaikat 

fogalmazzák meg, és arra kérik az Európai Parlamentet, hogy vezessen be teljes 

körű tilalmat az uniós tagállamokban a vadon élő állatok testrészeinek trófeaként 

történő behozatalára. 

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat: 

Az Európai Parlament állásfoglalása a kedvtelésből tartott és az elkóborolt állatok 

védelmére szolgáló uniós jogi keret létrehozásáról (2012. július 4.) 

A Bizottság közleménye az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai 

uniós stratégiáról (2012–2015) (2012. február 5.) 

Az Európai Parlament állásfoglalása a vadon élő növényekkel és állatokkal 

kapcsolatos bűncselekményekről (2014. január 15.) 

Az Európai Parlament állásfoglalása a veszélyeztetett vadon élő állat- és 

növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) részes felei 

konferenciájának 16. ülésére készített uniós stratégiai célkitűzésekről (2013. február 

6.) 

Az Európai Parlament állatjóléttel és állatvédelemmel foglalkozó frakcióközi 

munkacsoportja 

 

Kérdései vannak ezzel a témával vagy más, az Európai Parlamentet érintő üggyel 

kapcsolatban? Kérjük, használja internetes formanyomtatványunkat. Ha ír, mi 

válaszolunk. 

 

Vízhiány Máltán 

Több polgár is eljuttatta a Parlamenthez a máltai vízgazdálkodással kapcsolatos 

észrevételeit, javaslatokat terjesztve elő az országban tapasztalható vízhiány 

lehetséges kezelésére.  

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//HU
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_hu.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_hu.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0031+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0031+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/askEP.html


 

 

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat: 

Az Európai Bizottság tájékoztatása a máltai környezetvédelmi jogszabályokról (2013. 

március) 

Az Európai Bizottság értékelése a máltai vízgyűjtő-gazdálkodási tervekről 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jelentése a Málta part menti és tengeri 

területeit érintő kérdésekről (2011. április 13.) 

 

Kérdései vannak ezzel a témával vagy más, az Európai Parlamentet érintő üggyel 

kapcsolatban? Kérjük, használja internetes formanyomtatványunkat. Ha ír, mi 

válaszolunk. 

 

http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging-labelling-classification/index_en.htm#malta_en_keeping-to-environmental-rules
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_en.htm
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/askEP.html

