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W tym wydaniu: przesłuchania nowych komisarzy, debata PE na temat praw
podstawowych na Węgrzech, przedsięwzięcie „Ferma tysiąca krów” we Francji,
Turcja i sytuacja Kurdów w Kobane, stosunki UE z Rosją i Ukrainą, przejście na czas
zimowy.

W tym miesiącu Dział ds. Zapytań Obywateli (Ask EP) otrzymał wyjątkowo wiele
zapytań dotyczących szeregu tematów. Obywatele nadal wyrażają niepokój w
związku z konfliktami międzynarodowymi i kwestionują politykę UE wobec
wybranych krajów trzecich, jak Ukraina, Rosja i Turcja. Wśród korespondencji
dotyczącej spraw wewnętrznych najczęściej poruszanymi kwestiami były
przesłuchania kandydatów na komisarzy oraz debata Parlamentu na temat praw
podstawowych na Węgrzech. Innymi tematami budzącymi zainteresowanie były:
przedsięwzięcie „Ferma tysiąca krów” oraz regulowanie zegarów w związku z
przejściem z czasu letniego na zimowy.

Na podstawie przysłanych do Parlamentu Europejskiego pytań i uwag obywateli
sformułowano następujące tematy:

Przesłuchania nowych komisarzy
Obywatele zwracali się do Parlamentu Europejskiego, zdecydowanie wyrażając swoje
opinie o mianowaniu niektórych kandydatów na komisarzy. Niektórzy obywatele
wyrażali niezadowolenie w związku z wyborem nieodpowiednich kandydatów. Inni
deklarowali poparcie dla poszczególnych kandydatów i opowiadali się za tym, by PE
zatwierdził Komisję Europejską w proponowanym składzie.

Odnośne informacje można znaleźć na następujących stronach:
#EPHearings2014: Poznaj kandydatów na komisarzy (24 września 2014 r.)
Kandydaci na komisarzy i ich portfolio
Specjalna strona poświęcona przesłuchaniom na #EPHearings2014
Komisja Europejska – wyłanianie Komisji Junckera

W przypadku pytań na powyższy temat lub wszelkich innych uwag związanych z PE
zachęcamy do skorzystania z naszego formularza internetowego. Odpowiemy na
każde pytanie.

Debata PE na temat spraw podstawowych na Węgrzech
Przy okazji parlamentarnej debaty na temat sytuacji w zakresie demokracji,
praworządności i praw człowieka na Węgrzech niektórzy obywatele węgierscy
skomentowali inicjatywę Parlamentu, wzywając także do równego traktowania
wszystkich państw członkowskich UE.

Odnośne informacje można znaleźć na następujących stronach:
Posłowie wzywają do poszanowania wartości UE na Węgrzech i w innych państwach
członkowskich (21 października 2014 r.)



Debata na temat demokracji, praworządności i praw podstawowych na Węgrzech (21
października 2014 r.)
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji praw podstawowych:
standardy i praktyki na Węgrzech (3 lipca 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.

Przedsięwzięcie „Ferma tysiąca krów” we Francji
Obywatele wystosowali list otwarty do Parlamentu w proteście przeciwko
przedsięwzięciu „Ferma tysiąca krów” we Francji, skarżąc się na tworzenie wielkich
gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła. Głównym przedmiotem troski jest
zgodność przedsięwzięcia z normami ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Odnośne informacje można znaleźć na następujących stronach:
Pytanie parlamentarne w sprawie przedsięwzięcia „Ferma tysiąca krów” we Francji
(28 listopada 2013 r.)
Odpowiedź T. Borga w imieniu Komisji (24 stycznia 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.

Turcja i sytuacja Kurdów w Kobane
Komentując toczące się walki w Kobane (Syria), obywatele wyrazili troskę o ludność
kurdyjską i potępiali na stanowisko zajmowane przez Turcję, która nie wspiera
Kurdów w walce z Państwem Islamskim (ISIS).

Kobane: posłowie do PE wzywają Turcję do pomocy oblężonemu przez ISIS
syryjskiemu miastu (22 października 2014 r.)
Przewodniczący Schulz spotyka się z kurdyjskimi manifestantami w Parlamencie
Europejskim (7 października 2014 r.)
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Iraku i Syrii oraz
ofensywy Państwa Islamskiego, w tym prześladowań mniejszości (18 września
2014 r.)
Europejska Służba Działań Zewnętrznych: Stosunki UE z Syrią i z Turcją

W przypadku pytań na powyższy temat lub wszelkich innych uwag związanych z PE
zachęcamy do skorzystania z naszego formularza internetowego. Odpowiemy na
każde pytanie.

Stosunki UE z Rosją i Ukrainą
Obywatele nadal dzielą się uwagami na temat roli UE w konflikcie między Rosją i
Ukrainą. Niektórzy obywatele apelowali o zastosowanie wobec Rosji zasady „zero
tolerancji”. Inni krytykowali UE i stawali w obronie działań Rosji.



Odnośne informacje można znaleźć na następujących stronach:
Posłowie do PE wzywają liderów Ukrainy do szybkiego sformowania rządu i
rozpoczęcia reform (28 października 2014 r.)
Posłowie do PE przedłużyli Ukrainie bezcłowy dostęp do rynku UE (23 października
2014 r.)
Posłowie do PE: jest nadzieja dla Ukrainy, ale UE musi przeciwstawiać się Rosji (18
września 2014 r.)
Odpowiedź PE: Reakcja UE na temat roli Rosji we wschodniej Ukrainie (8 sierpnia
2014 r.)
Europejska Służba Działań Zewnętrznych: Stosunki UE z Rosją i z Ukrainą

W przypadku pytań na powyższy temat lub wszelkich innych uwag związanych z PE
zachęcamy do skorzystania z naszego formularza internetowego. Odpowiemy na
każde pytanie.

Przejście z czasu letniego na zimowy
Obywatele często zwracają się do Parlamentu z komentarzami dotyczącymi
przestawiania zegarów przy przechodzeniu z czasu letniego na zimowy. Niektórzy
obywatele popierają to rozwiązanie, inni apelują do Parlamentu o zniesienie ustaleń
dotyczących czasu letniego.

Odnośne informacje można znaleźć na następujących stronach:
Odpowiedź PE: Przejście z czasu letniego na zimowy (24 października 2014 r.)
Petycja 0859/2013 w sprawie wydłużenia czasu letniego (28 lutego 2014 r.)
Petycja 1477/2012 w sprawie stosowania czasu letniego przez cały rok
(30 października 2013 r.)
Dyrektywa 2000/84/WE w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (19 stycznia
2001 r.)
Pogłębiona analiza Komisji dotycząca skutków wprowadzenia czasu letniego
(23 listopada 2007 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.


