
 

 

Teme și linkuri: Prăbușirea aeronavei MH17, Israel - 

Palestina, TTIP, Statutul deputaților în Parlamentul 

European 

Dezastrul provocat de prăbușirea aeronavei malaysiene în Ucraina și escaladarea 

violenței dintre Israel și Palestina au fost, în iulie 2014, două dintre principalele 

subiecte care i-au determinat pe cetățeni să se adreseze în scris Parlamentului 

European. Ca și în lunile anterioare, cetățenii au continuat să își exprime 

preocupările cu privire la acordul de liber schimb dintre UE și SUA. De asemenea, au 

trimis întrebări privind diferite aspecte ale activității și statutului deputaților în 

Parlamentul European.  

 

Subiectele următoare se bazează pe întrebările și comentariile cetățenilor, adresate 

Parlamentului European în scris. 

 

Prăbușirea aeronavei MH17: Dezastrul provocat de prăbușirea 

aeronavei malaysiene în Ucraina 

După prăbușirea în Ucraina a aeronavei MH17 aparținând companiei Malaysia 

Airlines, la 17 iulie 2014, cetățenii au trimis Parlamentului European mesaje de doliu 

și îngrijorare. Ei au formulat diverse comentarii cu privire la conflictul violent din estul 

Ucrainei și au solicitat Uniunii Europene să adopte măsuri mai ferme pentru a 

soluționa situația de criză. 

 

Următoarele linkuri vă vor îndrepta către informațiile pertinente: 

Prăbușirea aeronavei MH17: Deputații solicită solidaritatea cu Ucraina și 

sancționarea Rusiei (22.7.2014) 

Declarația Președintelui Schulz cu privire la prăbușirea în Ucraina a aeronavei MH17 

aparținând companiei Malaysia Airlines (17.7.2014) 

Apelul lansat de deputați Rusiei de a coopera în cadrul planului de pace ucrainean 

(17.7.2014) 

Consiliul: Adoptarea măsurilor restrictive convenite ca urmare a rolului Rusiei în estul 

Ucrainei (31.7.2014) 

Declarația liderilor G-7 cu privire la situația din Ucraina (30.7.2014) 

 

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

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-july/html/schulz-on-the-crash-of-malaysia-airlines-plane-mh17-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-july/html/schulz-on-the-crash-of-malaysia-airlines-plane-mh17-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20140711IPR52236/html/MEPs-call-on-Russia-to-cooperate-with-Ukrainian-peace-plan
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-245_en.htm


 

 

utilizați formularul nostru online. Dumneavoastră scrieți, noi răspundem. 

 

Escaladarea violenței din Fâșia Gaza 

Cetățenii s-au adresat Parlamentului European exprimându-și preocupările cu privire 

la escaladarea violenței dintre Israel și Palestina. Ei au solicitat UE și Parlamentului 

să ia măsuri pentru a opri operațiunile militare care au cauzat numeroase pierderi de 

vieți omenești în rândul civililor din Fâșia Gaza. 

 

Următoarele linkuri vă vor îndrepta către informațiile pertinente: 

Eurodeputații cer oprirea imediată a focului în conflictul dintre Israel și Palestina 

(17.7.2014) 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la escaladarea violenței dintre Israel și 

Palestina (17.7.2014) 

UE crește ajutorul umanitar în Gaza în semn de răspuns la criza tot mai gravă 

(25.7.2014) 

Declarația UE privind necesitatea încetării imediate a focului în Fâșia Gaza 

(25.7.2014) 

Informațiile puse la dispoziție de UE cu privire la Israel 

 

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

utilizați formularul nostru online. Dumneavoastră scrieți, noi răspundem. 

 

TTIP, TiSA și fracturarea hidraulică 

În ultimele luni, cetățenii au adresat Parlamentului European întrebări cu privire la 

parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) dintre UE și SUA. În 

repetate rânduri, cetățenii asociază negocierile privind TTIP cu alte subiecte precum 

Acordul privind comerțul cu servicii (TiSA) sau impactul fracturării hidraulice a 

gazelor de șist (fracturarea) asupra mediului. 

 

Următoarele linkuri vă vor îndrepta către informațiile pertinente: 

TTIP și TiSA 

Deputații cer mai multă transparență în negocierile transatlantice (16.7.2014) 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la deschiderea negocierilor pentru un 

acord multilateral privind serviciile (4.7.2013) 

Site-ul Comisiei Europene referitor la TTIP 

Site-ul Comisiei Europene referitor la TiSA 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20140715STO52510/html/Eurodeputa%C8%9Bii-cer-oprirea-a-focului-%C3%AEn-conflictul-dintre-Israel-%C8%99i-Palestina
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//RO
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-881_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140725_03_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20140711IPR52249/html/Deputa%C8%9Bii-cer-mai-mult%C4%83-transparen%C8%9B%C4%83-%C3%AEn-negocierile-transatlantice
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//RO
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_en.htm


 

 

Fracturarea hidraulică 

Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului: acord cu miniștrii UE 

(20.12.2013) 

Mediu: Evaluarea impactului anumitor proiecte este acum simplificată (15.5.2014) 

Comisia Europeană recomandă principii minime pentru gazele de șist (22.1.2014) 

 

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

utilizați formularul nostru online. Dumneavoastră scrieți, noi răspundem. 

 

Deputații în Parlamentul European - cine sunt și cu ce se ocupă 

De la alegerile europene din mai 2014, cetățenii au adresat în repetate rânduri 

Parlamentului European întrebări cu privire la activitatea și statutul deputaților în 

Parlamentul European.  

 

Următoarele linkuri vă vor îndrepta către informațiile pertinente: 

Instrument de căutare a detaliilor de contact ale deputaților în Parlamentul European 

în funcție de nume, țară sau grup politic 

Deputați - Codul de conduită, salarii și indemnizații 

Răspunsul PE: Prezența deputaților în Parlamentul European în hemiciclu (2.5.2014) 

Cum funcționează ședințele plenare  

Regulamentul de procedură 

 

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

utilizați formularul nostru online. Dumneavoastră scrieți, noi răspundem. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20131220IPR31634/html/Environmental-impact-assessment-directive-agreement-reached-with-EU-ministers
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-559_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-55_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/map.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/0081ddfaa4/MEPs.html
http://epthinktank.eu/2014/05/02/presence-of-meps-in-the-hemicycle/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/00623fe732/How-plenary-works.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/00a4c9dab6/Rules-of-procedure.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html

