
Suġġetti u links – Ottubru 2014

F'din il-ħarġa: Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji l-ġodda, dibattitu tal-PE dwar id-
drittijiet fundamentali fl-Ungerija, il-proġett ta' "Razzett b'elf baqra" fi Franza, it-
Turkija u s-sitwazzjoni tal-Kurdi f'Kobane, ir-relazzjonijiet tal-UE mar-Russja u l-
Ukraina, il-ħin tax-xitwa.

Dan ix-xahar, Ask EP irċieva għadd ta' mistoqsijiet akbar mis-soltu dwar firxa
wiesgħa ta' suġġetti. Iċ -ċittadini għadhom imħassbin dwar kunflitti internazzjonali u
qed ikomplu jfissru d-dubji tagħhom dwar il-politika tal-UE fil-konfront ta' diversi
pajjiżi terzi bħall-Ukraina, ir-Russja jew it-Turkija. F'ittri dwar kwistjonijiet interni,
ingħatat prominenza partikolari lis-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nnominati u lid-
dibattitu tal-Parlament dwar id-drittijiet fundamentali fl-Ungerija. Suġġetti oħra ta'
interess jinkludu l-proġett ta' "Razzett b'elf baqra" fi Franza kif ukoll il-fatt li ndawru
s-siegħa mill-ħin tas-sajf għall-ħin tax-xitwa.

Is-suġġetti li ġejjin huma bbażati fuq mistoqsijiet u kummenti mressqin bil-miktub
minn ċittadini lill-Parlament Ewropew.

Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji l-ġodda
Xi ċittadini kitbu lill-Parlament Ewropew biex bil-qawwa jfissru fehmiethom dwar il-
ħatra ta' ċerti Kummissarji nnominati. Xi wħud ilmentaw dwar l-adegwatezza ta'
kandidati speċifiċi. Oħrajn urew l-appoġġ tagħhom għal Kummissarji nnominati
individwali u rrakkomandaw li l-PE japprova l-Kummissjoni Ewropea proposta.

Il-links ta' hawn taħt iwassluk għall-informazzjoni rilevanti:
#EPHearings2014: Iltaqa' mal-Kummissarji nnominati (24 ta' Settembru 2014)
Kummissarji nnominati u l-portafolji
Paġna speċjali dwar #EPHearings2014
Il-Kummissjoni Ewropea - Lejn il-Kummissjoni ta' Juncker

Għandek xi mistoqsijiet dwar din il-kwistjoni jew dwar suġġetti oħra relatati mal-
PE? Jekk jogħġbok uża l-formola tal-internet. Inti tikteb, aħna nwieġbu.

Dibattitu tal-PE dwar id-drittijiet fundamentali fl-Ungerija
Waqt dibattitu parlamentari dwar is-sitwazzjoni tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-
drittijiet fundamentali fl-Ungerija, xi ċittadini Ungeriżi ressqu kummenti dwar l-
inizjattiva tal-Parlament u appellaw għal trattament indaqs fl-Istati Membri kollha tal-
UE.

Il-links ta' hawn taħt iwassluk għall-informazzjoni rilevanti:
L-MPE jsostnu li l-valuri tal-UE jridu jiġu rispettati fl-Ungerija u fl-Istati Membri l-
oħra kollha (21-10-2014)
Dibattitu dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali fl-Ungerija
(21-10-2014)
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali:
standards u prattiki fl-Ungerija (3-07-2014)

Għandek xi mistoqsijiet dwar din il-kwistjoni jew dwar suġġetti oħra relatati mal-



PE? Jekk jogħġbok uża l-formola tal-internet. Inti tikteb, aħna nwieġbu.

Proġett ta' "Razzett b'elf baqra" fi Franza
Xi ċittadini bagħtu ittra miftuħa lill-Parlament biex jipprotestaw kontra l-proġett ta'
"Razzett b'elf baqra" fi Franza u jilmentaw dwar l-installazzjoni ta' razzett kbir għall-
baqar. Il-punti ewlenin ta' tħassib kienu jirreferu għall-kompatibbiltà tal-proġett mal-
istandards dwar il-ħarsien tal-ambjent u t-trattament xieraq tal-annimali.

Il-links ta' hawn taħt iwassluk għall-informazzjoni rilevanti:
Mistoqsija parlamentari dwar il-proġett ta' "Razzett b'elf baqra" fi Franza (28-11-
2013)
Tweġiba mogħtija mis-Sur Borg f'isem il-Kummissjoni (24-01-2014)

Għandek xi mistoqsijiet dwar din il-kwistjoni jew dwar suġġetti oħra relatati mal-
PE? Jekk jogħġbok uża l-formola tal-internet. Inti tikteb, aħna nwieġbu.

It-Turkija u s-sitwazzjoni tal-Kurdi f'Kobane
Huma u jikkummentaw dwar il-ġlied li għaddej bħalissa f'Kobane, is-Sirja, xi ċittadini
fissru t-tħassib tagħhom dwar il-Kurdi u lmentaw dwar il-pożizzjoni tat-Turkija li
mhijiex qed tappoġġa lill-Kurdi fil-ġlieda tagħhom kontra l-Istat Iżlamiku (IS).

Kobane: L-MPE jistiednu lit-Turkija tagħmel sforz akbar biex tgħin lill-belt Sirjana
mhedda mill-IS (22-10-2014)
Schulz jiltaqa' ma' dimostranti Kurdi fil-Parlament Ewropew (07-10-2014)
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fl-Iraq u fis-Sirja u l-
offensiva IS, inkluża l-persekuzzjoni tal-minoranzi (18-09-2014)
Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna: Ir-relazzjonijiet tal-UE mas-Sirja u mat-
Turkija

Għandek xi mistoqsijiet dwar din il-kwistjoni jew dwar suġġetti oħra relatati mal-
PE? Jekk jogħġbok uża l-formola tal-internet. Inti tikteb, aħna nwieġbu.

Ir-relazzjonijiet tal-UE mar-Russja u l-Ukraina
Iċ-ċittadini qed ikomplu jressqu kummenti dwar il-kunflitt bejn ir-Russja u l-Ukraina.
Xi ċittadini talbu li tiġi applikata attitudni ta' tolleranza żero fir-rigward tar-Russja.
Oħrajn ikkritikaw lill-UE u ddefendew l-azzjonijiet tar-Russja.

Il-links ta' hawn taħt iwassluk għall-informazzjoni rilevanti:
L-MPE jħeġġu lill -mexxejja tal-Ukraina jiffurmaw gvern u jniedu riformi mingħajr
dewmien (28-10-2014)
L-MPE jestendu l-aċċess bla dazju tal-Ukraina għas-suq tal-UE (23-10-2014)
L-MPE jilqgħu sinjali ta' tama fl-Ukraina u jħeġġu lill-UE tieqaf lir-Russja (18-09-
2014)
It-tweġiba tal-PE: Ir-reazzjoni tal-UE dwar ir-rwol tar-Russja fl-Ukraina tal-Lvant (8-
8-2014)
Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna: Ir-relazzjonijiet tal-UE mar-Russja u mal-
Ukraina

Għandek xi mistoqsijiet dwar din il-kwistjoni jew dwar suġġetti oħra relatati mal-



PE? Jekk jogħġbok uża l-formola tal-internet. Inti tikteb, aħna nwieġbu.

Mill-ħin tas-sajf għall-ħin tax-xitwa
B'mod rikorrenti, iċ-ċittadini jiktbu lill-Parlament biex iressqu kummenti dwar il-fatt
li ndawru s-siegħa mill-ħin tas-sajf għall-ħin tax-xitwa. Xi ċittadini huma favur dan l-
arranġament; oħrajn jistiednu lill-Parlament jabolixxi l-arranġamenti għall-ħin tas-
sajf.

Il-links ta' hawn taħt iwassluk għall-informazzjoni rilevanti:
It-tweġiba tal-PE: Mill-ħin tas-sajf għall-ħin tax-xitwa (24-10-2014)
Petizzjoni 0859/2013 dwar l-estensjoni tal-ħin tas-sajf (28-2-2014)
Petizzjoni 1477/2012 dwar l-arranġamenti għall-ħin tas-sajf (30-10-2013)
Direttiva 2000/84/KE dwar arranġamenti għall-ħin tas-sajf (19-1-2001)
Analiżi fil-fond mill-Kummissjoni Ewropea dwar l-implikazzjonijiet tal-ħin tas-sajf
(23-11-2007)

Għandek xi mistoqsijiet dwar din il-kwistjoni jew dwar suġġetti oħra relatati mal-
PE? Jekk jogħġbok uża l-formola tal-internet. Inti tikteb, aħna nwieġbu.


