
 

 

Temos ir nuorodos. 2014 m. rugsėjo mėn. 
Šiame leidinyje: referendumas Škotijoje, Komisijos narių klausymai, sankcijų 

taikymas EP nariams dėl jų elgesio, ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas, 

laisvosios prekybos susitarimai TTIP ir CETA.  

 

2014 m. rugsėjo mėn. piliečius labiausiai dominančios temos buvo šios: ES išorės 

santykiai (Ukraina, Rusija), prekybos santykiai (Kanada, JAV), vidaus reikalai 

(referendumas Škotijoje) ir kai kurie instituciniai aspektai (naujosios Europos 

Komisijos formavimas, su EP nariais susijusios vidaus taisyklės). 

 

Toliau nurodytos temos grindžiamos piliečių Europos Parlamentui raštu pateiktais 

klausimais ir pastabomis. 

 

Referendumas Škotijoje 

2014 m. rugsėjo 18 d. Škotijoje įvykęs referendumas buvo lemtingas šalies istorijos 

momentas – tai matyti iš šį mėnesį gautos piliečių korespondencijos. Dažniausiai 

buvo klausiama apie galimą poveikį Škotijos narystei ES. Taip pat kelti klausimai dėl 

rinkimų tvarkos ir referendumo rezultatų. 

 

Daugiau informacijos rasite čia: 

Pirmininkas M. Schulz apie referendumo rezultatus  (2014 09 19) 

Parlamentinis klausimas dėl galimo Škotijos piliečių statuso ES šaliai atgavus 

nepriklausomybę (2014 04 03) 

 

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

naudoti mūsų formą internete. Rašykite ir mes atsakysime. 

 

Komisijos narių klausymai 

Rengiantis paskirtųjų Komisijos narių klausymams kai kurie piliečiai kreipėsi į 

Europos Parlamentą ir pateikė pastabų dėl kai kurių kandidatų biografijos ir 

profesinės patirties. Kiti prašė informacijos apie klausymus Parlamente ir, pavyzdžiui, 

klausė, kurie komitetai vertina kandidatus arba kokios visuomenės galimybės 

dalyvauti klausymuose.  

 

Daugiau informacijos rasite čia: 

#EPHearings2014. Susipažinkite su paskirtuoju Komisijos nariu! (2014 m. rugsėjo 24 

d.) 

Infografikas. Kaip renkama Europos Komisija 

Paskirtųjų Komisijos narių klausymų tvarkaraštis 

Europos Komisija. Formuojant J. C. Junckerio vadovaujamą Komisiją 

 

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

naudoti mūsų formą internete. Rašykite ir mes atsakysime. 

 

Sankcijų taikymas EP nariams dėl jų elgesio 

Vieno EP nario pastabos per plenarinėje sesijoje 2014 m. liepos 16 d. vykusias 

diskusijas dėl jaunimo nedarbo ir vėliau EP Pirmininko pritaikytos sankcijos sukėlė 

daugelio piliečių reakciją. 

 

Daugiau informacijos rasite čia: 

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/lt/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/09/24/commissioner_hearings/
http://www.elections2014.eu/lt/news-room/infographics?ref=20140918IFG65303
http://www.elections2014.eu/lt/new-commission/hearings/by-committee
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/askEP.html


 

 

Pirmininko M. Schulzo sprendimas dėl EP narių komentarų (2014 09 17) 

Liepos 16 d. vykusių diskusijų protokolas 

Darbo tvarkos taisyklių 165 ir 166 straipsniai: Priemonės, taikomos nesilaikant narių 

elgesio normų 

 

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

naudoti mūsų formą internete. Rašykite ir mes atsakysime. 

 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

Parlamentui pritarus ES ir Ukrainos asociacijos susitarimui piliečiai pateikė pastabų 

dėl ES vaidmens Rusijos ir Ukrainos konflikto ir smurto Rytų Ukrainoje atžvilgiu. 

Kai kurie piliečiai prašė Rusijos ir jos vadovo atžvilgiu laikytis netolerancijos 

požiūrio. Kiti kritiškai vertino ES ir gynė Rusijos veiksmus. 

 

Daugiau informacijos rasite čia: 

Europarlamentarai sveikina vilties ženklus Ukrainoje ir smerkia Rusijos veiksmus 

(2014 09 18) 

Laiko juosta: įvykiai Ukrainoje (2014 09 18) 

M. Schulz apie balsavimą dėl ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo (2014 09 16) 

EP atsakymas: Lėktuvo, skridusio reisu MH17, katastrofa ir ES reakcija į Rusijos 

vaidmenį Rytų Ukrainoje (2014 08 08) 

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT): ES pareiškimai ir sprendimai. 

 

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

naudoti mūsų formą internete . Rašykite ir mes atsakysime. 

 

Laisvosios prekybos susitarimai TTIP ir CETA 

ES laisvosios prekybos susitarimai su Kanada (CETA) ir JAV (TTIP) ir toliau domino 

piliečius. Kelti įvairūs klausimai: nuo derybų tvarkos (nepakankamas skaidrumas ir 

demokratinis teisėtumas, vyraujanti lobistų ir daugiašalių įmonių įtaka) iki šių 

susitarimų nerimą keliančių padarinių (dabartinių Europos socialinių, vartotojų, 

aplinkos apsaugos ir duomenų apsaugos standartų sumažėjimas). 

 

Daugiau informacijos rasite čia: 

Skirtingos EP narių pozicijos dėl ES ir Kanados laisvosios prekybos susitarimo (2014 

09 17) 

Europarlamentarai kviečia užtikrinti didesnį skaidrumą derybose dėl transatlantinės 

prekybos sutarties (2014 07 16) 

Parlamentinių tyrimų paslaugų generalinis direktoratas: įvairių Transatlantinės 

prekybos ir investicijų partnerystės aspektų analizė 

Europos Komisijos Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystei skirta svetainė 

Europos Komisijos išsamiam ekonomikos ir prekybos susitarimui skirta svetainė 

 

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

naudoti mūsų formą internete. Rašykite ir mes atsakysime. 

 

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//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//LT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//LT&navigationBar=YES
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/content/20140918IPR65201/html/Europarlamentarai-sveikina-vilties-%C5%BEenklus-Ukrainoje-ir-smerkia-Rusijos-veiksmus
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/content/20140203STO34645/html/LAIKO-JUOSTA-%C4%AEvykiai-Ukrainoje
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/lt/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/content/20140711IPR52249/html/EP-siekia-didesnio-skaidrumo-derybose-d%C4%97l-transatlantin%C4%97s-prekybos-sutarties
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/content/20140711IPR52249/html/EP-siekia-didesnio-skaidrumo-derybose-d%C4%97l-transatlantin%C4%97s-prekybos-sutarties
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/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/askEP.html

