
 

 

Temos ir nuorodos. 2014 m. rugpjūčio mėn. 

Šiame leidinyje: Irako ir Levanto islamo valstybės (ISIL) teroras ir humanitarinė 
katastrofa Irake, įtampa tarp Rusijos ir Ukrainos, Izraelio ir Palestinos konfliktas, 
teisminių institucijų nepriklausomumas Turkijoje, derybos dėl Transatlantinės 
prekybos ir investicijų partnerystės.  
 

Pagrindiniai klausimai, kuriuos savo laiškuose Europos Parlamentui 2014 m. rugpjūtį 

kėlė piliečiai, buvo susiję su pastarojo meto tarptautiniais konfliktais. Piliečiai reiškė 

susirūpinimą dėl padėties Irake, Rytų Ukrainoje ir Gazoje ir ragino ES pagelbėti 

žmonėms konfliktų regionuose bei padėti rasti sprendimą. 

 

Toliau išvardytos temos pagrįstos piliečių, rašančių Europos Parlamentui, klausimais 

ir pastabomis. 

 

ISIL teroras ir humanitarinė katastrofa Irake 

Blogėjant padėčiai Irake, piliečiai reiškė susirūpinimą dėl šalyje gyvenančių 

krikščionių ir kitų į kovas įtrauktų civilių gyventojų, mėginančių pabėgti į Jordaniją.  

 

Aktualios informacijos rasite paspaudę šias nuorodas: 

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Irake ir su ja susijęs spaudos 

pranešimas (2014 m. liepos 17 d.) 

Mokslinių tyrimų paslaugų GD: „Irakas. Nepriklausomo Kurdistano link?“ (2014 m. 

liepos 10 d.) 

Mokslinių tyrimų paslaugų GD: „ES atsakas į blogėjančią padėtį Irake“ (2014 m. 

vasario 24 d.) 

Europos Parlamento delegacija ryšiams su Iraku. 

Krizė Irake: Europos Sąjungos humanitarinis atsakas (2014 m. rugpjūčio 29 d.) 

 

Norėtumėte pasiteirauti šia tema? Turite daugiau su EP susijusių klausimų? Prašom 

naudotis mūsų internetine forma. Rašykite – atsakysime. 

 

Įtampa tarp Rusijos ir Ukrainos 

Piliečiai toliau nerimavo dėl įtampos tarp Rusijos ir Ukrainos. Jie teikė pastabas dėl 

smurtinio konflikto Rytų Ukrainoje ir ragino Europos Sąjungą imtis ryžtingesnių 

veiksmų krizei išspręsti. 

 

Aktualios informacijos rasite paspaudę šias nuorodas: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0011+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/content/20140711IPR52235/html/Iraq-MEPs-reject-jihadist-terrorism-and-call-for-sustainable-political-solution
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/content/20140711IPR52235/html/Iraq-MEPs-reject-jihadist-terrorism-and-call-for-sustainable-political-solution
http://epthinktank.eu/2014/07/10/iraqikurds/
http://epthinktank.eu/2014/02/24/eu-response-to-iraqs-degenerating-situation
http://www.europarl.europa.eu/delegations/lt/d-iq/home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-510_en.htm.
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/askEP.html.


 

 

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

vaidmenį Rytų Ukrainoje“ (2014 m. rugpjūčio 8 d.) 

Lėktuvo, skridusio reisu MH17, katastrofa: EP nariai ragina solidarizuotis su Ukraina 

ir imtis sankcijų prieš Rusiją (2014 m. liepos 22 d.) 

EP ragina laikytis griežtos pozicijos dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje (2014 m. liepos 

17 d.) 

Specialusis Europos Vadovų Tarybos susitikimas. Išvados (2014 m. rugpjūčio 30 d.) 

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

 

Norėtumėte pasiteirauti šia tema? Turite daugiau su EP susijusių klausimų? Prašom 

naudoti mūsų internetinę formą. Rašykite – atsakysime. 

 

Izraelio ir Palestinos konfliktas 

Atsižvelgdami į smurtą Gazoje, pastaruoju metu paaštrėjusį dėl Izraelio ir Palestinos 

konflikto, kai kurie piliečiai kreipėsi siekdami gauti informacijos apie Europos 

Parlamento poziciją ir ragino Europos Sąjungą imtis veiksmų. 

 

Aktualios informacijos rasite paspaudę šias nuorodas: 

EP atsakymas: „Izraelio ir Palestinos konfliktas: smurto paaštrėjimas Gazoje“ 

(2014 m. rugpjūčio 6 d.; atnaujinta: 2014 m. rugpjūčio 28 d.) 

M. Schulzas apie susitarimą dėl ugnies nutraukimo Gazoje (2014 m. rugpjūčio 27 d.) 

Europos Parlamento rezoliucija dėl Izraelio ir Palestinos smurtinių susirėmimų  

(2014 m. liepos 17 d.) 

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

 

Norėtumėte pasiteirauti šia tema? Turite daugiau su EP susijusių klausimų? Prašom 

naudoti mūsų internetinę formą. Rašykite – atsakysime. 

 

Teisminių institucijų nepriklausomumas Turkijoje 

Po to, kai buvo suimti policijos pareigūnai, apkaltinti vyriausybės narių telefoninių 

pokalbių pasiklausymu, piliečiai rašė Europos Parlamentui ragindami ES reaguoti į 

pokyčius, susijusius su teisminių institucijų nepriklausomumu ir žodžio laisve 

Turkijoje. 

 

Aktualios informacijos rasite paspaudę šias nuorodas: 

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://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
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/ec/144538.pdf
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/08/06/israeli-palestinian-conflict-violence-escalation-in-gaza/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-august/html/schulz-on-gaza-ceasefire-agreement
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//LT
http://eeas.europa.eu/israel/index_en.htm.
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/askEP.html


 

 

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2013 m. Turkijos pažangos ataskaitos ir su ja 

susijęs spaudos pranešimas (2014 m. kovo 12 d.) 

Mokslinių tyrimų paslaugų GD: „Socialinės žiniasklaidos laisvė Turkijoje“ (2014 m. 

liepos 30 d.) 

Mokslinių tyrimų paslaugų GD: „Turkija: 2013 m. pažangos ataskaita ir daugiau“ 

(2014 m. kovo 8 d.) 

ES ir Turkijos jungtinis parlamentinis komitetas. 

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

 

Norėtumėte pasiteirauti šia tema? Turite daugiau su EP susijusių klausimų? Prašom 

naudotis mūsų internetine forma. Rašykite – atsakysime. 

 

Derybos dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės 

susitarimo 

Piliečiai toliau reiškė susirūpinimą dėl ES ir JAV transatlantinės prekybos ir investicijų 

partnerystės. Piliečiai ne kartą kritiškai atsiliepė apie konfidencialų derybų pobūdį ir 

ypač domėjosi galimomis nuostatų dėl investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo 

pasekmėmis, taip pat standartais aplinkos, vartotojų teisių ir duomenų apsaugos 

srityse. 

 

Aktualios informacijos rasite paspaudę šias nuorodas: 

Mokslinių tyrimų paslaugų GD: „Įvairių Transatlantinės prekybos ir investicijų 

partnerystės aspektų analizė“. 

EP narių raginimas užtikrinti didesnį skaidrumą derybose dėl transatlantinės 

prekybos sutarties (2014 m. liepos 16 d.) 

Europos Parlamento rezoliucija dėl derybų dėl kai kurias PPO šalis apimančio 

daugiašalio susitarimo dėl paslaugų pradžios (2013 m. liepos 4 d.) 

Europos Komisijos interneto svetainė, skirta Transatlantinei prekybos ir investicijų 

partnerystei. 

 

Norėtumėte pasiteirauti šia tema? Turite daugiau su EP susijusių klausimų? Prašom 

naudotis mūsų internetine forma. Rašykite – atsakysime. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/content/20140307IPR38301/html/Turkey-credible-commitment-and-strong-democratic-foundations-needed-MEPs-say
http://epthinktank.eu/2014/07/30/social-media-freedom-in-turkey/
http://epthinktank.eu/2014/03/08/turkey-the-2013-progress-report-and-beyond/
http://www.europarl.europa.eu/delegations/lt/d-tr/home.html#delegation_menu
http://eeas.europa.eu/turkey/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/askEP.html
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
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/ttip/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/askEP.html

