
 

 

Teme și legături – august 2014 

În acest număr: Actele teroriste ale ISIS și dezastrul umanitar din Irak, tensiunile 
dintre Rusia și Ucraina, conflictul israelo-palestinian, independența justiției în Turcia, 
negocierile TTIP.  
 

Recentele conflictele internaționale au constituit temele principale ale scrisorilor 

adresate de către cetățeni Parlamentului European în luna august 2014. Cetățenii au 

împărtășit preocupările lor cu privire la situația din Irak, estul Ucrainei și Gaza, 

solicitând UE să ajute populația din regiunile de conflict și să contribuie la găsirea de 

soluții. 

 

Temele de mai jos se bazează pe întrebările și comentariile cetățenilor, adresate 

Parlamentului European în scris. 

 

Actele teroriste ale ISIS și dezastrul umanitar din Irak 

În urma deteriorării situației din Irak, cetățenii și-au exprimat îngrijorarea față de 

situația creștinilor care locuiesc în acea țară și a celorlalți civili aflați în zona de 

conflict și care încearcă să se refugieze în Iordania.  

 

Următoarele linkuri vă vor îndrepta către informațiile relevante: 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Irak și comunicatul de 

presă (17 iulie 2014) 

EPRS: Irak: spre un Kurdistan independent? (10 iulie 2014) 

EPRS: Răspunsul UE la degenerarea situației din Irak (24 februarie 2014) 

Delegația PE pentru relații parlamentare cu Irakul 

Criza din Irak: Răspunsul umanitar al Uniunii Europene (29 august 2014) 

 

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

utilizați formularul nostru online. Dumneavoastră scrieți, noi vă răspundem. 

 

Tensiunile dintre Rusia și Ucraina 

Tensiunile dintre Rusia și Ucraina au continuat să îi preocupe pe cetățeni, aceștia 

comentând pe marginea conflictului violent din estul Ucrainei și îndemnând Uniunea 

Europeană să ia măsuri mai hotărâte pentru soluționarea crizei. 

 

Următoarele linkuri vă vor îndrepta către informațiile relevante: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0011+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52235/html/Iraq-MEPs-reject-jihadist-terrorism-and-call-for-sustainable-political-solution
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52235/html/Iraq-MEPs-reject-jihadist-terrorism-and-call-for-sustainable-political-solution
http://epthinktank.eu/2014/07/10/iraqikurds/
http://epthinktank.eu/2014/02/24/eu-response-to-iraqs-degenerating-situation
http://www.europarl.europa.eu/delegations/it/d-iq/home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-510_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html


 

 

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

Rusiei în estul Ucrainei (8 august 2014) 

Prăbușirea aeronavei MH17: Deputații fac apel la solidaritate cu Ucraina și sancțiuni 

împotriva Rusiei (22 iulie 2014) 

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

(17 iulie 2014) 

Reuniunea specială a Consiliului European ‒ Concluzii (30 august 2014) 

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE): Declarații și decizii ale UE 

 

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

utilizați formularul nostru online. Dumneavoastră scrieți, noi vă răspundem. 

 

Conflictul israelo-palestinian 

Având în vedere recenta escaladare a violențelor în Gaza în contextul conflictului 

dintre Israel și Palestina, unii cetățeni au solicitat informații cu privire la poziția 

Parlamentului European și au cerut Uniunii Europene să acționeze. 

 

Următoarele linkuri vă vor îndrepta către informațiile relevante: 

Răspunsul PE: Conflictul israelo-palestinian escaladarea violenței în Gaza 

(6 august 2014, actualizat: 28 august 2014) 

Declarația Președintelui PE privind acordul de încetare a focului în Gaza 

(27 august 2014) 

Rezoluția referitoare la escaladarea violenței între Israel și Palestina (17 iulie 2014) 

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE): Declarații și decizii ale UE 

 

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

utilizați formularul nostru online. Dumneavoastră scrieți, noi vă răspundem. 

 

Independența justiției în Turcia 

În urma arestării agenților de poliție acuzați de interceptarea convorbirilor telefonice 

ale guvernului, cetățenii s-au adresat în scris Parlamentului European solicitând UE 

să reacționeze la evenimentele legate de independența justiției și libertatea de 

exprimare în Turcia. 

 

Următoarele linkuri vă vor îndrepta către informațiile pertinente: 

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://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/en/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/ec/144538.pdf
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/08/06/israeli-palestinian-conflict-violence-escalation-in-gaza/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-august/html/schulz-on-gaza-ceasefire-agreement
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//RO
http://eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html


 

 

Rezoluția PE referitoare la Raportul privind evoluția Turciei în 2013 și comunicatul de 

presă (12 martie 2014) 

EPRS: Libertatea platformelor de comunicare sociale în Turcia (30 iulie 2014) 

EPRS: Turcia: raportul privind evoluția în 2013 și perspective (8 martie 2014) 

Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia 

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE): Declarații și decizii ale UE 

 

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

utilizați formularul nostru online. Dumneavoastră scrieți, noi vă răspundem. 

 

Negocierile TTIP 

Cetățenii au continuat să își exprime preocupările privind Parteneriatul transatlantic 

pentru comerț și investiții (TTIP) dintre UE și SUA. În mod repetat, cetățenii critică 

caracterul confidențial al negocierilor și exprimă un interes deosebit față de posibilele 

efecte ale prevederilor referitoare la soluționarea litigiilor dintre investitori și stat 

(ISDS) și față de standardele UE în domeniile mediului, drepturilor consumatorilor 

sau protecției datelor. 

 

Următoarele linkuri vă vor îndrepta către informațiile pertinente: 

EPRS: o analiză a diferite aspecte ale TTIP 

Deputații cer mai multă transparență în negocierile transatlantice (16 iulie 2014) 

Rezoluția Parlamentului European din 4 iulie 2013 referitoare la deschiderea 

negocierilor pentru un acord multilateral privind serviciile (4 iulie 2013) 

Site-ul Comisiei Europene referitor la TTIP 

 

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

utilizați formularul nostru online. Dumneavoastră scrieți, noi vă răspundem. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140307IPR38301/html/Turkey-credible-commitment-and-strong-democratic-foundations-needed-MEPs-say
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140307IPR38301/html/Turkey-credible-commitment-and-strong-democratic-foundations-needed-MEPs-say
http://epthinktank.eu/2014/07/30/social-media-freedom-in-turkey/
http://epthinktank.eu/2014/03/08/turkey-the-2013-progress-report-and-beyond/
http://www.europarl.europa.eu/delegations/ro/d-tr/home.html#delegation_menu
http://eeas.europa.eu/turkey/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
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/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html

