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Ebben a számban: Az új biztosok meghallgatása, az alapvető jogok magyarországi
helyzetéről szóló parlamenti vita, az „Ezer tehén farmja” projekt Franciaországban,
Törökország és a kurdok helyzete Kobaniban, az EU kapcsolatai Oroszországgal és
Ukrajnával, téli időszámítás.

Az Állampolgári Tájékoztatáskérések Osztálya (Ask EP) ebben a hónapban
szokatlanul sok megkeresést kapott számos témában. A polgárokat továbbra is
aggasztják a nemzetközi konfliktusok, és továbbra is megkérdőjelezik az egyes
harmadik országok, mint például Ukrajna, Oroszország vagy Törökország felé
irányuló uniós politikát. A belső ügyeket érintő levelekben a biztosjelöltek
meghallgatása és az alapvető jogok magyarországi helyzetéről szóló parlamenti vita
volt a két leggyakoribb téma. Érdeklődésre adott okot továbbá az „Ezer tehén farmja”
projekt Franciaországban, valamint a nyári és a téli időszámítás közötti óraátállítás.

Az itt említett témák az Európai Parlamentet levélben megkereső polgárok kérdései és
észrevételei alapján kerültek kiválasztásra.

Az új biztosok meghallgatása
A polgárok azzal keresték meg az Európai Parlamentet, hogy határozott
véleményüknek adjanak hangot bizonyos biztosjelöltek jelölésével kapcsolatban.
Néhányan az egyes jelöltek alkalmasságát illetően tettek panaszt. Mások
támogatásukat fejezték ki egyes jelöltek iránt, és kérték, hogy az EP hagyja jóvá a
javasolt Európai Bizottságot.

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat:
#EPMeghallgatások2014: Ismerje meg a biztosjelölteket! (2014. szeptember 24.)
Biztosjelöltek és portfóliók
Külön honlap az #EPMeghallgatások2014 oldalon
Európai Bizottság – A Juncker vezette Bizottság felé

Kérdései vannak ezzel a témával vagy más, az Európai Parlamentet érintő üggyel
kapcsolatban? Kérjük, használja online űrlapunkat! Ha ír, mi válaszolunk.

Az alapvető jogok magyarországi helyzetéről szóló parlamenti vita
A demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok magyarországi helyzetéről szóló
parlamenti vita alkalmából néhány magyar állampolgár észrevételeket tett a Parlament
kezdeményezésével kapcsolatban, továbbá valamennyi uniós tagállammal szemben
egyenlő bánásmódra szólított fel.

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat:
Az alapjogokat Magyarországon, és máshol is tiszteletben kell tartani, mondta az EP
(2014. X. 21.)
Demokrácia, jogállamiság és alapvető jogok Magyarországon (vita) (2014. X. 21.)



Az Európai Parlament állásfoglalása az alapvető jogok helyzetéről: magyarországi
normák és gyakorlatok (2014. VII. 3.)

Kérdései vannak ezzel a témával vagy más, az Európai Parlamentet érintő üggyel
kapcsolatban? Kérjük, használja online űrlapunkat! Ha ír, mi válaszolunk.

Az „Ezer tehén farmja” projekt Franciaországban
Számos polgár nyílt levelet küldött a Parlamentnek, tiltakozásul az „Ezer tehén
farmja” franciaországi projekt ellen, panaszt téve egy nagy tehénfarm létesítése miatt.
A legfőbb aggodalmak azzal voltak kapcsolatosak, hogy a projekt mennyiben felel
meg a környezetvédelmi és az állatjóléti normáknak.

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat:
Parlamenti kérdés az „Ezer tehén farmja” franciaországi projektről (2013. XI. 28.)
Borg úr válasza a Bizottság részéről (2014. I. 24.)

Kérdései vannak ezzel a témával vagy más, az Európai Parlamentet érintő üggyel
kapcsolatban? Kérjük, használja online űrlapunkat! Ha ír, mi válaszolunk.

Törökország és a kurdok helyzete Kobaniban
A szíriai Kobaniban zajló harcokra reagálva a polgárok aggodalmukat fejezték ki a
kurdokkal kapcsolatban, és panaszt tettek Törökország azon álláspontja miatt, hogy
nem támogatja a kurdokat az Iszlám Állam elleni harcban.

Törökországnak segítenie kell az Iszlám Állam által fenyegetett Kobani városának
(2014. X. 22.)
Schulz elnök találkozik a kurd tüntetőkkel az Európai Parlamentben (2014. X. 7.)
Az Európai Parlament állásfoglalása az Irakban és Szíriában uralkodó helyzetről,
valamint – a kisebbségek üldözését is beleértve – az Iszlám Állam által indított
offenzíváról (2014. IX. 18.)
Európai Külügyi Szolgálat: Az EU kapcsolatai Szíriával és Törökországgal

Kérdései vannak ezzel a témával vagy más, az Európai Parlamentet érintő üggyel
kapcsolatban? Kérjük, használja online űrlapunkat! Ha ír, mi válaszolunk.

Az EU kapcsolatai Oroszországgal és Ukrajnával
A polgárok továbbra is észrevételeket küldenek az Oroszország és Ukrajna közötti
konfliktushoz kapcsolódó uniós szerepet illetően. Egyesek az Oroszország iránti zéró
toleranciára szólítottak fel. Mások az EU-t bírálták, és védték Oroszország lépéseit.

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat:
Ukrajna: gyors kormányalakítást és reformokat sürgetnek a képviselők (2014. X. 28.)
A képviselők továbbra is biztosítják az ukrán áruk vámmentességét az EU piacán
(2014. X. 23.)
EP: van remény Ukrajnában, de határozott választ kell adni Oroszországnak (2014.
IX. 18.)



EP: az EU reakciója Oroszország Kelet-Ukrajnában beöltött szerepére (2014. VIII. 8.)
Európai Külügyi Szolgálat: Az EU kapcsolatai Oroszországgal és Ukrajnával

Kérdései vannak ezzel a témával vagy más, az Európai Parlamentet érintő üggyel
kapcsolatban? Kérjük, használja online űrlapunkat! Ha ír, mi válaszolunk.

A nyári és a téli időszámítás közötti óraátállítás
A polgárok rendszeresen fordulnak a Parlamenthez a nyári és a téli időszámítás
közötti óraátállítással kapcsolatos észrevételeikkel. Egyes polgárok támogatják ezt az
rendszert; mások azt kérik a Parlamenttől, hogy törölje el a nyári időszámításra
vonatkozó rendelkezéseket.

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat:
EP: A nyári időszámításról a téli időszámításra való átállás (2014. X. 24.)
0859/2013. sz. petíció a nyári időszámítás kiterjesztéséről (2014. II. 28.)
1477/2012. számú petíció a nyári időszámításról (2013. X. 30.)
A 2000/84/EK irányelv a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezésekről (2001. I.
19.)
Az Európai Bizottság részletes elemzése a nyári időszámításra vonatkozó
rendelkezésekről (2007. XI. 23.)

Kérdései vannak ezzel a témával vagy más, az Európai Parlamentet érintő üggyel
kapcsolatban? Kérjük, használja online űrlapunkat! Ha ír, mi válaszolunk.


