
 

 

Tematy i linki – czerwiec 2014 

 W czerwcu bez wątpienia dominującym tematem, który skłonił obywateli UE do 

pisania do Parlamentu Europejskiego, były wyniki majowych wyborów europejskich. 

Inne pytania dotyczyły także umowy handlowej między UE i USA oraz kwestii 

przestrzegania praw człowieka w kilku państwach położonych poza UE.  

 

Na podstawie pytań i uwag przysłanych przez obywateli UE do Parlamentu 

Europejskiego sformułowano następujące tematy: 

 

Ku nowemu Parlamentowi Europejskiemu 

Po wyborach zwracano się między innymi z prośbą o informacje na temat 

ostatecznej frekwencji wyborczej w zestawieniu z frekwencją w poprzednich latach 

oraz o przedstawienie wyników według partii i państw. Przysyłane były także ściśle 

polityczne uwagi dotyczące wyników wyborów. Niektóre osoby pytały, jakie zadania 

stoją teraz przed nowo wybranym Parlamentem, wykazując szczególne 

zainteresowanie procedurą wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej. 

 

Do informacji na ten temat kierują poniższe linki: 

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014 

Ku nowemu Parlamentowi 

EPRS: Zasady dotyczące grup politycznych i posłów niezrzeszonych 

[strona w j. ang.] (30-06-2014) 

Nota faktograficzna na temat procedur wyborczych w PE 

Lista posłów do PE 

 

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

zachęcamy do skorzystania z naszego formularza internetowego. Odpowiemy na 

każde pytanie. 

 

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP): 

Niepokój o ochronę inwestorów 

Negocjacje prowadzone między UE i USA w sprawie transatlantyckiego partnerstwa 

handlowo-inwestycyjnego (TTIP) wciąż wywołują zaniepokojenie obywateli UE. 

http://www.wyniki-wybory2014.eu/pl/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/pl/new-parliament
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/map.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html


 

 

Apelują oni do Parlamentu o zachowanie norm europejskich i wyrażają szczególny 

niepokój w związku z systemem rozstrzygania sporów między inwestorem 

a państwem. 

 

Do informacji na ten temat kierują poniższe linki: 

Odpowiedź PE w sprawie umowy handlowej UE-USA (TTIP/TAFTA) [strona 

w j. ang., niem., fr., niderl.] (23-01-2014) 

EPRS: Wpływ planowanej umowy o wolnym handlu między UE i USA (w ramach 
TTIP) na ochronę konsumentów i bezpieczeństwo żywności [strona w j. ang.] (25-03-
2014) 
Specjalna strona internetowa Komisji Europejskiej na temat TTIP 

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej w sprawie internetowych konsultacji 

społecznych na temat ochrony inwestorów w ramach TTIP (27-03-2014) 

Internetowe konsultacje społeczne na temat rozstrzygania sporów między 

inwestorem a państwem – ISDS [strona w j. ang.]  

 

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

zachęcamy do skorzystania z naszego formularza internetowego. Odpowiemy na 

każde pytanie. 

 

Prawa człowieka 

Obywatele UE wciąż wyrażają różne opinie i punkty widzenia związane 

z przestrzeganiem praw człowieka w niektórych państwach trzecich. Zadawane są 

pytania o stanowisko Parlamentu Europejskiego i o planowane działania. 

 

Do informacji na ten temat kierują poniższe linki: 

Nota faktograficzna Parlamentu Europejskiego na temat praw człowieka (04/2014) 

Roczne sprawozdanie PE dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 

2012 (11-12-2013) 

Polityka unijna w zakresie praw człowieka [strona w j. ang.] (12-12-2012) 

Podkomisja Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego 

ESDZ (Europejska Służba Działań Zewnętrznych): UE i prawa człowieka 

 

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

http://epthinktank.eu/2014/01/23/eu-us-trade-agreement-ttip-tafta/
http://epthinktank.eu/2014/01/23/eu-us-trade-agreement-ttip-tafta/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_pl.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.1.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0575+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0575+0+DOC+XML+V0//PL
http://epthinktank.eu/2012/12/12/getting-started-with-human-rights-information-research-3/
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/droi/home.html
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_pl.htm


 

 

zachęcamy do skorzystania z naszego formularza internetowego. Odpowiemy na 

każde pytanie. 

 

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

