
Temos ir nuorodos. Lėktuvo MH17 sudužimas, 

Izraelis ir Palestina, transatlantinė prekyba ir 

investicijų partnerystė, EP narių statutas  

Malaizijos orlaivio katastrofa Ukrainoje, smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacija – 

tai dvi pagrindinės 2014 m. liepos mėn. temos, paskatinusios piliečius rašyti Europos 

Parlamentui. Kaip ir praėjusiais mėnesiais piliečiai ir toliau reiškė susirūpinimą dėl ES 

ir JAV laisvosios prekybos susitarimo. Jie taip pat siuntė klausimus, susijusius su 

įvairiais Europos Parlamento narių darbo ir statuto aspektais.  

 

Toliau nurodytos temos grindžiamos piliečių Europos Parlamentui raštu pateiktais 

klausimais ir pastabomis. 

 

Lėktuvo MH17 sudužimas: Malaizijos orlaivio katastrofa Ukrainoje 

2014 m. liepos 17 d. Ukrainoje sudužus Malaizijos oro linijų lėktuvui MH17, piliečiai 

Europos Parlamentui ėmė siųsti liūdesio ir nerimo kupinas žinutes. Jie komentavo 

smurtinį konfliktą Rytų Ukrainoje ir ragino Europos Sąjungą imtis ryžtingesnių 

veiksmų siekiant rasti išeitį iš krizės. 

 

Daugiau informacijos rasite čia: 

Lėktuvo MH17 sudužimas. EP nariai ragina rodyti solidarumą su Ukraina ir numatyti 

sankcijas Rusijai (2014 07 22) 

Pirmininkas M. Schulzas apie Malaizijos oro linijų lėktuvo MH17 sudužimą Ukrainoje 

(2014 07 17) 

EP ragina laikytis griežtos pozicijos dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje (17-07-2014) 

Taryba. Sutartų ribojamųjų priemonių priėmimas atsižvelgiant į Rusijos vaidmenį 

Rytų Ukrainoje (2014 07 31) 

Didžiojo septyneto valstybių vadovų pareiškimas dėl Ukrainos (2014 07 30) 

 

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

naudoti mūsų formą internete. Rašykite ir mes atsakysime. 

 

Smurto eskalacija Gazos Ruože 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-july/html/schulz-on-the-crash-of-malaysia-airlines-plane-mh17-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/content/20140711IPR52236/html/EP-ragina-laikytis-grie%C5%BEtos-pozicijos-d%C4%97l-Rusijos-veiksm%C5%B3-Ukrainoje
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-245_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/askEP.html


Piliečiai kreipėsi į Europos Parlamentą ir išreiškė susirūpinimą dėl smurto tarp 

Izraelio ir Palestinos eskalacijos. Jie ragino ES ir Parlamentą imtis veiksmų, kad būtų 

nutrauktos karinės operacijos, dėl kurių Gazos Ruože žuvo daugybė civilių gyventojų. 

 

Daugiau informacijos rasite čia: 

Izraelis ir Palestina – EP nariai ragina nedelsiant nutraukti smurtą (2014 07 17) 

Europos Parlamento rezoliucija dėl Izraelio ir Palestinos smurtinių susirėmimų 

(2014 07 17) 

ES didina humanitarinę pagalbą Gazoje reaguodama į gilėjančią krizę (2014 07 25) 

ES pareiškimas apie būtinybę nedelsiant nutraukti ugnį Gazos Ruože (2014 07 25) 

ES informacija apie Izraelį 

 

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

naudoti mūsų formą internete. Rašykite ir mes atsakysime. 

 

Transatlantinė prekyba ir investicijų partnerystė, susitarimas dėl 

prekybos paslaugomis ir hidraulinis ardymas 

Pastaruosius mėnesius piliečiai kreipėsi į Europos Parlamentą teikdami klausimus 

apie ES ir JAV transatlantinę prekybos ir investicijų partnerystę. Piliečiai derybas dėl 

transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės dažnai susiedavo su kitais 

dalykais, kaip antai su susitarimu dėl prekybos paslaugomis arba su hidraulinio 

ardymo, taikomo išgaunant skalūnų dujas, poveikiu aplinkai. 

 

Daugiau informacijos rasite čia: 

Transatlantinė prekyba ir investicijų partnerystė, susitarimas dėl prekybos 

paslaugomis 

Europarlamentarai kviečia užtikrinti didesnį skaidrumą derybose dėl transatlantinės 

prekybos sutarties (2014 07 16) 

Europos Parlamento rezoliucija dėl derybų dėl kai kurias PPO šalis apimančio 

daugiašalio susitarimo dėl paslaugų pradžios (2013 07 04) 

Europos Komisijos transatlantinei prekybai ir investicijų partnerystei skirta svetainė 

Europos Komisijos susitarimui dėl prekybos paslaugomis skirta svetainė 

Hidraulinis ardymas 

Poveikio aplinkai vertinimo direktyva. ES ministrų pasiektas susitarimas (2013 12 20) 

Aplinka. Supaprastintas projektų poveikio vertinimas (2014 05 15) 

http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/content/20140715STO52510/html/DEBATAI-Izraelis-ir-Palestina-%E2%80%93-EP-nariai-ragina-nedelsiant-nutraukti-smurt%C4%85
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//LT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-881_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140725_03_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/askEP.html
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://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//LT
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/content/20131220IPR31634/html/Environmental-impact-assessment-directive-agreement-reached-with-EU-ministers
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-559_en.htm


Europos Komisijos rekomenduojami būtinieji skalūnų dujų žvalgymo ir gavybos 

principai (2014 01 22) 

 

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

naudoti mūsų formą internete. Rašykite ir mes atsakysime. 

 

EP nariai – kas jie tokie ir ką jie daro? 

Po 2014 m. gegužės mėn. įvykusių Europos Parlamento rinkimų piliečiai ne kartą 

kreipėsi į Europos Parlamentą ir pateikė daugybę įvairų klausimų apie Europos 

Parlamento (EP) narių darbą ir statutą.  

 

Daugiau informacijos rasite čia: 

EP narių kontaktinių duomenų paieškos pagal pavardę, valstybę ar frakciją priemonė  

EP narių elgesio kodeksas, atlyginimai ir išmokos 

EP atsakymas. EP narių buvimas didžiojoje posėdžių salėje (2014 05 02) 

Kaip vyksta plenariniai posėdžiai?  

Darbo tvarkos taisyklės 

 

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

naudoti mūsų formą internete. Rašykite ir mes atsakysime. 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-55_lt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-55_lt.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/map.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/0081ddfaa4/MEPs.html
http://epthinktank.eu/2014/05/02/presence-of-meps-in-the-hemicycle/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/00623fe732/How-plenary-works.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/00a4c9dab6/Rules-of-procedure.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/askEP.html

