
 

 

Tematy i linki: katastrofa MH17, Izrael-Palestyna, 

transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne 

(TTIP), statut posła 

Katastrofa malezyjskiego samolotu na Ukrainie i eskalacja przemocy między 

Izraelem a Palestyną były w lipcu 2014 r. dwiema głównymi kwestiami, w sprawie 

których obywatele pisali do Parlamentu Europejskiego. Podobnie jak w poprzednich 

miesiącach, obywatele nadal wyrażali zaniepokojenie w związku z umową o wolnym 

handlu między UE a USA. Wysyłali również pytania dotyczące różnych aspektów 

prac posłów do PE i statutu posła do PE.  

 

Na podstawie pytań i uwag obywateli, przysłanych do Parlamentu Europejskiego, 

sformułowano następujące tematy: 

 

Katastrofa MH17: rozbicie się malezyjskiego samolotu na Ukrainie 

Po katastrofie w dniu 17 lipca 2014 r. samolotu Malaysia Airlines (lot MH17) na 

Ukrainie obywatele przysyłali do Parlamentu Europejskiego wyrazy ubolewania i 

zaniepokojenia. Wyrażali uwagi na temat brutalnego konfliktu we wschodniej 

Ukrainie i apelowali do Unii Europejskiej o bardziej zdecydowane działania w celu 

rozwiązania kryzysu. 

 

Odnośne informacje można znaleźć pod następującymi linkami: 

Katastrofa lotu MH17: apel posłów do PE o solidarność z Ukrainą i sankcje wobec 

Rosji (22-07-2014) 

Wypowiedź przewodniczącego Schulza w sprawie katastrofy samolotu Malaysia 

Airlines (lot MH17) na Ukrainie (17-07-2014) 

Apel posłów do PE do Rosji o współpracę w sprawie planu pokojowego Ukrainy (17-

07-2014) 

Rada: przyjęcie uzgodnionych środków ograniczających w związku z rolą Rosji we 

wschodniej Ukrainie (31-7-2014) 

Oświadczenie przywódców G-7 w sprawie Ukrainy (30-07-2014) 

 

Jeżeli mają Państwo pytania na ten temat lub interesują Państwa inne kwestie 

dotyczące PE, prosimy skorzystać z naszego formularza internetowego. Odpowiemy 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-july/html/schulz-on-the-crash-of-malaysia-airlines-plane-mh17-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-july/html/schulz-on-the-crash-of-malaysia-airlines-plane-mh17-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52236/html/MEPs-call-on-Russia-to-cooperate-with-Ukrainian-peace-plan
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-245_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html


 

 

na każde pytanie. 

 

Eskalacja przemocy w Strefie Gazy 

Obywatele zwracali się do Parlamentu Europejskiego, wyrażając obawy w związku z 

eskalacją przemocy między Izraelem a Palestyną. Wzywali UE i Parlament do 

podjęcia działań w celu powstrzymania operacji wojskowych, wskutek których w 

Strefie Gazy śmierć poniosło wiele osób cywilnych. 

 

Odnośne informacje można znaleźć pod następującymi linkami: 

PE wzywa do natychmiastowego zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie (17-07-

2014) 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie eskalacji przemocy między Izraelem 

a Palestyną (17-07-2014) 

UE zwiększa pomoc humanitarną w Strefie Gazy w reakcji na eskalację kryzysu (25-

07-2014) 

Oświadczenie UE w sprawie konieczności natychmiastowego zawieszenia broni w 

Strefie Gazy (25-07-2014) 

Informacje UE na temat Izraela 

 

Jeżeli mają Państwo pytania na ten temat lub interesują Państwa inne kwestie 

dotyczące PE, prosimy skorzystać z naszego formularza internetowego. Odpowiemy 

na każde pytanie. 

 

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP), 

porozumienie w sprawie handlu usługami (TiSA) szczelinowanie 

hydrauliczne 

W ciągu ostatnich miesięcy obywatele zwracali się do Parlamentu Europejskiego z 

pytaniami o transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP) między UE a 

USA. Często obywatele łączą z negocjacjami w sprawie TTIP również inne kwestie, 

jak np. porozumienie w sprawie handlu usługami (TiSA) czy wpływ szczelinowania 

hydraulicznego na środowisko w związku z wydobyciem gazu łupkowego. 

 

Odnośne informacje można znaleźć pod następującymi linkami: 

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140715STO52510/html/PE-wzywa-do-natychmiastowego-zawieszenia-broni-na-Bliskim-Wschodzie%20-%20pole%2033
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//PL
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-881_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140725_03_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140725_03_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html


 

 

TTIP i TiSA 

Posłowie wzywają do większej przejrzystości negocjacji transatlantyckich (16-7-

2014) 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozpoczęcia negocjacji nad 

wielostronną umową o usługach (4-07-2013) 

Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona TTIP 

Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona TiSA 

Szczelinowanie hydrauliczne 

Dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko: porozumienie osiągnięte z 

ministrami UE (20-12-2013) 

Środowisko: uproszczenie oceny oddziaływania projektów na środowisko (15-5-

2014) 

Komisja Europejska zaleca przyjęcie podstawowych zasad dotyczących gazu 

łupkowego (22-01-2014) 

 

Jeżeli mają Państwo pytania na ten temat lub interesują Państwa inne kwestie 

dotyczące PE, prosimy skorzystać z naszego formularza internetowego. Odpowiemy 

na każde pytanie. 

 

Posłowie do PE – kim są, czym się zajmują 

Od wyborów europejskich w maju 2014 r. obywatele stale zwracają się do 

Parlamentu Europejskiego z wieloma różnymi pytaniami o działalność posłów do PE i 

statut posła do PE.  

 

Odnośne informacje można znaleźć pod następującymi linkami: 

Narzędzie do wyszukiwania danych kontaktowych posłów do PE na podstawie 

nazwiska, kraju lub grupy politycznej 

Posłowie do PE – Kodeks postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego, 

wynagrodzenia i zwrot kosztów 

Odpowiedź PE: obecność posłów do PE na sali obrad plenarnych (2-5-2014) 

Wszystko o sesjach plenarnych  

Regulamin 

 

Jeżeli mają Państwo pytania na ten temat lub interesują Państwa inne kwestie 

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://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//PL
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_pl.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20131220IPR31634/html/Environmental-impact-assessment-directive-agreement-reached-with-EU-ministers
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20131220IPR31634/html/Environmental-impact-assessment-directive-agreement-reached-with-EU-ministers
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-559_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-55_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-55_pl.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/map.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/0081ddfaa4/MEPs.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/0081ddfaa4/MEPs.html
http://epthinktank.eu/2014/05/02/presence-of-meps-in-the-hemicycle/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/00623fe732/How-plenary-works.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/00a4c9dab6/Rules-of-procedure.html


 

 

dotyczące PE, prosimy skorzystać z naszego formularza internetowego. Odpowiemy 

na każde pytanie. 

 

 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html

