
 

 

Témy a odkazy − jún 2014 

V júni boli rozhodne najaktuálnejšou témou výsledky májových európskych volieb, ktoré boli 

pre európskych občanov pohnútkou na kontaktovanie Európskeho parlamentu. Ostatné témy 

občanov sa týkali obchodnej dohody medzi EÚ a USA a situácie v oblasti ľudských práv v 

niektorých krajinách EÚ.  

 

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

parlament. 

 

Na ceste k novému Európskemu parlamentu 

Po voľbách občania požadovali okrem iného porovnanie celkovej volebnej účasti s ostatnými 

rokmi alebo zostavenie výsledkov podľa strán a krajín. Na politickejšej úrovni sa občania 

vyjadrovali k výsledkom volieb. Niektorí kládli otázky v súvislosti s novým Parlamentom a 

zaujímali sa najmä o postup voľby predsedu Európskej komisie. 

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

Výsledky európskych volieb 2014 

Smerom k novému Parlamentu 

EPRS: Pravidlá pre politické skupiny a nezaradených poslancov 30-06-2014 

Informačný list o volebných postupoch v EP 

Zoznam poslancov 

 

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

Použite náš webový formulár. Napíšte nám a my odpovieme. 

 

Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP): Obavy v 

súvislosti s ochranou investorov 

Rokovania o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)  medzi EÚ a 

USA sú pre občanov stále zdrojom znepokojenia. Občania vyzývajú Parlament na 

dodržiavanie európskych noriem a sú osobitne znepokojení v súvislosti so systémom 

riešenia sporov medzi investorom a štátom. 

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

Odpoveď EP: Obchodná dohoda medzi EÚ a USA (TTIP / TAFTA) (23-01-2014) 

http://www.results-elections2014.eu/en/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/sk/new-parliament
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/map.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/01/23/eu-us-trade-agreement-ttip-tafta/


 

 

EPRS: Dôsledky prípadnej dohody o voľnom obchode medzi EÚ a USA (TTIP) na ochranu 

spotrebiteľa a bezpečnosť potravín (25-03-2014) 

Osobitná stránka Európskej komisie venovaná TTIP 

Tlačové vyhlásenie Komisie o online konzultáciách s verejnosťou zameraných na ochranu 

investorov v rámci TTIP (27-03-2014) 

Online konzultácia s verejnosťou o urovnávaní sporov medzi investorom a štátom v rámci 

TTIP  

 

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

Použite náš webový formulár. Napíšte nám a my odpovieme. 

 

Ľudské práva 

Občania naďalej vyjadrujú svoje obavy a postoje v súvislosti s otázkami ľudských práv v 

niektorých tretích krajinách. Pýtajú sa na stanovisko Parlamentu a žiadajú o prijatie opatrení. 

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

Informačný list Európskeho parlamentu  o ľudských právach (04/2014) 

Výročná správa EP o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2012 (11-12-2013) 

Politiky EÚ v oblasti ľudských práv (12-12-2012) 

Výbor Európskeho parlamentu pre ľudské práva 

ESVČ (vonkajšie opatrenia): EÚ a ľudské práva 

 

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

Použite náš webový formulár. Napíšte nám a my odpovieme. 

 

http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_sk.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_sk.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.1.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P7-TA-2013-0575
http://epthinktank.eu/2012/12/12/getting-started-with-human-rights-information-research-3/
http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/droi/home.html
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_sk.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/askEP.html

