
 

 

Teme și legături – aprilie 2014 

 

Cum pot vota la viitoarele alegeri europene? Ce poate face Parlamentul European în 

legătură cu actualele dispoziții privind orarul de vară? În ce mod poate proteja 

Parlamentul bunăstarea animalelor? 

Răspunsurile la aceste întrebări sau la alte preocupări ale cetățenilor pot fi găsite 

consultând legăturile selectate de noi de mai jos. 

Temele care urmează se bazează pe întrebările și comentariile cetățenilor care se 

adresează în scris Parlamentului European. 

 

Alegerile europene - 2014: 

Odată cu apropierea alegerilor europene, cetățenii continuă să se adreseze PE cu 

numeroase și diverse solicitări. Unii cetățeni solicită informații practice privind 

alegerile, alții își exprimă opiniile și preocupările cu privire la îmbunătățirile pe care 

le-ar putea aduce alegerile. 

 

Următoarele legături vă vor îndrepta către informațiile pertinente: 

Alegerile europene din 2014 

Europa d-voastră: alegeri în străinătate  

SCPE: alegerile europene din 2014: reglementări naționale (11.3.2014) 

Fișa informativă privind procedurile electorale ale PE 

 

Alte întrebări pe această temă sau alte preocupări în legătură cu PE? Vă rugăm să 

utilizați formularul nostru online web form. D-voastră scrieți, noi răspundem. 

 

Ucraina la răscruce 

Cu Ucraina în pragul unui potențial război civil, comentariile și reacțiile cetățenilor 

sunt amestecate, fiind exprimate opinii diverse. Unii cetățeni îi scriu Parlamentului 

cerând ajutor; alții se împotrivesc ferm sprijinului din partea UE pentru cei pe care îi 

consideră extremiștii de la conducerea guvernului Ucrainei. Mulți își exprimă temerea 

în legătură cu izbucnirea unui potențial nou război mondial și îndeamnă la găsirea 

unei soluții pașnice a conflictului. 

 

http://www.elections2014.eu/ro/press-kit/content/20131112PKH24411/html/Pe-scurt-Parlamentul-%C8%99i-alegerile-2014
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/ep-elections/index_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html


 

 

Următoarele legături vă vor îndrepta către informațiile pertinente: 

Ucraina: deputații solicită sancțiuni ale UE împotriva firmelor rusești din domeniul 

energiei (17.4.2014) 

Deputații reduc taxele vamale la importurile din Ucraina (3.4.2014) 

Declarația liderilor G-7 referitoare la Ucraina (25.4.2014) 

Concluziile Consiliului referitoare la Ucraina (14.4.2014) 

Comisia Europeană: sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina – aducere la zi 

(9.4.2014) 

 

Alte întrebări pe această temă sau alte preocupări în legătură cu PE? Vă rugăm să 

utilizați formularul nostru online web form. D-voastră scrieți, noi răspundem. 

 

Ora de vară 

Cetățenii se adresează în mod repetat Parlamentului cu comentarii privind trecerea 

la ora de vară. Unii cetățeni sunt în favoarea acestei măsuri, deoarece doresc să se 

bucure de feluritele activități din timpul liber prilejuite de lumina naturală. Alții nu văd 

nici un avantaj al acestei modificării a orei. 

 

Următoarele legături vă vor îndrepta către informațiile pertinente: 

Răspunsul PE: ora de vară (1.4.2014) 

Petiția 0859/2013 privind prelungirea orei de vară (28.2.2014) 

Petiția 1477/2012 privind dispozițiile referitoare la orarul de vară (30.10.2013) 

Directiva 2000/84/CE privind dispozițiile referitoare la orarul de vară (19.1.2001) 

Analiza aprofundată a Comisiei Europene a implicațiilor orarului de vară (23.11.2007) 

 

Alte întrebări pe această temă sau alte preocupări în legătură cu PE? Vă rugăm să 

utilizați formularul nostru online web form. D-voastră scrieți, noi răspundem. 

 

Bunăstarea animalelor 

Unii cetățeni își exprimă îngrijorarea cu privire la violențele îndreptate împotriva 

câinilor fără stăpân din unele state membre, o temă recurentă de mai multe luni. Alți 

cetățeni dau glas îngrijorării lor cu privire la uciderea animalelor sălbatice și îi scriu 

Parlamentului European cerându-i să instituie o interdicție generală la importul ca 

trofee al unor părți din corpul animalelor sălbatice în statele membre ale UE. 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ucraina-deputa%C8%9Bii-cer-sanc%C8%9Biuni-UE-%C3%AEmpotriva-companiilor-energetice-ruse
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ucraina-deputa%C8%9Bii-cer-sanc%C8%9Biuni-UE-%C3%AEmpotriva-companiilor-energetice-ruse
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20140331IPR41177/html/Deputa%C8%9Bii-reduc-taxele-vamale-pentru-importurile-din-Ucraina
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/142405.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142223.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-279_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/04/01/summer-time/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-530.022%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fRO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-523.136%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fRO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0084&qid=1398422827099&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0739:FIN:RO:PDF
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html


 

 

 

Următoarele legături vă vor îndrepta către informațiile pertinente: 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la crearea unui cadru juridic al UE 

pentru protecția animalelor de companie și a animalelor fără stăpân (4.7.2012) 

Comunicarea Comisiei privind strategia Uniunii Europene pentru protecția și 

bunăstarea animalelor 2012-2015 (5.2.2012) 

Rezoluția PE referitoare la infracțiunile împotriva speciilor sălbatice (15.1.2014) 

Rezoluția PE referitoare la obiectivele strategice ale UE pentru cea de-a 16-a 

reuniune a Conferinței părților la Convenția privind comerțul internațional cu specii 

ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) (6.2.2013) 

Intergrupul pentru bunăstarea și protecția animalelor din cadrul Parlamentului 

European 

 

Alte întrebări pe această temă sau alte preocupări în legătură cu PE? Vă rugăm să 

utilizați formularul nostru online web form. D-voastră scrieți, noi răspundem. 

 

Penuria de apă din Malta 

Unii cetățeni au comentat gestionarea apei în Malta și i-au prezentat Parlamentului 

European unele sugestii privind modul de abordare a penuriei de apă din această 

țară.  

 

Următoarele legături vă vor îndrepta către informațiile pertinente: 

Informarea Comisiei Europene privind normele de mediu din Malta (3.2013) 

Evaluarea Comisiei Europene a planurilor de management al bazinului hidrografic 

maltez 

Raportul Agenției Europene de Mediu referitor la chestiunile privind zonele costiere și 

marine ale Maltei (13.4.2011) 

 

Alte întrebări pe această temă sau alte preocupări în legătură cu PE? Vă rugăm să 

utilizați formularul nostru online web form. D-voastră scrieți, noi răspundem. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//RO
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_ro.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_ro.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0031+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html
http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging-labelling-classification/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_en.htm
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html

