
 

 

Tematy i linki – sierpień 2014 r. 

W tym wydaniu: Terror Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie oraz klęska 
humanitarna w Iraku; napięcia między Rosją a Ukrainą; konflikt izraelsko-palestyński; 
niezawisłość wymiaru sprawiedliwości w Turcji; negocjacje TTIP.  
 

Niedawne konflikty międzynarodowe były głównym przedmiotem korespondencji 

obywateli z Parlamentem Europejskim w sierpniu 2014 r. Obywatele dzielili się swymi 

obawami dotyczącymi sytuacji w Iraku, na wschodzie Ukrainy i w Gazie, a także 

apelowali do UE o pomoc ludności w regionach objętych konfliktem oraz o 

zaangażowanie na rzecz znalezienia rozwiązania. 

 

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

sformułowano następujące tematy: 

 

Terror Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie oraz klęska 

humanitarna w Iraku 

W związku z pogorszeniem sytuacji w Iraku obywatele niepokoili się o los chrześcijan 

mieszkających w kraju, a także o pozostałą ludność cywilną, która znalazła się w 

centrum walk i próbuje przedostać się do Jordanii jako uchodźcy.  

 

Odnośne informacje można znaleźć pod następującymi linkami: 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Iraku oraz komunikat 

prasowy Parlamentu (17.7.2014 r.)  

DG ds. Analiz Parlamentarnych (EPRS): Irak: ku niepodległemu Kurdystanowi? 

(10.7.2014 r.) 

EPRS: reakcja UE na pogarszającą się sytuację w Iraku (24.2.2014 r.) 

Delegacja PE do spraw stosunków parlamentarnych z Irakiem 

Kryzys w Iraku: reakcja Unii Europejskiej na sytuację humanitarną (29.8.2014 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. 

 

Napięcia między Rosją a Ukrainą 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0011+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140711IPR52235/html/Iraq-MEPs-reject-jihadist-terrorism-and-call-for-sustainable-political-solution
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140711IPR52235/html/Iraq-MEPs-reject-jihadist-terrorism-and-call-for-sustainable-political-solution
http://epthinktank.eu/2014/07/10/iraqikurds/
http://epthinktank.eu/2014/02/24/eu-response-to-iraqs-degenerating-situation
http://www.europarl.europa.eu/delegations/pl/d-iq/home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-510_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html


 

 

Napięcia między Rosją i Ukrainą w dalszym ciągu budziły obawy obywateli, którzy 

komentowali gwałtowny konflikt na wschodzie Ukrainy i wzywali Unię Europejską do 

podjęcia bardziej zdecydowanego działania w celu rozwiązania kryzysu. 

 

Odnośne informacje można znaleźć pod następującymi linkami: 

Odpowiedź PE: katastrofa samolotu MH17 i reakcja UE dotycząca roli Rosji we 

wschodniej Ukrainie (8.8.2014 r.) 

Katastrofa samolotu MH17: posłowie do PE apelują o solidarność z Ukrainą i sankcje 

dla Rosji (22.7.2014 r.) 

Posłowie do PE wzywają Rosję do współpracy w ramach ukraińskiego planu 

pokojowego (17.7.2014 r.) 

Specjalne posiedzenie Rady Europejskiej – konkluzje (30.8.2014 r.) 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ): oświadczenia i decyzje UE 

 

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

zachęcamy do skorzystania z naszego formularza internetowego. Odpowiemy na 

każde pytanie. 

 

Konflikt izraelsko-palestyński 

W związku z niedawną eskalacją przemocy w Gazie w kontekście konfliktu między 

Izraelem i Palestyną niektórzy obywatele zwrócili się o informacje o stanowisku 

Parlamentu Europejskiego i wezwali Unię Europejską do podjęcia działania. 

 

Odnośne informacje można znaleźć pod następującymi linkami: 

Odpowiedź PE: konflikt izraelsko-palestyński: eskalacja przemocy w Gazie 

(6.8.2014 r., aktualizacja: 28.8.2014 r.) 

M. Schulz w sprawie porozumienia o zawieszeniu broni w Gazie (27.8.2014 r.) 

Rezolucja w sprawie eskalacji przemocy między Izraelem a Palestyną (17.7.2014 r.) 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ): oświadczenia i decyzje UE 

 

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

zachęcamy do skorzystania z naszego formularza internetowego. Odpowiemy na 

każde pytanie. 

 

Niezawisłość wymiaru sprawiedliwości w Turcji 

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://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/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/20140711IPR52236/html/MEPs-call-on-Russia-to-cooperate-with-Ukrainian-peace-plan
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/ec/144538.pdf
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/08/06/israeli-palestinian-conflict-violence-escalation-in-gaza/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-august/html/schulz-on-gaza-ceasefire-agreement
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//PL
http://eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html


 

 

Po aresztowaniu policjantów oskarżonych o podsłuchiwanie rządu obywatele zwrócili 

się do Parlamentu Europejskiego z apelem o reakcję UE w związku z wydarzeniami 

dotyczącymi niezawisłości sądownictwa i wolności słowa w Turcji. 

 

Odnośne informacje można znaleźć pod następującymi linkami: 

Rezolucja PE w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Turcji w 2013 r. oraz 

komunikat prasowy PE (12.3.2014 r.) 

EPRS: wolność mediów społecznościowych w Turcji (30.7.2014 r.) 

EPRS: Turcja: sprawozdanie z postępu prac za rok 2013 i po tym okresie (8.3.2014 

r.) 

Wspólna Komisja Parlamentarna UE-Turcja 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ): oświadczenia i decyzje UE 

 

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

zachęcamy do skorzystania z naszego formularza internetowego. Odpowiemy na 

każde pytanie. 

 

Negocjacje TTIP 

Obywatele w dalszym ciągu zgłaszali obawy dotyczące transatlantyckiego 

partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) między UE a USA. Powtarzały się 

krytyczne uwagi obywateli dotyczące tajności negocjacji; obywatele byli również 

szczególnie zainteresowani potencjalnymi skutkami przepisów w sprawie 

rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem oraz normami UE w dziedzinie 

środowiska, praw konsumenta i ochrony danych. 

 

Odnośne informacje można znaleźć pod następującymi linkami: 

EPRS: analiza różnych aspektów TTIP 

Posłowie wzywają do większej przejrzystości negocjacji transatlantyckich (16.7.2014 

r.) 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozpoczęcia negocjacji nad 

wielostronną umową o usługach (4.7.2013 r.) 

Strona Komisji Europejskiej dotycząca TTIP 

 

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

zachęcamy do skorzystania z naszego formularza internetowego. Odpowiemy na 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140307IPR38301/html/Turkey-credible-commitment-and-strong-democratic-foundations-needed-MEPs-say
http://epthinktank.eu/2014/07/30/social-media-freedom-in-turkey/
http://epthinktank.eu/2014/03/08/turkey-the-2013-progress-report-and-beyond/
http://www.europarl.europa.eu/delegations/pl/d-tr/home.html#delegation_menu
http://eeas.europa.eu/turkey/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140711IPR52249/html/MEPs-call-for-more-transparency-in-transatlantic-trade-talks
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
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html


 

 

każde pytanie. 

 


