
Témy a odkazy − október 2014

V tomto vydaní: vypočutia nových komisárov, rozprava v EP o dodržiavaní
základných právach v Maďarsku, projekt „Farma tisícich kráv“ vo Francúzsku,
Turecko a situácia Kurdov v meste Kobane, vzťahy EÚ s Ruskom a Ukrajinou, zimný
čas.

Tento mesiac bolo oddeleniu pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP) doručené
neobvykle vysoké množstvo otázok týkajúcich sa širokého spektra tém. Občanov stále
znepokojujú medzinárodné konflikty a majú pochybnosti o politike EÚ vo vzťahu k
tretím krajinám ako Ukrajina, Rusko alebo Turecko. V doručenej pošte týkajúcej sa
vnútorných záležitostí prevládali predovšetkým otázky v súvislosti s vypočutím
dezignovaných komisárov a rozpravou v Parlamente o dodržiavaní základných práv v
Maďarsku.  Ďalšími témami, ktoré vyvolali záujem, boli projekt „Farma tisícich kráv“
vo Francúzsku a zmena letného a zimného času.

Nasledujúce témy vychádzajú z otázok a pripomienok občanov, ktorí sa písomne
obrátili na Európsky parlament.

Vypočutia nových komisárov
Občania sa na Európsky parlament obracali a rázne vyjadrovali svoje názory na
vymenovanie niektorých dezignovaných komisárov. Niektorí sa sťažovali na
vhodnosť konkrétnych kandidátov. Iní vyjadrovali podporu jednotlivým nominantom
a odporúčali EP, aby navrhované zloženie Európskej komisie schválil.

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám:
#Vypočutia v EP v roku 2014: Zoznámte sa s dezignovanými komisármi! (24.
september 2014)
Dezignovaní komisári a ich portfóliá
Osobitná internetová stránka o #vypočutiach v EP v roku 2014
Európska komisia – na ceste k Junckerovej Komisii

Máte akékoľvek otázky k tejto problematike alebo inej záležitosti súvisiacej s EP?
Použite, prosím, náš elektronický formulár. Napíšte nám a my vám odpovieme.

Rozprava v EP o dodržiavaní základných práv v Maďarsku
V rámci rozpravy o stave demokracie, právneho štátu a dodržiavania základných práv
v Maďarsku sa niektorí maďarskí občania vyjadrovali k podnetu Parlamentu a žiadali
rovnaký prístup voči všetkým členským štátom EÚ.

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám:
Hodnoty EÚ musia byť rešpektované tak v Maďarsku, ako aj vo všetkých členských
štátoch (21. 10. 2014)
Rozprava o demokracii, právnom štáte a dodržiavaní základných právach v Maďarsku
(21. 10. 2014)
Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2013 o situácii v oblasti základných práv:
normy a postupy v Maďarsku (03. 07. 2014)

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



Použite, prosím, náš elektronický formulár. Napíšte nám a my vám odpovieme.

Projekt „Farma tisícich kráv“ vo Francúzsku
Občania poslali Parlamentu otvorený list, v ktorom protestujú proti projektu „Farma
tisícich kráv“ vo Francúzsku a sťažujú sa na založenie veľkého poľnohospodárskeho
podniku na chov kráv. Hlavné obavy sa týkali zlučiteľnosti projektu s ochranou
životného prostredia a normami upravujúcimi dobré životné podmienky zvierat.

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám:
Parlamentná otázka týkajúca sa projektu „Farma tisícich kráv“ vo Francúzsku (28. 11.
2013)
V mene Komisie odpovedal pán Borg (24. 01. 2014)

Máte akékoľvek otázky k tejto problematike alebo inej záležitosti súvisiacej s EP?
Použite, prosím, náš elektronický formulár. Napíšte nám a my vám odpovieme.

Turecko a situácia Kurdov v meste Kobane
V súvislosti s pokračujúcimi bojmi v sýrskom meste Kobane občania vyjadrovali
obavy o Kurdov a kritizovali postoj Turecka nepodporiť Kurdov v ich boji proti
Islamskému štátu (IŠ).

Mesto Kobane: Poslanci Európskeho parlamentu vyzývajú Turecko, aby výraznejšie
pomohlo sýrskemu mestu, ktoré ohrozuje IŠ (22. 10. 2014)
Schulz na stretnutí s kurdskými protestujúcimi v Európskom parlamente
(07. 10. 2014)
Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Iraku a Sýrii a o ofenzíve IŠ vrátane
prenasledovania menšín (18. 09. 2014)
Európska služba pre vonkajšiu činnosť: Vzťahy EÚ so Sýriou a s Tureckom

Máte akékoľvek otázky k tejto problematike alebo inej záležitosti súvisiacej s EP?
Použite, prosím, náš elektronický formulár. Napíšte nám a my vám odpovieme.

Vzťahy EÚ s Ruskom a Ukrajinou
Občania sa stále vyjadrujú k úlohe EÚ v súvislosti s konfliktom medzi Ruskom a
Ukrajinou. Niektorí občania žiadali, aby sa voči Rusku uplatnil prístup nulovej
tolerancie. Ďalší sa kriticky vyjadrovali o EÚ a obhajovali kroky Ruska.

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám:
Poslanci Európskeho parlamentu naliehajú na vedúcich predstaviteľov Ukrajiny, aby
rýchle vytvorili vládu a začali reformy (28. 10. 2014)
Parlament predĺžil bezcolný prístup ukrajinských tovarov na trh EÚ (23. 10. 2014)
Poslanci EP vítajú známky nádeje na Ukrajine a naliehajú na EÚ, aby Rusku
neustupovala (18. 09. 2014)
Odpoveď EP: Reakcia EÚ na úlohu Ruska na východe Ukrajiny (08. 08. 2014)
Európska služba pre vonkajšiu činnosť: Vzťahy EÚ s Ruskom a Ukrajinou

Máte akékoľvek otázky k tejto problematike alebo inej záležitosti súvisiacej s EP?
Použite, prosím, náš elektronický formulár. Napíšte nám a my vám odpovieme.



Od letného času k zimnému času
Občania sa opakovane obracajú na Parlament s pripomienkami v súvislosti so zmenou
letného a zimného času. Niektorí občania túto úpravu podporujú; iní vyzývajú
Parlament, aby úpravu letného času zrušil.

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám:
Odpoveď EP: Od letného času k zimnému času (24. 10. 2014)
Petícia č. 0859/2013 o predĺžení letného času (28. 02. 2014)
Petícia č. 1477/2012 o úprave letného času (30. 10. 2013)
Smernica 2000/84/ESo úprave letného času (19. 01. 2001)
Podrobná analýza Európskej komisie o vplyve letného času (23. 11. 2007)

Máte akékoľvek otázky k tejto problematike alebo inej záležitosti súvisiacej s EP?
Použite, prosím, náš elektronický formulár. Napíšte nám a my vám odpovieme.


