
 

 

Témata a odkazy – květen 2014 

 

Co přijde po evropských volbách? Jakých postoj zaujímá Parlament 

k vývoji na Ukrajině?  

 

Odpovědi na tyto i další otázky občanů nalezte prostřednictvím níže 

uvedených odkazů. 

Následující témata vychází z dotazů a připomínek, které občané adresují 

Evropskému parlamentu. 

 

Volby do Evropského parlamentu 2014 

Evropské volby byly zdaleka nejsledovanějším tématem měsíce. Před 

volbami žádali občané o informace, jak hlasovat, zejména pokud jsou v 

zahraničí, ptali se na kandidáty a strany, na práci poslanců a fungování 

Parlamentu. Po volbách se občané zajímali o výsledky voleb; jiní si stěžovali 

na to, jak volby probíhaly v jejich zemích. 

 

Další informace naleznete zde: 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v r. 2014 

Volby v r. 2014 – Nový Parlament 

Informace o legislativě pro volby do EP 

Seznam poslanců 

EP odpovídá: Evropské volby (není k dispozici v češtině) 

 

Máte dotaz na toto či jiné téma týkající se EP? Použijte náš webový formulář. 

Vy napíšete, my odpovíme. 

 

 

Volby na napětí na Ukrajině 

http://www.vysledky-volby2014.eu/cs/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/cs/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/map.html
http://epthinktank.eu/2014/05/01/ep-elections-2014-voting-rights-when-living-abroad/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html


 

 

Situace na východě Ukrajiny je stále napjatá, separatisté uspořádali 

referendum v Doněcku a Luhansku a dne 25. května 2014 se na Ukrajině 

konaly prezidentské volby. Občané se proto obracejí na Parlament se svými 

názory a ptají se na politiku EU vůči Ukrajině. Mnozí z nich mají určité obavy 

v souvislosti s přechodnou vládou na Ukrajině a vyjadřují přání, aby byla krize 

v zemi vyřešena mírovou cestou. 

 

Další informace naleznete pod následujícími odkazy: 

Předseda Schulz blahopřeje Ukrajině a nově zvolenému prezidentovi  

(EN, DE, FR) (26-05-2014) 

Ukrajina: europoslanci vyzývají k sankcím EU vůči ruským energetickým 

společnostem (17-04-2014) 

Top téma: Ukrajina: je její budoucností Evropa? - Co přijde dál (13-03-

2014) 

Prohlášení hlav států a předsedů vlád EU o Ukrajině (27-05-2014) 

Dohoda o přidružení EU-Ukrajina (EN, UK) 

 

Máte dotaz na toto či jiné téma týkající se EP? Použijte náš webový formulář. 

Vy napíšete, my odpovíme. 

 

Rozdělení států v EU? 

Občané často píší Evropskému parlamentu a ptají se, co by se stalo v 
případě vyhlášení samostatnosti některých částí členských států Evropské 
unie. Někteří občané se vyslovují pro konání referenda v Katalánsku, jiní 
chtějí informace o tom, jaké by měla případná nezávislost důsledky. Mnoho 
občanů klade otázky ohledně uznání katalánštiny jako jednoho z úředních 
jazyků EU.  

 

Další informace naleznete zde: 

Odpověď Evropské komise na parlamentní otázky o případném 

vyhlášení samostatnosti části členského státu (EN, ES) (20-11-13) 

Katalánština v Evropském parlamentu  (CA, ES)   

Informační kancelář EP v Barceloně (CA, ES) 

 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/2014/2014-may/html/schulz-congratulates-ukraine-and-its-leader-elect
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukrajina-EP-vyz%C3%BDv%C3%A1-k-sankc%C3%ADm-EU-v%C5%AF%C4%8Di-rusk%C3%BDm-energetick%C3%BDm-spole%C4%8Dnostem
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukrajina-EP-vyz%C3%BDv%C3%A1-k-sankc%C3%ADm-EU-v%C5%AF%C4%8Di-rusk%C3%BDm-energetick%C3%BDm-spole%C4%8Dnostem
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/top-stories/content/20140304TST37506/html/Ukrajina-je-jej%C3%AD-budoucnost%C3%AD-Evropa
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/CS/ec/142867.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/association_agreement/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-011023&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-011023&language=EN
http://www.europarlbarcelona.eu/ca/parlament_europeu/multilinguisme/catala_al_pe.html
http://www.europarlbarcelona.eu/ca/home.html;jsessionid=773BF71C44C7DE5B4B54F600CE6F4124


 

 

Máte dotaz na toto či jiné téma týkající se EP. Použijte náš webový formulář. 

Vy napíšete, my odpovíme. 

 

 

 

Toulaví psi v Rumunsku 

Již několik měsíců se občané často ptají na problematiku toulavých psů 

v Rumunsku. Vyjadřují své znepokojení nad masovou eutanázií těchto zvířat 

a žádají Evropskou unii, aby zasáhla.  

 

Další informace naleznete zde: 

Článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie  

Usnesení Evropského parlamentu o vytvoření právního rámce EU na ochranu zvířat v 

zájmových chovech a toulavých zvířat (04-07-2012) 

Meziskupina EP pro dobré životní podmínky a ochranu zvířat (EN) 

Konference o životních podmínkách psů a koček v Evropské unii (EN) 

 

 

Máte dotaz na toto či jiné téma týkající se EP? Použijte náš webový formulář. 

Vy napíšete, my odpovíme. 

 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:cs:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/28102013-concluding_report_conference_dogs_and_cats_en.pdf
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/askEP.html

