
Tópicos e ligações - outubro de 2014

Nesta edição: Audições dos novos Comissários, debate no Parlamento Europeu sobre
os direitos fundamentais na Hungria, projeto «quinta das mil vacas» em França, a
Turquia e a situação dos curdos em Kobane, as relações da UE com a Rússia e a
Ucrânia, hora de inverno.

Este mês, a Unidade de Pedidos de Informação dos Cidadãos recebeu um número
invulgarmente elevado de perguntas sobre um amplo leque de questões. Os cidadãos
continuam a estar preocupados com os conflitos internacionais e questionam a política
da UE no que respeita aos países terceiros, como a Ucrânia, a Rússia ou a Turquia.
Nos emails relativos a assuntos internos, os principais tópicos foram as audições dos
Comissários indigitados e o debate parlamentar sobre os direitos fundamentais na
Hungria. Outros assuntos de interesse foram o projeto «quinta das mil vacas» em
França e a mudança para a hora de inverno.

Os temas que se seguem resumem perguntas e comentários dirigidos ao Parlamento
Europeu pelos cidadãos.

Audições dos novos Comissários
Os cidadãos dirigiram-se ao Parlamento Europeu para expressar firmemente as suas
opiniões sobre a nomeação de determinados Comissários indigitados. Alguns
queixaram-se da adequação de certos candidatos. Outros manifestaram o seu apoio a
candidatos específicos e instaram o Parlamento a aprovar a Comissão Europeia, tal
como proposta.

As seguintes ligações permitem aceder a informações pertinentes:
#EPHearings2014: Conheça os comissários indigitados! (24 de setembro de 2014)
Comissários indigitados e pastas
Página especial sobre #EPHearings2014
Comissão Europeia - Rumo à Comissão Juncker

Perguntas sobre este ou outros assuntos relacionados com o PE? Utilize o nosso
formulário em linha. Os cidadãos questionam, nós respondemos.

Debate no Parlamento Europeu sobre os direitos fundamentais na Hungria
No contexto de um debate parlamentar sobre a situação da democracia, o primado do
direito e os direitos fundamentais na Hungria, alguns cidadãos húngaros comentaram
a iniciativa do Parlamento, exigindo o tratamento igual de todos os Estados-Membros
da UE.

As seguintes ligações permitem aceder a informações pertinentes:
Os valores da UE devem ser respeitadas na Hungria e em todos os outros Estados-
Membros, afirmam eurodeputados (21-10-2014)
Debate sobre democracia, primado do direito e direitos fundamentais na Hungria (21-
10-2014)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a situação dos direitos fundamentais: normas
e práticas na Hungria (03-07-2014)



Perguntas sobre este ou outros assuntos relacionados com o PE? Utilize o nosso
formulário em linha. Os cidadãos questionam, nós respondemos.

Projeto «quinta das mil vacas» em França
Os cidadãos enviaram uma carta aberta ao Parlamento, na qual protestam contra o
projeto «quinta das mil vacas» em França, queixando-se da instalação de uma nova
exploração agrícola de grandes dimensões para vacas. As principais preocupações
dizem respeito à compatibilidade do projeto com a proteção do ambiente e com as
normas relativas ao bem-estar dos animais.

As seguintes ligações permitem aceder a informações pertinentes:
Pergunta parlamentar sobre o projeto «quinta das mil vacas» em França (28-11-2013)
Resposta de Tonio Borg, em nome da Comissão (24-01-2014)

Perguntas sobre este ou outros assuntos relacionados com o PE? Utilize o nosso
formulário em linha. Os cidadãos questionam, nós respondemos.

A Turquia e a situação dos curdos em Kobane
No contexto dos combates em curso em Kobane, na Síria, os cidadãos exprimiram a
sua preocupação com a situação dos curdos e criticaram a posição da Turquia, a qual
não apoia os curdos na sua luta contra o Estado Islâmico (EI).

Eurodeputados pedem à Turquia para ajudar a cidade síria de Kobane sob ameaça do
Estado Islâmico (22-10-2014)
Martin Schulz recebe manifestantes curdos dentro do Parlamento Europeu (07-10-
2014)
Resolução do Parlamento Europeu sobre a situação no Iraque e na Síria e a ofensiva
do EI, incluindo a perseguição de minorias (18-09-2014)
Serviço Europeu para a Ação Externa: As relações da UE com a Síria e a Turquia

Perguntas sobre este ou outros assuntos relacionados com o PE? Utilize o nosso
formulárioem linha. Os cidadãos questionam, nós respondemos.

As relações da UE com a Rússia e a Ucrânia
Os cidadãos continuam a enviar as suas observações sobre o papel da UE no que toca
ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Alguns cidadãos apelaram a uma atitude de
tolerância zero em relação à Rússia. Outros criticaram a UE e defenderam as ações da
Rússia.

As seguintes ligações permitem aceder a informações pertinentes:
Eurodeputados exortam líderes ucranianos a formarem governo e iniciarem reformas
(28-10-2014)
Parlamento Europeu prolonga isenção de direitos aduaneiros a produtos ucranianos
(23-10-2014)
Situação na Ucrânia e relações entre a UE e a Rússia (18-09-2014)
Resposta do PE: Reação da UE ao papel da Rússia na Ucrânia oriental (08-08-2014)
Serviço Europeu para a Ação Externa: As relações da UE com a Rússia e a Ucrânia

Perguntas sobre este ou outros assuntos relacionados com o PE? Utilize o nosso



formulário em linha. Os cidadãos questionam, nós respondemos.

Mudança para a hora de inverno
Os cidadãos transmitem repetidamente ao Parlamento os seus comentários sobre a
passagem para a hora de inverno. Alguns cidadãos estão a favor dessa situação, outros
instam o Parlamento a abolir as disposições relativas à hora de verão.

As seguintes ligações permitem aceder a informações pertinentes:
Resposta do PE: Mudança para a hora de inverno (24-10-2014)
Petição n.º 0859/2013 sobre o prolongamento da hora de verão (28-02-2014)
Petição n.º 1477/2012 sobre as disposições relativas à hora de verão (30-10-2013)
Diretiva 2000/84/CE respeitante às disposições relativas à hora de verão (19-01-2001)
Análise aprofundada realizada pela Comissão sobre as implicações da hora de verão
(23-11-2007)

Perguntas sobre este ou outros assuntos relacionados com o PE? Utilize o nosso
formulário em linha. Os cidadãos questionam, nós respondemos.


