
 

 

Témy a odkazy − september 2014 
V tomto vydaní: Škótske referendum, vypočutia komisárov, sankcie poslancom EP za 

správanie, dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou, dohody o voľnom obchode 

TTIP/CETA.  

 

Medzi témy, ktoré v septembri 2014 zaujímali občanov, patrili vonkajšie vzťahy EÚ 

(Ukrajina, Rusko), obchodné vzťahy (Kanada, USA), vnútorné veci (referendum v 

Škótsku) i niektoré inštitucionálne aspekty (vytvorenie novej Komisie, vnútorné 

pravidlá týkajúce sa poslancov EP). 

 

Nasledujúce témy sú založené na otázkach a komentároch občanov, ktorí oslovili 

Európsky parlament. 

 

Škótske referendum 

Škótske referendum, ktoré sa konalo 18. septembra 2014, sa ukázalo byť určujúcim 

momentom v histórii krajiny, čo sa odrazilo v korešpondencii s občanmi tento mesiac. 

Najčastejšie sa otázky týkali prípadných následkov na členstvo Škótska v EÚ. Boli 

kladené aj otázky o volebných postupoch a výsledku referenda. 

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

Predseda Schulz k výsledkom referenda  (19-9-2014) 

Otázka Parlamentu o eventuálnom štatúte škótskych občanov v EÚ po vyhlásení 

nezávislosti (3. 4. 2014) 

 

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

webový formulár. Napíšte nám a my odpovieme. 

 

Vypočutia komisárov 

Pred začatím vypočutí dezignovaných komisárov sa niektorí občania obrátili na 

Európsky parlament s pripomienkami k osobným a profesijným skúsenostiam 

niektorých kandidátov. Ďalší občania požadovali informácie o vypočutiach v 

Parlamente a pýtali sa napríklad na to, ktoré výbory hodnotia kandidátov alebo aký 

má verejnosť prístup k vypočutiam.  

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

#Vypočutia v EP roku 2014: Zoznámte sa s dezignovaným kandidátom! (24. 

septembra 2014) 

Infografika: Ako sa volí Európska komisia 

Plán vypočutí dezignovaných komisárov 

Európska komisia – na ceste k Junckerovej Komisii 

 

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

webový formulár. Napíšte nám a my odpovieme. 

 

Sankcie poslancom EP za správanie 

Poznámky poslanca EP počas rozpravy o nezamestnanosti mladých počas plenárnej 

schôdze 16. júla 2014 a následné sankcie, ktoré uložil predseda EP, vyvolali reakciu 

mnohých občanov. 

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-result-of-the-referendum-on-independence-for-scotland
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/09/24/commissioner_hearings/
http://www.elections2014.eu/en/news-room/content/20140918IFG65303/html/Infographic-how-the-European-Commission-will-get-elected
http://www.elections2014.eu/en/new-commission/hearings/by-committee
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/askEP.html


 

 

Rozhodnutie predsedu Schulza o poznámkach poslanca EP (17. 9. 2014) 

Zápisnica z rozpravy, ktorá sa konala 16. júla 

Články165 a 166 rokovacieho poriadku EP: Opatrenia v prípade nedodržiavania 

pravidiel správania poslancov 

 

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

webový formulár. Napíšte nám a my odpovieme. 

 

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 

Súhlas Parlamentu s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou umožnil občanom 

vyjadriť sa k úlohe EÚ v otázke konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou a násilia na 

východe Ukrajiny. Niektorí občania žiadali, aby sa na Rusko a jeho vedúcich 

predstaviteľov uplatnil prístup nulovej tolerancie. Ďalší sa kriticky vyjadrovali o EÚ a 

obhajovali kroky Ruska. 

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

Poslanci EP vítajú známky nádeje na Ukrajine a naliehavo vyzývajú EÚ, aby 

odporovala Rusku (18. 9. 2014) 

Ukrajina: časový prehľad udalostí (18. 9. 2014) 

Schulz k hlasovaniu o dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (16. 9. 2014) 

Odpoveď EP: Katastrofa letu MH17 a reakcia EÚ na úlohu Ruska na východe 

Ukrajiny (8. 8. 2014) 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ): Vyhlásenia a rozhodnutia EÚ 

 

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

použite náš internetový formulár. Napíšte nám a my odpovieme. 

 

Dohody o voľnom obchode TTIP/CETA 

Dohody EÚ o voľnom obchode s Kanadou (CETA) a USA (TTIP) sú naďalej 

zdrojom obáv občanov. Témy sa rôznili, od postupu rokovaní (nedostatok 

transparentnosti a demokratickej legitimity, dominantný vplyv lobistov a 

nadnárodných spoločností) až po obávané následky dohôd (oslabenie súčasných 

európskych sociálnych a spotrebiteľských noriem a noriem v oblasti životného 

prostredia a ochrany údajov.  

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

Rozchádzajúce sa názory poslancov EP o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a 

Kanadou (17. 9. 2014) 

Poslanci EP žiadajú viac transparentnosti v rozhovoroch o transatlantickom obchode 

(16. 7. 2014) 

EPRS: analýza o rôznych aspektoch TTIP 

Internetová stránka Európskej komisie o dohode TTIP 

Internetová stránka Európskej komisie o dohode CETA 

 

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

webový formulár. Napíšte nám a my odpovieme. 

 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-s-decision-on-the-inappropriate-language-of-mep-janusz-korwin-mikke
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140716+ITEM-008+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//EN&language=EN&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//EN&language=EN&navigationBar=YES
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140918IPR65201/html/MEPs-welcome-signs-of-hope-in-Ukraine-and-urge-the-EU-to-stand-up-to-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140918IPR65201/html/MEPs-welcome-signs-of-hope-in-Ukraine-and-urge-the-EU-to-stand-up-to-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140203STO34645/html/Ukraine-timeline-of-events
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
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://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52249/html/MEPs-call-for-more-transparency-in-transatlantic-trade-talks
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/askEP.html

