
 

 

Teme și linkuri – septembrie 2014 
În acest număr: Referendumul din Scoția, audierile comisarilor, sancționarea 

conduitei deputaților, Acordul de asociere UE-Ucraina, acordurile de liber schimb 

TTIP/CETA. 

 

În septembrie 2014, subiectele care i-au preocupat pe cetățeni în mod deosebit au fost 

relațiile externe ale UE (Ucraina, Rusia) și relațiile comerciale (Canada, SUA), 

afacerile interne (referendumul din Scoția) și anumite aspecte instituționale 

(constituirea noii Comisii Europene, normele interne privind deputații). 

 

Temele de mai jos se bazează pe întrebările și comentariile cetățenilor care s-au 

adresat în scris Parlamentului European. 

 

Referendumul din Scoția 

Referendumul din Scoția, care s-a desfășurat la 18 septembrie 2014, s-a dovedit a fi 

un moment decisiv în istoria țării, așa cum reiese din corespondența cu cetățenii de 

luna aceasta. Cea mai frecventă întrebare s-a referit la potențialul impact asupra 

aderării Scoției la UE. Au fost abordate și chestiuni legate de procedurile electorale și 

rezultatele referendumului. 

 

Următoarele linkuri vă vor îndrepta către informațiile relevante: 

Declarațiile Președintelui Schulz privind rezultatele referendumului (disponibil numai 

în engleză) (19.9.2014) 

Întrebare parlamentară privind statutul potențial al cetățenilor scoțieni în cadrul UE 

după obținerea independenței (disponibil numai în engleză) (3.4.2014) 

 

Aveți alte întrebări pe această temă sau alte preocupări legate de PE? Vă rugăm să 

utilizați formularul nostru online. Dumneavoastră scrieți, noi răspundem. 

 

Audierile comisarilor 

În perioada premergătoare audierilor comisarilor desemnați, unii cetățeni europeni s-

au adresat Parlamentului European făcând comentarii privind experiența personală și 

profesională a anumitor candidați. Alții au solicitat informații privind audierile din 

Parlament, întrebând, de exemplu, ce comisii evaluează candidații sau solicitând 

informații privind accesul publicului la audieri.  

 

Următoarele linkuri vă vor îndrepta către informațiile relevante: 

#AudieriPE2014: Prezentarea comisarilor desemnați (disponibil numai în engleză) (24 

septembrie 2014) 

Infografic: cum este aleasă Comisia Europeană 

Programul de audieri al comisarilor desemnați 

Comisia Europeană - către Comisia Juncker (disponibil numai în engleză) 

 

Aveți alte întrebări pe această temă sau alte preocupări legate de PE? Vă rugăm să 

utilizați formularul nostru online. Dumneavoastră scrieți, noi răspundem. 

 

Sancționarea comportamentului deputaților 

Remarcile făcute de un deputat în cursul unei dezbateri privind șomajul în rândul 

tinerilor din cadrul ședinței plenare din 16 iulie 2014 și sancțiunile impuse ulterior de 

Președintele PE au determinat o reacție din partea a numeroși cetățeni. 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-result-of-the-referendum-on-independence-for-scotland
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-result-of-the-referendum-on-independence-for-scotland
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/09/24/commissioner_hearings/
http://www.elections2014.eu/ro/news-room/content/20140918IFG65303/html/Infographic-how-the-European-Commission-will-get-elected
http://www.elections2014.eu/ro/new-commission/hearings/by-committee
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html


 

 

 

Următoarele linkuri vă vor îndrepta către informațiile relevante: 

Decizia Președintelui Schulz privind remarcile făcute de un deputat (disponibil numai 

în engleză) (17.9.2014) 

Procesul-verbal al dezbaterii din 16 iulie 2014 

Articolele 165 și 166 din Regulamentul de procedură: Măsuri în caz de nerespectare a 

regulilor de conduită aplicabile deputaților 

 

Aveți alte întrebări pe această temă sau alte preocupări legate de PE? Vă rugăm să 

utilizați formularul nostru online. Dumneavoastră scrieți, noi răspundem. 

 

Acordul de asociere UE-Ucraina 

Aprobarea de către Parlament a Acordului de asociere UE-Ucraina le-a permis 

cetățenilor să facă comentarii privind rolul UE în conflictul dintre Rusia și Ucraina și 

violențele din estul Ucrainei. Unii cetățeni au solicitat toleranță zero față de Rusia și 

liderul său. Alții au fost critici la adresa UE și au apărat acțiunile Rusiei. 

 

Următoarele linkuri vă vor îndrepta către informațiile relevante: 

Deputații salută semnalul de speranță din Ucraina și cer UE să se opună Rusiei 

(18.9.2014) 

Cronologia evenimentelor din Ucraina (18.9.2014) 

Schulz se exprimă cu privire la votul referitor la Acordul de asociere UE-Ucraina 

(disponibil numai în engleză) (16.9.2014) 

Răspunsul PE: Catastrofa în care fost implicat zborul MH17 și reacția UE la rolul 

Rusiei în estul Ucrainei (disponibil numai în engleză) (8-8-2014) 

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE): declarațiile și deciziile UE 

(disponibil numai în engleză) 

 

Aveți alte întrebări pe această temă sau alte preocupări legate de PE? Vă rugăm să 

utilizați formularul nostru online. Dumneavoastră scrieți, noi răspundem. 

 

Acordurile de liber schimb TTIP/CETA 

Acordurile de liber schimb ale UE cu Canada (CETA) și SUA (TTIP) au continuat să 

îi preocupe pe cetățeni. Chestiunile aduse în discuție merg de la procedura de 

negociere (lipsa de transparență și de legitimitate democratică, influența dominantă a 

grupurilor de interese și a multinaționalelor) la posibilele consecințe negative ale 

acordurilor (scăderea standardelor europene actuale în domeniul protecției sociale, a 

consumatorilor, a mediului și a datelor). 

 

Următoarele linkuri vă vor îndrepta către informațiile relevante: 

Părerile divergente ale deputaților privind acordul de liber schimb UE-Canada 

(disponibil numai în engleză) (17.9.2014) 

Deputații cer mai multă transparență în negocierile transatlantice (16.7.2014) 

EPRS o analiză a diferite aspecte ale TTIP (disponibil numai în engleză) 

Site-ul Comisiei Europene referitor la TTIP (disponibil numai în engleză) 

Site-ul Comisiei Europene referitor la CETA (disponibil numai în engleză) 

 

Aveți alte întrebări pe această temă sau alte preocupări legate de PE? Vă rugăm să 

utilizați formularul nostru online. Dumneavoastră scrieți, noi răspundem. 

 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-s-decision-on-the-inappropriate-language-of-mep-janusz-korwin-mikke
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-s-decision-on-the-inappropriate-language-of-mep-janusz-korwin-mikke
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140716+ITEM-008+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//RO&language=RO&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//RO&language=RO&navigationBar=YES
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20140918IPR65201/html/MEPs-welcome-signs-of-hope-in-Ukraine-and-urge-the-EU-to-stand-up-to-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20140203STO34645/html/Ukraine-timeline-of-events
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
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://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20140711IPR52249/html/MEPs-call-for-more-transparency-in-transatlantic-trade-talks
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html

