
 

 

Teme și legături – iunie 2014 

Rezultatul alegerilor europene din mai a fost, de departe, cel mai arzător subiect care 

i-a îndemnat pe cetățeni să se adreseze în scris Parlamentului European. Printre alte 

preocupări exprimate de cetățeni figurează acordul comercial dintre UE și SUA și 

situația drepturilor omului în unele țări din afara UE.  

 

Temele care urmează se bazează pe întrebările și comentariile cetățenilor care s-au 

adresat în scris Parlamentului European. 

 

Către un nou Parlament European 

După alegeri, cetățenii au solicitat, printre altele, datele definitive privind rata de 

participare la alegeri în comparație cu alți ani sau rezultatele acestora pe partid și pe 

țară. Când vine vorba mai mult despre politică în sine, cetățenii au comentat în 

diverse moduri rezultatul alegerilor. Unii dintre ei ne-au întrebat la ce se așteaptă 

noul Parlament, interesând-se mai ales despre procedura de alegere a Președintelui 

Comisiei Europene. 

 

Următoarele legături vă vor îndrepta către informațiile pertinente: 

Rezultatele alegerilor europene din 2014 

Către un nou Parlament European 

EPRS: Norme privind grupurile politice și deputații neafiliați (30.6.2014) 

Fișa tehnică despre procedura de alegere a Parlamentul European 

Lista deputaților în Parlamentul European 

 

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

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

 

TTIP: Preocupări legate de protecția investitorilor 

Negocierile asupra Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) 

dintre UE și SUA stârnesc în continuare îngrijorare în rândul cetățenilor. Ei solicită 

Parlamentului să mențină standardele europene și își exprimă îngrijorarea mai ales 

în legătură cu mecanismul de soluționare a litigiilor. 

 

Următoarele legături vă vor îndrepta către informațiile pertinente: 

Răspunsul PE: Acordul comercial UE-SUA (TTIP / TAFTA) (23-1-2014) 

http://www.rezultate-alegeri2014.eu/ro/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/ro/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/map.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/01/23/eu-us-trade-agreement-ttip-tafta/


 

 

EPRS: Impactul unui posibil ALS UE-SUA (TTIP) asupra protecției consumatorilor și 

siguranței alimentare (25-3-2014) 

Site-ul internet special consacrat de Comisia Europeană acordului TTIP 

Comunicatul de presă al Comisiei referitor la consultarea publică online privind 

protecția investitorilor în cadrul Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții 

(27-03-2014) 

Consultare publică online privind soluționarea litigiilor între investitori și stat în cadrul 

TTIP  

 

Aveți alte întrebări pe această temă sau alte preocupări în legătură cu PE? Vă 

rugăm să utilizați formularul nostru online. D-voastră scrieți, noi răspundem. 

 

Drepturile omului 

Cetățenii își exprimă în continuare îngrijorarea și punctele de vedere cu privire la 

problematica drepturilor omului din mai multe țări terțe, vor să știe care este poziția 

adoptată de Parlament și cer să se ia măsuri. 

 

Următoarele legături vă vor îndrepta către informațiile pertinente: 

Fișa tehnică a Parlamentului European despre drepturile omului (4/2014) 

Raportul anual 2012 al PE privind drepturile omului și democrația  (11-12-2013) 

Politicile UE privind drepturile omului (12-12-2012) 

Subcomisia pentru drepturile omului a Parlamentului European 

SEAE (Acțiune externă): UE și drepturile omului 

 

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

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

 

http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_ro.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.1.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0575+0+DOC+XML+V0//RO
http://epthinktank.eu/2012/12/12/getting-started-with-human-rights-information-research-3/
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/droi/home.html
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_ro.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html

