
 

 

Témy a odkazy: Havária letu MH17, Izrael a 

Palestína, dohoda TTIP, štatút poslancov 

Európskeho parlamentu 

Zrútenie malajzijského lietadla na Ukrajine a stupňovanie násilia medzi Izraelom a 

Palestínou boli v júli 2014 dve z hlavných tém, o ktorých občania písali Európskemu 

parlamentu. Ako aj v predchádzajúcich mesiacoch, občania naďalej vyjadrovali svoje 

obavy v súvislosti s dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Spojenými štátmi. 

Posielali tiež otázky týkajúce sa rôznych aspektov práce a štatútu poslancov 

Európskeho parlamentu.  

 

Nasledujúce témy vychádzajú z otázok a komentárov občanov, ktorí oslovili 

Európsky parlament. 

 

Havária letu MH17: letecké nešťastie malajzijského lietadla na 

Ukrajine 

Po zrútení lietadla malajzijskej leteckej spoločnosti na Ukrajine (let MH17) 

17. júla 2014 posielali občania Európskemu parlamentu odkazy plné smútku a obáv. 

Vyjadrovali sa k násilnému konfliktu na východe Ukrajiny a naliehali na Európsku 

úniu, aby podnikla ráznejšie kroky na vyriešenie krízy. 

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

Havária letu MH17: výzva poslancov Európskeho parlamentu na solidaritu s 

Ukrajinou a sankcie voči Rusku (22. 07. 2014) 

Predseda Schulz o havárii lietadla malajzijskej leteckej spoločnosti (let MH17) na 

Ukrajine (17. 07. 2014) 

Poslanci Európskeho parlamentu vyzývajú Rusko, aby prijalo ukrajinský mierový plán 

(17. 07. 2014) 

Rada: Prijatie dohodnutých reštriktívnych opatrení vzhľadom na úlohu Ruska v 

konflikte na východe Ukrajiny (31. 07. 2014) 

Vyhlásenie vedúcich predstaviteľov skupiny G-7 o Ukrajine (30. 07. 2014) 

 

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

Prosím použite náš internetový formulár. Napíšte nám a my vám odpovieme. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-july/html/schulz-on-the-crash-of-malaysia-airlines-plane-mh17-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-july/html/schulz-on-the-crash-of-malaysia-airlines-plane-mh17-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/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/foraff/144205.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-245_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/askEP.html


 

 

Stupňovanie násilia v pásme Gazy 

Občania sa obrátili na Európsky parlament vyjadrujúc svoje obavy v súvislosti so 

stupňovaním násilia medzi Izraelom a Palestínou. Vyzývali EÚ a Parlament, aby 

podnikli kroky na zastavenie vojenských operácií, ktoré spôsobili množstvo obetí na 

strane civilného obyvateľstva v pásme Gazy. 

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

poslanci Európskeho parlamentu žiadajú okamžité stiahnutie zbraní v izraelsko – 

palestínskom konflikte (17. 07. 2014) 

Uznesenie Európskeho parlamentu o vyhrotení násilia medzi Izraelom a Palestínou  

(17. 07. 2014) 

EÚ zvyšuje humanitárnu pomoc pre Gazu v reakcii na stupňovanie krízy 

(25. 07. 2014) 

Vyhlásenie EÚ o potrebe okamžitého stiahnutia zbraní v pásme Gazy (17. 07. 2014) 

Informácie EÚ o Izraeli 

 

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

Prosím použite náš internetový formulár. Napíšte nám a my vám odpovieme. 

 

Dohoda TTIP, dohoda o obchode so službami a hydraulické 

štiepenie 

Počas posledných mesiacov sa občania obracali na Európsky parlament s 

pochybnosťami v súvislosti s Dohodou o transatlantickom obchodnom a investičnom 

partnerstve (TTIP) medzi EÚ a Spojenými štátmi. Občania opakovane spájajú 

rokovania o dohode TTIP s otázkami ako je dohoda o obchode so službami (TiSA) 

alebo vplyv hydraulického štiepenia bridlicového plynu na životné prostredie. 

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

dohoda TTIP a dohoda o obchode so službami (TiSA) 

Poslanci Európskeho parlamentu žiadajú viac transparentnosti v rozhovoroch o 

transatlantickom obchode (16. 7. 2014) 

Uznesenie Európskeho parlamentu o otvorení rokovaní o viacstrannej dohode o 

službách  (04. 07. 2013) 

Internetová stránka Európskej komisie o dohode TTIP 

Internetová stránka Európskej komisie o dohode o obchode so službami 

Hydraulické štiepenie 

http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/content/20140715STO52510/html/Poslanci-vyzvali-k-stiahnutiu-zbran%C3%AD-v-izraelsko-palest%C3%ADnskom-konflikte
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/content/20140715STO52510/html/Poslanci-vyzvali-k-stiahnutiu-zbran%C3%AD-v-izraelsko-palest%C3%ADnskom-konflikte
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//SK
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-881_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140725_03_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/content/20140711IPR52249/html/MEPs-call-for-more-transparency-in-transatlantic-trade-talks
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/content/20140711IPR52249/html/MEPs-call-for-more-transparency-in-transatlantic-trade-talks
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//SK
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_en.htm


 

 

Smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie: dohoda dosiahnutá s 

ministrami EÚ (20. 12. 2013) 

Životné prostredie: posudzovanie vplyvov projektov sa zjednodušilo (15. 05. 2014) 

Európska komisia odporúča minimálne zásady pre ťažbu bridlicového plynu  

(22. 01. 2014) 

 

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

Prosím použite náš internetový formulár. Napíšte nám a my vám odpovieme. 

 

Poslanci Európskeho parlamentu – kto sú a čo robia 

Od európskych volieb v máji 2014 sa občania opakovane obracali na Európsky 

parlament so širokou škálou otázok týkajúcich sa práce a štatútu poslancov 

Európskeho parlamentu.  

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

nástroj na vyhľadávanie kontaktných údajov poslancov Európskeho parlamentu 

podľa mena, krajiny alebo politickej skupiny 

Poslanci Európskeho parlamentu – kódex správania, platy a príspevky 

Odpoveď EP: prítomnosť poslancov Európskeho parlamentu v rokovacej sále v 

Bruseli (02. 05. 2014) 

Ako prebieha plenárne zasadnutie  

Rokovací poriadok 

 

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

Prosím použite náš internetový formulár. Napíšte nám a my vám odpovieme. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/content/20131220IPR31634/html/Environmental-impact-assessment-directive-agreement-reached-with-EU-ministers
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/content/20131220IPR31634/html/Environmental-impact-assessment-directive-agreement-reached-with-EU-ministers
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-559_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-55_sk.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/map.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/0081ddfaa4/MEPs.html
http://epthinktank.eu/2014/05/02/presence-of-meps-in-the-hemicycle/
http://epthinktank.eu/2014/05/02/presence-of-meps-in-the-hemicycle/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/00623fe732/How-plenary-works.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/00a4c9dab6/Rules-of-procedure.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/askEP.html

