
 

 

Témy a odkazy − apríl 2014 

 

Ako môžem hlasovať v nachádzajúcich európskych voľbách? Čo môže 

Európsky parlament urobiť v oblasti súčasnej úpravy letného času? Ako 

chráni Európsky parlament dobré podmienky zvierat? 

Odpovede na tieto otázky alebo obavy občanov je možné nájsť v našej ponuke 

internetových odkazov nižšie. 

Nasledujúce témy sú založené na otázkach a komentároch občanov, ktorí 

oslovili Európsky parlament. 

 

Európske voľby 2014 

Európske voľby sú za dverami a občania sa aj naďalej obracajú na EP s množstvom 

rôznych žiadostí. Niektorí občania požadujú praktické informácie o voľbách, iní 

vyjadrujú svoj názor a starosti v oblasti toho, aké zlepšenie môžu voľby priniesť. 

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

Európske voľby 2014 
Vaša Európa: Voľby zo zahraničia  

EPRS: Európske voľby 2014: vnútroštátne pravidlá (11. 3. 2014) 

Informačné listiny o volebných postupoch EP 

 

Máte akékoľvek otázky k tejto problematike alebo inej záležitosti súvisiacej s EP? 

Prosím použite webový formulár. Napíšte nám a my odpovieme. 

 

Ukrajina na rázcestí 

Ukrajina sa nachádza na prahu občianskej vojny a pripomienky a reakcie od 

občanov, v ktorých vyjadrujú množstvo názorov, sa rôznia. Niektorí občania sa 

obracajú na Parlament so žiadosťou o pomoc; ďalší sú silne proti tomu, aby 

EÚ podporovala na čele Ukrajiny ľudí, ktorých vnímajú ako extrémistov. Mnohí 

vyjadrujú strach z možnosti vypuknutia ďalšej svetovej vojny a nástoja na tom, 

aby sa našlo mierové riešenie tohto konfliktu. 

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

http://www.elections2014.eu/sk/press-kit/content/20131112PKH24411/html/Overview-of-Parliament-and-the-2014-elections
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/ep-elections/index_sk.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/askEP.html


 

 

Ukrajina: Poslanci vyzvali EÚ na sankcie voči ruským energetickým firmám (17. 

4.-2014) 

Poslanci znížili clá na dovoz tovarov z Ukrajiny (3. 4.2014) 

Vyhlásenie vedúcich predstaviteľov skupiny G7 o Ukrajine (252014) 

Závery Rady o Ukrajine (142014) 

Európska Komisia: Podpora Európskej Únie pre Ukrajinu - aktualizácia (92014) 

 

Máte akékoľvek otázky k tejto problematike alebo inej záležitosti súvisiacej s EP? 

Prosím použite webový formulár. Napíšte nám a my odpovieme. 

 

Letný čas 

Občania opakovane oslovujú Parlament s pripomienkami k posúvaniu hodín dopredu 

v letnom období. Niektorí občania úpravu podporujú, pretože sa tešia z množstva 

rôznych večerných voľnočasových aktivít Iní v zmene času nevidia žiadnu 

výhodu. 

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

Odpoveď EP: Letný čas (12014) 

Petícia 0859/2013 o predĺžení letného času (28. 2 .-2014) 

Petícia 1477/2012 o úprave letného času (30. 10. 2013) 

Smernica 2000/84/ES o úprave letného času (19. 1. 2001) 

Hĺbková analýza Európskej komisie o dôsledkoch letného času (23. 11. 2007) 

 

Máte akékoľvek otázky k tejto problematike alebo inej záležitosti súvisiacej s EP? 

Prosím použite webový formulár. Napíšte nám a my odpovieme. 

 

Dobré podmienky zvierat 

Niektorí občania vyjadrujú znepokojenie ohľadom násilia páchaného na túlavých 

psoch v niektorých členských štátoch. Táto téma sa objavovala niekoľko mesiacov 

po sebe. Ďalší občania vyjadrujú obavy vo veci zabíjania voľne žijúcich zvierat a 

obracajú sa na Európsky parlament so žiadosťou o úplný zákaz dovozu všetkých 

častí tela voľne žijúcich zvierat ako trofejí do členských štátov EÚ. 

http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukrajina-Poslanci-vyzvali-E%C3%9A-na-sankcie-vo%C4%8Di-rusk%C3%BDm-energetick%C3%BDm-firm%C3%A1m
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140331IPR41177/html/MEPs-cut-customs-duties-on-imports-from-Ukraine
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/142405.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142223.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-279_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/04/01/summer-time/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-530.022%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fSK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-523.136%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fSK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0084&qid=1398422827099&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0739:FIN:SK:PDF
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/askEP.html


 

 

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

Uznesenie Európskeho parlamentu o zriadení právneho rámca EÚ na ochranu 

domácich a túlavých zvierat (04. 7. 2012) 

Oznámenie Komisie o stratégii Európskej Únie v oblasti ochrany a dobrých 

podmienok zvierat na obdobie rokov 2012-2015 (5. 2. 2012) 

Uznesenie EP o trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich organizmoch (15. 1. 

2014) 

Uznesenie Európskeho parlamentu o strategických cieľoch Európskej únie pre 16. 

schôdzu konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s 

ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (6. 2. 2013) 

Medziskupina EP pre dobré podmienky a ochranu zvierat 

 

Máte akékoľvek otázky k tejto problematike alebo inej záležitosti súvisiacej s EP? 

Prosím použite webový formulár. Napíšte nám a my odpovieme. 

 

Nedostatok vody na Malte 

Niektorí občania komentovali správu vody na Malte a predniesli Európskemu 

parlamentu niekoľko návrhov, ako pristúpiť k otázke nedostatku vody v tejto krajine.  

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

Správa Európskej komisie o ekologických pravidlách Malty (3. 2013) 

Hodnotenie Európskej komisie plánu manažmentu povodia Malty 

Správa Európskej environmentálnej agentúry o pobrežných a námorných otázkach 

Malty (13. 4. 2011) 

 

Máte akékoľvek otázky k tejto problematike alebo inej záležitosti súvisiacej s EP? 

Prosím použite webový formulár. Napíšte nám a my odpovieme. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P7-TA-2012-291
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P7-TA-2012-291
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_sk.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_sk.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0031+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//SK&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//SK&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//SK&language=EN
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/askEP.html
http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging-labelling-classification/index_en.htm#malta_en_keeping-to-environmental-rules
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_en.htm
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/askEP.html

