
 

 

Tematikus linkgyűjtemény – 2014. szeptember 
Ebben a számban: A skót népszavazás, a biztosok meghallgatása, szankció kivetése 

egy európai parlamenti képviselőre magatartása miatt, az EU–Ukrajna társulási 

megállapodás, a TTIP/CETA szabad kereskedelmi megállapodások  

 

A 2014. szeptemberi számban a polgárok különös érdeklődésére számot tartó témák 

az EU külkapcsolataitól (Ukrajna, Oroszország) és kereskedelmi kapcsolataitól 

(Kanada, USA) a belügyekig (népszavazás Skóciában) és egyes intézményi 

vonatkozásokig (az új Bizottság létrehozása, az európai parlamenti képviselőkre 

vonatkozó belső szabályok) terjednek. 

 

Az itt említett témák az Európai Parlamentet levélben megkereső polgárok kérdései és 

észrevételei alapján kerültek kiválasztásra. 

 

Skót népszavazás 

A skót népszavazás, amelyre 2014. szeptember 18-án került sor, meghatározó 

pillanatnak bizonyult az ország történelmében, amint az a polgárok e havi leveleiben 

is tükröződött. A leggyakoribb kérdés az volt, milyen hatással lehet a népszavazás 

eredménye Skócia uniós tagságára nézve. A választási eljárásra és a népszavazás 

eredményére vonatkozó kérdések is érkeztek. 

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat: 

Schulz elnök nyilatkozata a népszavazás eredményéről (2014.9.19.) 

Parlamenti kérdés a skót állampolgárok lehetséges uniós jogállásáról a függetlenné 

válást követően (2014.4.3.) 

 

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

kapcsolatban? Kérem, használja online űrlapunkat! Ha ír, mi válaszolunk. 

 

Biztosok meghallgatása 

A biztosjelöltek meghallgatásaira készülve néhány polgár az Európai Parlamenthez 

fordult egyes jelöltek személyes és szakmai hátterére vonatkozó megjegyzésekkel. 

Mások a parlamenti meghallgatásokról kértek tájékoztatást, többek között azt akarták 

tudni, mely bizottságok értékelik a jelölteket, illetve a meghallgatások nyilvános 

hozzáféréséről kérdeztek.  

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat: 

#EPHearings2014: Ismerje meg a biztosjelölteket! (2014. szeptember 24.) 

Infografika: Hogyan választják meg az Európai Bizottságot? 

A biztosjelöltek meghallgatásainak menetrendje 

Európai Bizottság – A Juncker vezette Bizottság felé 

 

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

kapcsolatban? Kérem, használja online űrlapunkat! Ha ír, mi válaszolunk. 

 

Egy európai parlamenti képviselő magatartásának szankcionálása 

Egy európai parlamenti képviselő olyan megjegyzéseket tett a 2014. július 16-i 

plenáris ülésen a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatos vita során, amelyek miatt 

az EP elnöke szankciókat szabott ki rá. Az üggyel kapcsolatosan számos polgártól 

érkezett reakció. 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-result-of-the-referendum-on-independence-for-scotland
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/09/24/commissioner_hearings/
http://www.elections2014.eu/en/news-room/content/20140918IFG65303/html/Infographic-how-the-European-Commission-will-get-elected
http://www.elections2014.eu/en/new-commission/hearings/by-committee
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/askEP.html


 

 

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat: 

Schulz elnök döntése az európai parlamenti képviselő megjegyzései kapcsán  

(2014.9.17.) 

A július 16-i vita jegyzőkönyve 

Az eljárási szabályzat 165. és 166. cikke: A magatartási szabályok megszegése esetén 

alkalmazandó intézkedések 

 

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

kapcsolatban? Kérem, használja online űrlapunkat! Ha ír, mi válaszolunk. 

 

Az EU–Ukrajna társulási megállapodás 

A Parlament jóváhagyta az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodást, ennek 

kapcsán érkeztek észrevételek a polgároktól az Európai Unió szerepére vonatkozóan 

az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktust és a kelet-ukrajnai erőszakos 

fellépéseket illetően. Egyesek Oroszország és vezetői iránti zéró toleranciára 

szólítottak fel. Mások az EU-t bírálták és védték Oroszország lépéseit. 

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat: 

Az európai parlamenti képviselők üdvözlik az ukrajnai reménysugarat, és sürgetik az 

EU-t, hogy álljon ki Oroszországgal szemben (2014.9.18.) 

Ukrajna: az események kronológiája (2014.9.18.) 

Schulz elnök nyilatkozata az EU–Ukrajna társulási megállapodásra vonatkozó 

szavazásról (2014.9.16.) 

Az EP válasza: Az MH17 repülőgép katasztrófája és az Oroszország kelet-ukrajnai 

eseményekben játszott szerepére adott uniós reakció (2014.8.8.) 

Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ): Uniós nyilatkozatok és határozatok 

 

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

kapcsolatban? Kérem, használja online űrlapunkat! Ha ír, mi válaszolunk. 

 

A TTIP/CETA szabad kereskedelmi megállapodások 

Az EU Kanadával (CETA) és az USA-val (TTIP) kötött szabad kereskedelmi 

megállapodásai továbbra is aggodalmat keltenek a polgárokban. A felvetett kérdések 

sora a tárgyalási folyamattól (átláthatóság és demokratikus legitimáció hiánya, a 

lobbisták és multinacionális vállalatok erős befolyása) a megállapodások 

következményeitől való félelemig (a jelenlegi európai szociális, fogyasztó-, 

környezet- és adatvédelmi normák gyengülése) terjedt. 

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat: 

Az európai parlamenti képviselők megosztottak a Kanadával kötött szabad 

kereskedelmi megállapodás ügyében (2014.9.17.) 

Az európai parlamenti képviselők nagyobb átláthatóságra szólítanak fel a transzatlanti 

kereskedelmi tárgyalások tekintetében (16-7-2014) 

Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatósága (EPRS): a transzatlanti 

kereskedelmi és beruházási partnerség (TTIP) különböző vonatkozásainak elemzése 

Az Európai Bizottság weboldala a TTIP-ről 

Az Európai Bizottság weboldala a CETA-ról 

 

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

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-s-decision-on-the-inappropriate-language-of-mep-janusz-korwin-mikke
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140716+ITEM-008+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140918IPR65201/html/MEPs-welcome-signs-of-hope-in-Ukraine-and-urge-the-EU-to-stand-up-to-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140918IPR65201/html/MEPs-welcome-signs-of-hope-in-Ukraine-and-urge-the-EU-to-stand-up-to-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140203STO34645/html/Ukraine-timeline-of-events
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52249/html/MEPs-call-for-more-transparency-in-transatlantic-trade-talks
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52249/html/MEPs-call-for-more-transparency-in-transatlantic-trade-talks
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/


 

 

kapcsolatban? Kérem, használja online űrlapunkat! Ha ír, mi válaszolunk. 

 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/askEP.html

