
 

 

Tematy i linki – kwiecień 2014 

 

W jaki sposób głosować w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego? 

Jakie działania może podjąć Parlament Europejski w związku z obecnymi 

ustaleniami dotyczącymi czasu letniego? W jaki sposób Parlament dba o dobrostan 

zwierząt? 

Odpowiedzi na te pytania oraz odnośnie do innych przedmiotów społecznej troski 

można znaleźć, korzystając z podanych niżej linków. 

Na podstawie pytań i uwag ze strony obywateli, przysłanych w formie pisemnej do 

Parlamentu Europejskiego, sformułowano następujące tematy: 

 

Wybory europejskie w 2014 r. 

W związku ze zbliżającymi się wielkimi krokami wyborami europejskimi obywatele nie 

przestają zwracać się do PE z rozmaitymi wnioskami. Niektórzy proszą o praktyczne 

informacje na temat wyborów, a inni wyrażają związane z wyborami odczucia i 

niepokój o to, jakie korzystne zmiany mogą one przynieść. 

 

Poniższe linki kierują do wszelkich istotnych informacji na ten temat: 

Wybory europejskie w 2014 r. 

Twoja Europa: wybory za granicą  

EPRS: wybory europejskie w 2014 r. – przepisy krajowe (11-03-2014) 

Nota faktograficzna o procedurach wyborczych PE 

 

W przypadku pytań związanych z tym tematem lub wszelkich innych kwestii 

dotyczących PE należy skorzystać z naszego formularza internetowego. 

Odpowiemy na każde pytanie. 

 

Ukraina na rozdrożu 

Dziś, gdy Ukrainie grozi wojna domowa, uwagi i reakcje obywateli są zróżnicowane, 

a wachlarz opinii na ten temat bardzo szeroki. Część obywateli zwraca się do 

Parlamentu z apelem o pomoc, natomiast część z nich zdecydowanie sprzeciwia się 

udzielaniu przez UE poparcia stojącym na czele rządu ukraińskiego, których uznają 

http://www.elections2014.eu/pl/press-kit/content/20131112PKH24411/html/Informacje-na-temat-Parlamentu-oraz-Wybor%C3%B3w-2014
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/ep-elections/index_pl.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html


 

 

za ekstremistów. Wielu wyraża obawę, że może dojść do wybuchu kolejnej wojny 

światowej i nalega, by znaleźć pokojowe rozwiązanie konfliktu. 

 

Poniższe linki kierują do wszelkich istotnych informacji na ten temat: 

Ukraina: Posłowie wzywają do nałożenia sankcji na rosyjskie firmy energetyczne (17-

04-2014) 

Posłowie obcinają cła na import z Ukrainy (03-04-2014) 

Oświadczenie przywódców państw Grupy G-7 w sprawie Ukrainy (25-04-2014) 

Konkluzje Rady w sprawie Ukrainy (14-04-2014) 

Komisja Europejska: wsparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy – wersja zaktualizowana 

(09-04-2014) 

 

W przypadku pytań związanych z tym tematem lub wszelkich innych kwestii 

dotyczących PE należy skorzystać z naszego formularza internetowego. 

Odpowiemy na każde pytanie. 

 

Czas letni 

Obywatele wielokrotnie zwracają się do Parlamentu z uwagami na temat 

przesuwania wskazówek zegarów do przodu w okresie letnim. Niektórzy opowiadają 

się za takim ustaleniem, ponieważ obecność światła naturalnego w porze wieczornej 

sprawia, że wtedy z większą ochotą uczestniczą w różnego rodzaju aktywnościach 

rekreacyjnych. Inni natomiast twierdzą, że taka zmiana czasu nie pociąga za sobą 

żadnych korzyści. 

 

Poniższe linki kierują do wszelkich istotnych informacji na ten temat: 

Odpowiedź PE: czas letni (01-04-2014) 

Petycja 0859/2013 w sprawie wydłużenia czasu letniego (28-02-2014) 

Petycja 1477/2012 w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (30-10-2013) 

Dyrektywa 2000/84/WE w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (19-01-2001) 

Pogłębiona analiza Komisji Europejskiej dotycząca skutków wprowadzenia czasu 

letniego (23-11-2007) 

 

W przypadku pytań związanych z tym tematem lub wszelkich innych kwestii 

dotyczących PE należy skorzystać z naszego formularza internetowego. 

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraina-Pos%C5%82owie-wzywaj%C4%85-do-na%C5%82o%C5%BCenia-sankcji-na-rosyjskie-firmy-energetyczne
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140331IPR41177/html/Pos%C5%82owie-obcinaj%C4%85-c%C5%82a-na-import-z-Ukrainy
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/142405.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142223.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-279_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/04/01/summer-time/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-530.022%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-523.136%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fPL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0084&qid=1398843972856&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0739&qid=1398844454893&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0739&qid=1398844454893&from=PL
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html


 

 

Odpowiemy na każde pytanie. 

 

Dobrostan zwierząt 

Część obywateli wyraża zaniepokojenie problemem przemocy stosowanej wobec 

bezpańskich psów w niektórych państwach członkowskich. W ostatnich miesiącach 

ten temat powracał wielokrotnie. Inni obywatele wyrażają swoje obawy związane z 

uśmiercaniem dzikich zwierząt, zgłaszając pisemne wnioski do Parlamentu 

Europejskiego o wprowadzenie całkowitego zakazu importowania jakichkolwiek 

części ciała dzikich zwierząt jako trofeów myśliwskich do państw członkowskich UE. 

 

Poniższe linki kierują do wszelkich istotnych informacji na ten temat: 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ustanowienia ram prawnych UE 

dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich (04-07-2012) 

Komunikat Komisji w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i 

dobrostanu zwierząt na lata 2012–2015 (05-02-2012) 

Rezolucja PE w sprawie przestępczości przeciwko dzikiej przyrodzie (15-01-2014) 

Rezolucja PE w sprawie strategicznych celów UE na 16. sesję konferencji stron 

Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków 

zagrożonych wyginięciem (CITES) (06-02-2013) 

Intergrupa PE ds. Dobrostanu i Ochrony Zwierząt 

 

W przypadku pytań związanych z tym tematem lub wszelkich innych kwestii 

dotyczących PE należy skorzystać z naszego formularza internetowego. 

Odpowiemy na każde pytanie. 

 

Niedobór wody na Malcie 

Niektórzy obywatele komentowali kwestię gospodarki wodnej Malty, a także 

zasugerowali Parlamentowi Europejskiemu kilka sposobów postępowania w związku 

z problemem niedoboru wody w tym kraju.  

 

Poniższe linki kierują do wszelkich istotnych informacji na ten temat: 

Informacje Komisji Europejskiej na temat maltańskich przepisów dotyczących 

ochrony środowiska (03-2013)  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//PL
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:57576a43-59e3-4e99-aa3a-517b34804bc2.0014.03/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:57576a43-59e3-4e99-aa3a-517b34804bc2.0014.03/DOC_2&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0031+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html
http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging-labelling-classification/index_en.htm#malta_en_keeping-to-environmental-rules
http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging-labelling-classification/index_en.htm#malta_en_keeping-to-environmental-rules


 

 

Ocena Komisji Europejskiej dotycząca planów gospodarowania wodami w dorzeczu 

na terytorium Malty 

Sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska na temat zagadnień przybrzeżnych i 

morskich na Malcie (13-04-2011) 

 

W przypadku pytań związanych z tym tematem lub wszelkich innych kwestii 

dotyczących PE należy skorzystać z naszego formularza internetowego. 

Odpowiemy na każde pytanie. 

 

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_en.htm
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html

