
 

 

Temos ir nuorodos. 2014 m. balandis 

 

Kaip galiu balsuoti būsimuose Europos Parlamento rinkimuose? Kokių veiksmų gali 

imtis Europos Parlamentas dėl dabar taikomo vasaros laiko? Kaip Parlamentas 

apsaugo gyvūnų gerovę? 

Atsakymus į šiuos ir kitus piliečiams susirūpinimą keliančius klausimus rasite 

paspaudę žemiau pateiktas nuorodas. 

Toliau nurodytos temos grindžiamos piliečių Europos Parlamentui raštu pateiktais 

klausimais ir pastabomis. 

 

2014 m. Europos Parlamento rinkimai 
Kadangi visai netrukus vyks Europos Parlamento rinkimai, piliečiai nuolat kreipiasi į 

EP įvairiausiais klausimais. Kai kurie piliečiai prašo pateikti praktinės informacijos 

apie rinkimus, kiti reiškia savo nuomonę ir mintis apie tai, kaip nauji rinkimai galėtų 

pagerinti padėtį. 

 

Daugiau informacijos rasite čia: 

2014 m. Europos Parlamento rinkimai 

Jūsų Europa. Rinkimai užsienyje  

Europos parlamentinių tyrimų tarnyba: 2014 m. Europos Parlamento rinkimai: 

nacionalinės taisyklės (2014 m. kovo 11 d.) 

Informacijos suvestinė apie rinkimų į EP procedūras 

 

Turite daugiau su šia tema susijusių klausimų arba klausimų apie EP? 

Pasinaudokite mūsų internetine forma. Rašykite ir mes atsakysime. 

 

Ukraina kryžkelėje 

Ukraina stovi ant pilietinio karo slenksčio ir piliečių komentarai, nuomonės ir reakcija 

yra kuo įvairiausi. Kai kurie piliečiai rašo Parlamentui prašydami padėti, kiti griežtai 

pasisako prieš ES paramą, jų nuomone, Ukrainos vyriausybei vadovaujantiems 

ekstremistams. Kiti teigia bijantys, kad gali kilti naujas pasaulinis karas, ir primygtinai 

ragina rasti taikų konflikto sprendimą. 

 

http://www.elections2014.eu/lt/press-kit/content/20131112PKH24411/html/%C4%AEvadas-%C4%AF-2014-m.-Europos-Parlamento-rinkimus
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/ep-elections/index_lt.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/lt/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/askEP.html


 

 

Daugiau informacijos rasite čia: 

Ukraina: EP nariai ragina įvesti ES sankcijas Rusijos energetikos įmonėms (2014 m. 

balandžio 17 d.) 

EP nariai panaikino Ukrainai taikomus importo muitus (2014 m. balandžio 3 d.) 

G 7 valstybių vadovų pareiškimas dėl Ukrainos (2014 balandžio 25 d.) 

Tarybos išvados dėl Ukrainos (2014 m. balandžio 14 d.) 

Europos Komisija: Europos Sąjungos parama Ukrainai (atnaujinta) (2014 m. 

balandžio 9 d.) 

 

Turite daugiau su šia tema susijusių klausimų arba klausimų apie EP? 

Pasinaudokite mūsų internetine forma. Rašykite ir mes atsakysime. 

 

Vasaros laikas 

Piliečiai nuolat kreipiasi į Parlamentą teikdami pastabas dėl vasaros laiko, kai 

laikrodžio rodyklė pasukama pirmyn. Kai kurie piliečiai pritaria šiai tvarkai, nes laukia, 

kada galės džiaugtis įvairiomis laisvalaikio pramogomis ilgesniais šviesiais vakarais. 

Kiti nepastebi jokių šio laikrodžio rodyklės pasukimo privalumų. 

 

Daugiau informacijos rasite čia: 

EP atsakymas: vasaros laikas (2014 m. balandžio 1 d.) 

Peticija Nr. 0859/2013 dėl vasaros laiko prailginimo (2014 m. vasario 28 d.) 

Peticija Nr. 1477/2012 dėl vasaros laiko taikymo (2013 m. spalio 30 d.) 

Direktyva 2000/84/EB dėl vasaros laiko tvarkos (2001 m. sausio 19 d.) 

Europos Komisijos išsami vasaros laiko poveikio analizė (2007 m. lapkričio 23 d.) 

 

Turite daugiau su šia tema susijusių klausimų arba klausimų apie EP? 

Pasinaudokite mūsų internetine forma. Rašykite ir mes atsakysime. 

 

Gyvūnų gerovė 

Kai kurie piliečiai reiškia susirūpinimą dėl smurto prieš benamius šunis kai kuriose 

valstybėse narėse – tai per pastaruosius mėnesius nuolat iškylantis klausimas. Kiti 

piliečiai reiškia susirūpinimą dėl laukinių gyvūnų žudymo ir rašo Europos Parlamentui 

prašydami visiškai uždrausti visų laukinių gyvūnų kūno dalių kaip trofėjų importą į ES 

valstybes nares. 

http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/content/20140411IPR43468/html/Europos-Parlamentas-ragina-%C4%AFvesti-ES-sankcijas-Rusijos-energetikos-%C4%AFmon%C4%97ms
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/content/20140331IPR41177/html/Europos-Parlamentas-pritar%C4%97-Ukrainai-taikom%C5%B3-importo-muit%C5%B3-panaikinimui
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/lt/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%2fLT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-523.136%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fLT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0084&qid=1398422827099&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0739:FIN:LT:PDF
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/askEP.html


 

 

 

Daugiau informacijos rasite čia: 

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES teisės aktų augintinių ir benamių gyvūnų 

apsaugai užtikrinti parengimo (2012 m. liepos 4 d.) 

Komisijos komunikatas dėl Europos Sąjungos strategijos dėl gyvūnų gerovės 

apsaugos 2012–2015 m. (2012 m. vasario 5 d.) 

EP rezoliucija dėl nusikaltimų laukinei gamtai (2014 m. sausio 15 d.) 

EP rezoliucija dėl strateginių ES tikslų vyksiančiam Nykstančių laukinės faunos ir 

floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) 16-ajam šalių konferencijos 

susitikimui (2013 m. vasario 6 d.) 

EP Gyvūnų gerovės ir apsaugos jungtinė grupė 

 

Turite daugiau su šia tema susijusių klausimų arba klausimų apie EP? 

Pasinaudokite mūsų internetine forma. Rašykite, o mes atsakysime. 

 

Vandens trūkumas Maltoje 

Kai kurie piliečiai pateikė pastabų dėl vandentvarkos Maltoje ir pasiūlymų Europos 

Parlamentui, kaip spręsti šioje šalyje iškilusią vandens trūkumo problemą.  

 

Daugiau informacijos rasite čia: 

Europos Komisijos informacija apie Maltos aplinkosaugos taisykles (2013 m. 

kovo mėn.) 

Europos Komisijos Maltos upių baseinų valdymo planų vertinimas 

Europos aplinkos agentūros ataskaita dėl Maltos pakrančių ir jūros problemų 

(2011 m. balandžio 13 d.) 

 

Turite daugiau su šia tema susijusių klausimų arba klausimų apie EP? 

Pasinaudokite mūsų internetine forma. Rašykite ir mes atsakysime. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//LT
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_lt.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_lt.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0031+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/askEP.html
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
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/askEP.html

