
 

 

Témy a odkazy − august 2014 

V tomto vydaní: teror ISIS a humanitárna katastrofa v Iraku, napätie medzi Ruskom a 
Ukrajinou, izraelsko-palestínsky konflikt, nezávislosť súdnictva v Turecku, rokovania 
o TTIP.  
 

Nedávne medzinárodné konflikty tvorili v auguste 2014 hlavnú tému v korešpondencii 

občanov adresovanej Európskemu parlamentu. Občania sa delili o svoje obavy v 

súvislosti so situáciou v Iraku, na východe Ukrajiny a v Gaze a vyzývali EÚ, aby 

ľuďom v regiónoch postihnutých konfliktom pomohla a zapojila sa do hľadania 

riešenia. 

 

Nasledujúce témy vychádzajú z otázok a komentárov občanov, ktorí sa písomne 

obrátili na Európsky parlament. 

 

Teror ISIS a humanitárna katastrofa v Iraku 

V dôsledku zhoršujúcej sa situácie v Iraku vyjadrili občania svoje obavy o kresťanov 

žijúcich v krajine, ako aj o ostatných civilistov, ktorí uviazli v bojoch a ktorí sa snažia 

utiecť do Jordánska.  

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Iraku a jeho tlačová správa (17. júla 

2014) 

EPRS: Irak: smerom k nezávislému Kurdistanu? (10. 07. 2014) 

EPRS: Reakcia EÚ na zhoršujúcu sa situáciu v Iraku (24. 02. 2014) 

Delegácia EP pre parlamentné vzťahy s Irakom 

Kríza v Iraku: Humanitárna reakcia Európskej únie (29. august 2014) 

 

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

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

 

Napätie medzi Ruskom a Ukrajinou 

Napätie medzi Ruskom a Ukrajinou naďalej znepokojuje občanov, ktorí sa vyjadrovali 

k vojenskému konfliktu na východe Ukrajiny a naliehali na Európsku úniu, aby 

podnikla rozhodnejšie kroky na vyriešenie krízy. 

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0011+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/content/20140711IPR52235/html/Iraq-MEPs-reject-jihadist-terrorism-and-call-for-sustainable-political-solution
http://epthinktank.eu/2014/07/10/iraqikurds/
http://epthinktank.eu/2014/02/24/eu-response-to-iraqs-degenerating-situation
http://www.europarl.europa.eu/delegations/sk/d-iq/home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-510_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/askEP.html


 

 

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

Ukrajiny (08. 08. 2014) 

Havária letu MH17: výzva poslancov Európskeho parlamentu na solidaritu s 

Ukrajinou a sankcie voči Rusku  (22.07. 2014) 

Poslanci Európskeho parlamentu vyzývajú Rusko, aby prijalo ukrajinský mierový plán  

(17. 07. 2014) 

Osobitné stretnutie Európskej rady – závery (30. 08. 2014) 

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

 

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

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

 

Izraelsko-palestínsky konflikt 

Vo svetle nedávneho stupňovania napätia v Gaze v kontexte konfliktu medzi 

Izraelom a Palestínou žiadali niektorí občania informácie o pozícii Európskeho 

parlamentu a vyzývali Európsku úniu, aby zasiahla. 

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

Odpoveď EP: Izraelsko-palestínsky konflikt stupňovanie násilia v Gaze (06. 08. 2014, 

aktualizácia: 28. 08. 2014) 

Schulz o dohode o prímerí v Gaze (27. 08. 2014) 

Uznesenie Európskeho parlamentu o vyhrotení násilia medzi Izraelom a Palestínou  

17. 07. 2014) 

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

 

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

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

 

Nezávislosť súdnictva v Turecku 

Po zatknutí policajtov obvinených z odpočúvania vlády písali občania Európskemu 

parlamentu a vyzývali EÚ, aby reagovala na vývoj týkajúci sa nezávislosti súdnictva 

a slobody prejavu v Turecku. 

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

Uznesenie Európskeho parlamentu o správe o pokroku za rok 2013 a jeho tlačová 

správa (12. marec 2014) 

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://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/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/ec/144538.pdf
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/08/06/israeli-palestinian-conflict-violence-escalation-in-gaza/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-august/html/schulz-on-gaza-ceasefire-agreement
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//SK
http://eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/content/20140307IPR38301/html/Turkey-credible-commitment-and-strong-democratic-foundations-needed-MEPs-say
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/content/20140307IPR38301/html/Turkey-credible-commitment-and-strong-democratic-foundations-needed-MEPs-say


 

 

EPRS: Sloboda sociálnych médií v Turecku (30. 07. 2014) 

EPRS: Turecko: správa o pokroku za rok 2013 a ďalej (08. 03. 2014) 

Spoločný parlamentný výbor EÚ – Turecko 

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

 

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

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

 

Rokovania o TTIP 

Občania pokračovali vo vyjadrovaní obáv z Transatlantického obchodného a 

investičného partnerstva medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými. Opakovane 

kritizujú dôverný charakter rokovaní a prejavujú osobitný záujem o možné následky 

ustanovení mechanizmu urovnávania sporov medzi investorom a štátom a o kritériá 

EÚ v oblasti životného prostredia, práv spotrebiteľov alebo ochrany údajov. 

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

EPRS: analýza o rôznych aspektoch TTIP 

Poslanci Európskeho parlamentu žiadajú viac transparentnosti pri rokovaniach o 

transatlantickom obchode (16. 07. 2014) 

Uznesenie Európskeho parlamentu o otvorení rokovaní o viacstrannej dohode o 

službách  (04. 07. 2013) 

Internetová stránka Európskej komisie o dohode TTIP 

 

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

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

 

http://epthinktank.eu/2014/07/30/social-media-freedom-in-turkey/
http://epthinktank.eu/2014/03/08/turkey-the-2013-progress-report-and-beyond/
http://www.europarl.europa.eu/delegations/sk/d-tr/home.html#delegation_menu
http://eeas.europa.eu/turkey/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/askEP.html
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/content/20140711IPR52249/html/Poslanci-vyzvali-na-v%C3%A4%C4%8D%C5%A1iu-transparentnos%C5%A5-pri-rokovaniach-o-TTIP
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/content/20140711IPR52249/html/Poslanci-vyzvali-na-v%C3%A4%C4%8D%C5%A1iu-transparentnos%C5%A5-pri-rokovaniach-o-TTIP
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/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/askEP.html

