
 

 

Tematy i linki – wrzesień 2014 r. 
W tym wydaniu: referendum w Szkocji; przesłuchania komisarzy; kary dyscyplinarne 

wobec posłów do PE; układ o stowarzyszeniu UE–Ukraina; umowy o wolnym handlu 

TTIP/CETA.  

 

We wrześniu 2014 r. szczególne zainteresowanie obywateli wzbudziły następujące 

kwestie: stosunki zewnętrzne (Ukraina, Rosja) i negocjacje handlowe (Kanada, USA), 

sprawy wewnętrzne (referendum w Szkocji) i wybrane kwestie instytucjonalne 

(powoływanie nowego składu Komisji Europejskiej, przepisy wewnętrzne dotyczące 

posłów do PE). 

 

Na podstawie pytań i uwag przysłanych przez obywateli UE do Parlamentu 

Europejskiego sformułowano następujące tematy: 

 

Referendum w Szkocji 

Szkockie referendum, które odbyło się 18 września 2014 r., okazało się przełomowym 

momentem w historii kraju, co znajduje odbicie w korespondencji otrzymanej od 

obywateli w tym miesiącu. Najczęściej powracało pytanie o potencjalny wpływ 

członkostwa Szkocji w UE. Pojawiały się także kwestie dotyczące procedury 

wyborczej i wyniku referendum. 
 

Do informacji na ten temat kierują poniższe linki: 

Przewodniczący M. Schulz w sprawie wyniku referendum (w języku angielskim) 

(19.9.2014 r.) 

Pytanie poselskie w sprawie ewentualnego statusu obywateli Szkocji w UE po 

uzyskaniu przez Szkocję niepodległości (w języku angielskim) (3.4.2014 r.) 

 

W przypadku pytań na powyższy temat lub wszelkich innych uwag związanych z PE 

zachęcamy do skorzystania z naszego formularza internetowego. Odpowiemy na 

każde pytanie. 

 

Przesłuchania komisarzy 

W okresie poprzedzającym przesłuchania kandydatów na komisarzy niektórzy 

obywatele zwracali się do Parlamentu Europejskiego z uwagami dotyczącymi życia 

osobistego i zawodowego niektórych kandydatów.  

Inni obywatele poszukiwali informacji o przesłuchaniach w Parlamencie, pytając na 

przykład o to, które komisje oceniają kandydatów, czy też o publiczny dostęp do tych 

przesłuchań. 

  

 

Do informacji na ten temat kierują poniższe linki: 

Przesłuchania komisarzy w PE:  poznaj kandydatów na komisarzy (w języku 

angielskim) (24.9.2014 r.) 

Infografiki: Jak wybierzemy Komisję Europejską? 

Harmonogram przesłuchań kandydatów na komisarzy  
Komisja Europejska: powoływanie Komisji J.C. Junkera (w języku angielskim) 

 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-result-of-the-referendum-on-independence-for-scotland
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/09/24/commissioner_hearings/
http://www.elections2014.eu/pl/news-room/infographics?ref=20140918IFG65303
http://www.elections2014.eu/pl/new-commission/hearings/by-committee
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/


 

 

 

W przypadku pytań na powyższy temat lub wszelkich innych uwag związanych z PE 

zachęcamy do skorzystania z naszego formularza internetowego. Odpowiemy na 

każde pytanie. 

 

Kary dyscyplinarne wobec posłów do PE 

Wielu obywateli zareagowało na wypowiedzi jednego z posłów do PE w czasie 

debaty dotyczącej bezrobocia młodzieży podczas posiedzenia plenarnego w dniu 

16 lipca 2014 r., a także na wynikające z nich kary nałożone przez przewodniczącego 

PE. 

 

Do informacji na ten temat kierują poniższe linki: 

Decyzja przewodniczącego M. Schulza w sprawie wypowiedzi posła do PE (w języku 

angielskim) (17.9.2014 r.) 

Protokół posiedzenia z dnia 16 lipca 2014 r. 

Artykuły 165 i 166 Regulaminu Parlamentu Europejskiego: środki stosowane w 

przypadku nieprzestrzegania norm postępowania 

 

W przypadku pytań na powyższy temat lub wszelkich innych uwag związanych z PE 

zachęcamy do skorzystania z naszego formularza internetowego. Odpowiemy na 

każde pytanie. 

 

Układ o stowarzyszeniu UE–Ukraina 
W związku ze zgodą Parlamentu na zawarcie układu o stowarzyszeniu między UE a 

Ukrainą obywatele komentowali rolę UE w konflikcie między Rosją a Ukrainą oraz 

przemoc we wschodniej Ukrainie. Niektórzy obywatele apelowali o stosowanie 

wobec Rosji i jej przywódców zasady „zero tolerancji”. Inni krytykowali UE i stawali 

w obronie działań Rosji. 

 

Do informacji na ten temat kierują poniższe linki: 

Posłowie: jest nadzieja dla Ukrainy, ale UE musi przeciwstawiać się Rosji 

(18.9.2014 r.) 

Wydarzenia na Ukrainie: oś czasu (18.9.2014 r.) 

Przewodniczący M. Schulz na temat głosowania w sprawie układu o stowarzyszeniu 

UE-Ukraina (w języku angielskim) (16.9.2014 r.) 

Reakcja UE: katastrofa samolotu MH17 i reakcja UE dotycząca roli Rosji we 

wschodniej Ukrainie (w języku angielskim) (8.8.2014 r.) 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (EEAS): oświadczenia i decyzje UE (w 

języku angielskim) 

 

W przypadku pytań na powyższy temat lub wszelkich innych uwag związanych z PE 

zachęcamy do skorzystania z naszego formularza internetowego. Odpowiemy na 

każde pytanie. 

 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-s-decision-on-the-inappropriate-language-of-mep-janusz-korwin-mikke
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140716+ITEM-008+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YEShttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YEShttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//PL&navigationBar=YES
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140918IPR65201/html/Pos%C5%82owie-jest-nadzieja-dla-Ukrainy-ale-UE-musi-przeciwstawia%C4%87-si%C4%99-Rosji
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140203STO34645/html/Wydarzenia-na-Ukrainie-o%C5%9B-czasu
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
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://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html


 

 

Umowy o wolnym handlu TTIP/CETA 
Umowy UE o wolnym handlu z Kanadą (CETA) i z USA (TTIP) w dalszym ciągu 

wzbudzają obawy obywateli. Obywatele poruszali kwestie począwszy od procedury 

negocjacji (brak przejrzystości i legitymacji demokratycznej, dominujący wpływ 

lobbystów i przedsiębiorstw międzynarodowych), po niebezpieczne skutki tych umów 

(obniżenie obowiązujących obecnie w Europie norm socjalnych, środowiskowych i 

standardów ochrony danych). 

 

Do informacji na ten temat kierują poniższe linki: 

Podzielone głosy posłów do PE w sprawie umowy o wolnym handlu z Kanadą 

(17.9.2014 r.) 

Posłowie wzywają do większej przejrzystości negocjacji transatlantyckich 

(16.7.2014 r.) 

EPRS: analiza różnych aspektów TTIP (w języku angielskim)  
Strona Komisji Europejskiej dotycząca TTIP 
Strona Komisji Europejskiej dotycząca CETA (w języku angielskim) 

 

W przypadku pytań na powyższy temat lub wszelkich innych uwag związanych z PE 

zachęcamy do skorzystania z naszego formularza internetowego. Odpowiemy na 

każde pytanie. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140711IPR52249/html/Pos%C5%82owie-wzywaj%C4%85-do-wi%C4%99kszej-przejrzysto%C5%9Bci-negocjacji-transatlantyckich
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html

