
Teme și legături– octombrie 2014

În acest număr: Audierile noilor comisari, dezbaterea din cadrul PE privind
drepturile fundamentale în Ungaria, proiectul „Ferma celor o mie de vaci” din
Franța, Turcia și situația kurzilor din Kobane, relațiile UE cu Rusia și Ucraina,
trecerea la ora de iarnă.

În luna aceasta, Ask EP a primit un număr neobișnuit de mare de întrebări cu privire
la o gamă largă de chestiuni. Cetățenii continuă să fie preocupați de conflictele
internaționale și să pună sub semnul întrebării politica UE față de diverse țări terțe,
cum ar fi Ucraina, Rusia sau Turcia. În ceea ce privește corespondența pe marginea
chestiunilor interne, audierile comisarilor desemnați și dezbaterea Parlamentului pe
tema drepturilor fundamentale din Ungaria au fost principalele teme pe care s-au
primit întrebări. Alte subiecte de interes au inclus proiectul „Ferma celor o mie de
vaci” din Franța și trecerea de la ora de vară la cea de iarnă.

Temele de mai jos se bazează pe întrebările și comentariile cetățenilor, adresate
Parlamentului European în scris.

Audierile noilor comisari
Cetățenii s-au adresat Parlamentului European, exprimându-și în mod vehement
opiniile cu privire la nominalizarea anumitor comisari desemnați. Unii s-au plâns cu
privire la caracterul neadecvat al unor candidați specifici. Alții și-au exprimat sprijinul
pentru anumiți candidați și au pledat ca PE să aprobe Comisia Europeană propusă.

Următoarele linkuri vă vor îndrepta către informațiile pertinente:
#EPHearings2014: Prezentarea comisarilor desemnați (disponibilă numai în limba
engleză) (24 septembrie 2014)
Comisarii desemnați și portofoliile lor
Pagina specială privind audierile #EPHearings2014 (disponibilă numai în limba
engleză)
Comisia Europeană - către Comisia Juncker (disponibil numai în limba engleză)

Aveți alte întrebări pe această temă sau alte preocupări în legătură cu PE? Vă rugăm
să folosiți formularul nostru on-line. Dumneavoastră scrieți, noi vă răspundem.

Dezbaterea din cadrul PE privind drepturile fundamentale în Ungaria
Cu ocazia unei dezbateri parlamentare referitoare la situația democrației, a statului de
drept și a drepturilor fundamentale în Ungaria, unii cetățeni ai Ungarie i au introdus
comentarii la inițiativa Parlamentului, solicitând, de asemenea, tratarea pe picior de
egalitate a tuturor statelor membre ale UE.

Următoarele linkuri vă vor îndrepta către informațiile pertinente:
Valorile UE trebuie să fie respectate în Ungaria și în toate celelalte state membre,
spun deputații în Parlamentul European (disponibil numai în limba engleză
(21.10.2014)
Dezbatere pe tema democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale în
Ungaria (21.10.2014)
Rezoluția Parlamentului European din 3 iulie 2013 referitoare la situația drepturilor
fundamentale: standardele și practicile din Ungaria (3.07.2014)



Aveți alte întrebări pe această temă sau alte preocupări în legătură cu PE? Vă rugăm
să folosiți formularul nostru on-line. Dumneavoastră scrieți, noi vă răspundem.

Proiectul „Ferma celor o mie de vaci” din Franța
Mai mulți cetățeni au transmis Parlamentului o scrisoare deschisă pentru a protesta
împotriva proiectului „Ferma celor o mie de vaci” din Franța, exprimându-se
împotriva creării unei ferme de vaci de mari dimensiuni. Principalele preocupări sunt
legate de compatibilitatea proiectului cu normele privind protecția mediului și
bunăstarea animalelor.

Următoarele linkuri vă vor îndrepta către informațiile pertinente:
Întrebarea parlamentară referitoare la proiectul „Ferma celor o mie de vaci” din Franța
(disponibil numai în limbile engleză sau franceză) (28.11.2013)
Răspunsul transmis de dl Borg în numele Comisiei Europene (disponibil numai în
limbile engleză și franceză) (24.01.2014)

Aveți alte întrebări pe această temă sau alte preocupări în legătură cu PE? Vă rugăm
să folosiți formularul nostru on-line. Dumneavoastră scrieți, noi vă răspundem.

Turcia și situația kurzilor din Kobane
Comentând luptele ce continuă să se poarte în Kobane, Siria, mai mulți cetățeni și-au
exprimat îngrijorarea față de soarta kurzilor și s-au plâns de poziția Turciei, care nu
sprijină kurzii în lupta lor împotriva grupării Statul Islamic.

Kobane: deputații în Parlamentul European solicită Turciei să ia mai multe măsuri
pentru a ajuta orașul sirian amenințat de Statul Islamic (documentul nu este disponibil
în limba română) (22.10.2014)
Schulz întâlnește protestatari kurzi în Parlamentul European (documentul nu este
disponibil în limba română) (7.10.2014)
Rezoluția Parlamentului European din 18 septembrie 2014 referitoare la situația din
Irak și Siria și la ofensiva grupării Statul Islamic, inclusiv la persecutarea minorităților
(18.09.2014)
Serviciul European de Acțiune Externă: Relațiile UE cu Siria și cu Turcia (document
disponibil numai în limba engleză)

Aveți alte întrebări pe această temă sau alte preocupări în legătură cu PE? Vă rugăm
să folosiți formularul nostru online. Dumneavoastră scrieți, noi vă răspundem.

Relațiile UE cu Rusia și Ucraina
Cetățenii continuă să introducă comentarii referitoare la rolul UE în ceea ce privește
conflictul dintre Rusia și Ucraina. Unii cetățeni au solicitat toleranță zero față de
Rusia. Alții au formulat critici la adresa UE și au apărat acțiunile Rusiei.

Următoarele linkuri vă vor îndrepta către informațiile pertinente:
Deputații în Parlamentul European îndeamnă conducătorii Ucrainei să formeze rapid
guvernul și să lanseze cât de curând reformele (documentul nu este disponibil în
limba română) (28.10.2014)
Deputații extind accesul liber al Ucrainei pe piața UE (23.10.2014)



Deputații salută semnalul de speranță din Ucraina și cer UE să se opună Rusiei
(18.09.2014)
Răspunsul PE: reacția UE la rolul Rusiei în estul Ucrainei (disponibil numai în limba
engleză) (8-8-2014)
Serviciul European de Acțiune Externă: Relațiile UE cu Rusia și Ucraina(disponibil
numai în limba engleză)

Aveți alte întrebări pe această temă sau alte preocupări în legătură cu PE? Vă rugăm
să folosiți formularul nostru on-line. Dumneavoastră scrieți, noi vă răspundem.

Trecerea de la ora de vară la cea de iarnă
Cetățenii adresează în mod repetat Parlamentului comentarii referitoare la trecerea de
la ora de vară la cea de iarnă. Unii cetățeni sunt în favoarea acestei convenții; alții
solicită Parlamentului să elimine convenția referitoare la ora de vară.

Următoarele linkuri vă vor îndrepta către informațiile pertinente:
Răspunsul PE: de la ora de vară la ora de iarnă (disponibil numai în limba engleză)
(24.10.2014)
Petiția nr. 0859/2013 privind extinderea orarului de vară (28.2.2014)
Petiția 1477/2012privind păstrarea orarului de vară (30.10.2013)
Directiva 2000/84/EC privind dispozițiile referitoare la orarul de vară (19.1.2001)
Analiza aprofundată a Comisiei Europene privind implicațiile orarului de vară
(23.11.2007)

Aveți alte întrebări pe această temă sau alte preocupări în legătură cu PE? Vă rugăm
să folosiți formularul nostru on-line. Dumneavoastră scrieți, noi vă răspundem.


