
Temos ir nuorodos. 2014 m. spalio mėn.

Šiame leidinyje: Naujų Komisijos narių klausymas, EP diskusijos dėl pagrindinių
teisių Vengrijoje, projektas „Tūkstančio karvių ūkis“ Prancūzijoje, Turkija ir kurdų
padėtis Kobanėje, ES santykiai su Rusija ir Ukraina, žiemos laikas.

Šį mėnesį EP gavo neįprastai didelį skaičių klausimų įvairiomis temomis. Piliečiai ir
toliau yra susirūpinę dėl tarptautinių konfliktų ir nėra užtikrinti dėl ES politikos
trečiųjų šalių, pavyzdžiui, Ukrainos, Rusijos ar Turkijos, atžvilgiu. Laiškuose,
susijusiuose su ES vidaus klausimais, dažniausiai pasitaikančios temos yra paskirtųjų
Komisijos narių klausymai ir EP diskusijos dėl pagrindinių teisių Vengrijoje. Kitos
temos, kuriomis buvo domimasi, buvo projektas „Tūkstančio karvių ūkis“
Prancūzijoje ir vasaros laiko keitimas į žiemos laiką.

Toliau išvardytos temos pagrįstos piliečių, rašančių Europos Parlamentui, klausimais
ir pastabomis.

Naujų Komisijos narių klausymas
Piliečiai kreipėsi į Europos Parlamentą, norėdami išreikšti savo tvirtas nuomones apie
pasiūlymus dėl konkrečių paskirtųjų Komisijos narių. Kai kurie skundėsi dėl
konkrečių kandidatų tinkamumo. Kiti reiškė pritarimą konkretiems pasiūlytiems
kandidatams ir ragino EP patvirtinti siūlomą Europos Komisiją.

Aktualios informacijos rasite paspaudę šias nuorodas:
#2014 m. klausymas EP Susipažinkite su paskirtaisiais Komisijos nariais! (2014 m.
rugsėjo 24 d.)
Paskirtieji Komisijos nariai ir jų portfeliai
#2014 m. klausymas EP: specialus puslapis
Europos Komisija. Formuojant J. C. Junckerio vadovaujamą Komisiją

Norėtumėte pasiteirauti šia tema? Turite daugiau su EP susijusių klausimų? Prašome
naudotis mūsų forma internete. Rašykite – atsakysime.

EP diskusijos dėl pagrindinių teisių Vengrijoje
Vykstant parlamentinėms diskusijoms dėl demokratijos padėties, teisės viršenybės ir
pagrindinių teisių Vengrijoje, kai kurie Vengrijos piliečiai pateikė komentarų apie
Parlamento iniciatyvą, kartu ragindami užtikrinti vienodą požiūrį į visas ES valstybes
nares.

Aktualios informacijos rasite paspaudę šias nuorodas:
Parlamento nariai sako, kad ES vertybės turi būti gerbiamos Vengrijoje ir visose
kitose valstybėse narėse (2014 m. spalio 21 d.)
Diskusijos apie demokratiją, teisinę valstybę ir pagrindines teises Vengrijoje (2014 m.
spalio 21 d.)
Europos Parlamento rezoliucija „Pagrindinių teisių padėtis Vengrijoje: standartai ir
praktika“ (2014 m. liepos 3 d.)

Norėtumėte pasiteirauti šia tema? Turite daugiau su EP susijusių klausimų? Prašome
naudotis mūsų forma internete. Rašykite – atsakysime.



Projektas „Tūkstančio karvių ūkis“ Prancūzijoje
Piliečiai Parlamentui atsiuntė atvirą laišką, kuriame protestuoja prieš projektą
„Tūkstančio karvių ūkis“ Prancūzijoje ir skundžiasi dėl didelių karvių fermų steigimo.
Didžiausią susirūpinimą kelia projekto atitikimas aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės
standartams.

Aktualios informacijos rasite paspaudę šias nuorodas:
Parlamento klausimas dėl projekto „Tūkstančio karvių ūkis“ Prancūzijoje (2013 m.
lapkričio 28 d.).
T. Borgo atsakymas Komisijos vardu (2014 m. sausio 24 d.)

Norėtumėte pasiteirauti šia tema? Turite daugiau su EP susijusių klausimų? Prašome
naudotis mūsų forma internete. Rašykite – atsakysime.

Turkija ir kurdų padėtis Kobanėje
Piliečiai, komentuodami tebevykstančias kovas Kobanėje (Sirija), išreiškė
susirūpinimą dėl kurdų ir skundėsi dėl Turkijos pozicijos neremti kurdų jų kovoje
prieš Islamo valstybę.

Diskusija: EP nariai ragina Turkiją labiau padėti džihadistų puolamai Kobanei
(2014 m. spalio 22 d.)
M. Schulz susitinka su kurdų protestuotojais Europos Parlamente (2014 m. spalio
7 d.)
Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Irake bei Sirijoje ir IS agresijos, įskaitant
mažumų persekiojimą (2014 m. rugsėjo 18 d.)
Europos išorės veiksmų tarnyba: ES santykiai su Sirija ir Turkija

Norėtumėte pasiteirauti šia tema? Turite daugiau su EP susijusių klausimų? Prašome
naudotis mūsų forma internete. Rašykite – atsakysime.

ES santykiai su Rusija ir Ukraina
Piliečiai ir toliau teikė pastabas dėl ES vaidmens vykstant Rusijos ir Ukrainos
konfliktui. Kai kurie piliečiai prašė Rusijos atžvilgiu laikytis netolerancijos požiūrio.
Kiti kritiškai vertino ES ir gynė Rusijos veiksmus.

Aktualios informacijos rasite paspaudę šias nuorodas:
Europos Parlamento nariai ragina Ukrainos vadovus skubiai suformuoti vyriausybę ir
pradėti reformas (2014 m. spalio 28 d.)
Europos Parlamentas pratęsė bemuitį Ukrainos prekių importą į ES (2014 m. spalio
23 d.)
Europos Parlamento nariai sveikina vilties ženklus Ukrainoje ir smerkia Rusijos
veiksmus (2014 m. rugsėjo 18 d.)
EP atsakymas: ES reakcija į Rusijos vaidmenį Rytų Ukrainoje (2014 m. rugpjūčio
8 d.)
Europos išorės veiksmų tarnyba: ES santykiai su Rusija ir Ukraina

Norėtumėte pasiteirauti šia tema? Turite daugiau su EP susijusių klausimų? Prašome
naudotis mūsų forma internete. Rašykite – atsakysime.



Vasaros laiko keitimas į žiemos laiką
Piliečiai periodiškai kreipiasi į Parlamentą pateikdami pastabas dėl vasaros ir žiemos
laiko keitimo. Kai kurie piliečiai pasisako už šią tvarką; kiti ragina Parlamentą
daugiau nebetaikyti vasaros laiko.

Aktualios informacijos rasite paspaudę šias nuorodas:
EP atsakymas: Vasaros laiko keitimas į žiemos laiką (2014 m. spalio 24 d.)
Peticija Nr. 0859/2013 dėl vasaros laiko prailginimo (2014 m. vasario 28 d.)
Peticija Nr. 1477/2012 d l vasaros laiko taikymo (2013 m. spalio 30 d.)
Direktyva 2000/84/EB dėl vasaros laiko susitarimų (2001 m. sausio 19 d.)
Europos Komisijos išsamios vasaros laiko poveikio analizės santrauka (2007 m.
lapkričio 23 d.)

Norėtumėte pasiteirauti šia tema? Turite daugiau su EP susijusių klausimų? Prašome
naudotis mūsų forma internete. Rašykite – atsakysime.


