
 

 

Temos ir nuorodos. 2014 m. birželio mėn. 

Gegužės mėnesio Europos Parlamento rinkimų rezultatai buvo aktualiausia tema 

birželio mėn., paskatinusi piliečius rašyti Europos Parlamentui. Kiti piliečių 

susirūpinimą keliantys klausimai buvo ES ir JAV prekybos susitarimas ir žmogaus 

teisių padėtis kai kuriose ES nepriklausančiose šalyse.  

 

Toliau nurodytos temos grindžiamos piliečių Europos Parlamentui raštu pateiktais 

klausimais ir pastabomis. 

 

Link naujojo Europos Parlamento 

Po rinkimų piliečiai, be kita ko, prašė informacijos apie galutinį rinkimuose 

dalyvavusių žmonių skaičių, palyginti su ankstesniais metais, arba apie pagal partijas 

ar šalis suskirstytus rinkimų rezultatus. Atsižvelgiant į labiau politinius aspektus, 

piliečiai komentavo rinkimų rezultatus. Kai kurie piliečiai teiravosi, kokios užduotys 

laukia naujai išrinkto Parlamento, ir ypač domėjosi Europos Komisijos pirmininko 

rinkimų procedūra. 

 

Daugiau informacijos rasite čia: 

2014 m. rinkimų į Europos Parlamentą rezultatai 

Link naujojo Parlamento 

EPTT. Taisyklės dėl frakcijų ir nepriklausomų narių (2014 6 30) 

Faktų suvestinė apie EP rinkimų tvarką 

EP narių sąrašas 

 

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

naudoti mūsų formą internete. Rašykite ir mes atsakysime. 

 

TPIP. Klausimai dėl investuotojų apsaugos 

ES ir JAV derybos dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) ir 

toliau kelia nerimą piliečiams. Piliečiai ragina Parlamentą išsaugoti europinius 

standartus ir reiškia ypatingą susirūpinimą dėl investuotojų ir valstybės ginčų 

sprendimo sistemos. 

 

Daugiau informacijos rasite čia: 

EP atsakymas: ES ir JAV prekybos susitarimas (TPIP / TLPE) (2014 1 23) 

http://www.rezultatai-rinkimai2014.eu/lt/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/lt/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/map.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/01/23/eu-us-trade-agreement-ttip-tafta/


 

 

EPTT. Galimo ES ir JAV laisvosios prekybos susitarimo (TPIP) poveikis vartotojų 

apsaugai ir maisto saugai (2014 3 25) 

Europos Komisijos TPIP skirta interneto svetainė 

Komisijos pranešimas spaudai apie viešas konsultacijas internetu dėl investuotojų 

apsaugos pagal TPIP (2014 3 27) 

Viešos konsultacijos internetu dėl investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo (IVGS) 

pagal TPIP  

 

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

naudoti mūsų formą internete. Rašykite ir mes atsakysime. 

 

Žmogaus teisės 

Piliečiai ir toliau reiškia savo susirūpinimą dėl žmogaus teisių daugelyje trečiųjų šalių 

ir savo požiūrį į tai. Jie nori sužinoti Parlamento poziciją ir prašo imtis veiksmų. 

 

Daugiau informacijos rasite čia: 

Europos Parlamento faktų suvestinės apie žmogaus teises (2014 m. balandžio mėn.) 

EP metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos 2012 m. (2013 12 11) 

ES politika žmogaus teisių srityje (2012 12 12) 

Europos Parlamento žmogaus teisių pakomitetis 

EIVT (išorės veiksmai). ES ir žmogaus teisės 

 

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

naudoti mūsų formą internete. Rašykite ir mes atsakysime. 

 

http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_lt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_lt.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.1.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0575+0+DOC+XML+V0//LT
http://epthinktank.eu/2012/12/12/getting-started-with-human-rights-information-research-3/
http://www.europarl.europa.eu/committees/lt/droi/home.html
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_lt.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/askEP.html

