
 

 

Tematy i linki – maj 2014 

 

Co nas czeka po wyborach europejskich? Jakie jest stanowisko Parlamentu w 

sprawie wydarzeń na Ukrainie?  

 

Odpowiedzi na te pytania oraz odnośnie do innych trosk obywateli można 

znaleźć, korzystając z podanych niżej linków. 

Na podstawie pytań i uwag obywateli, przysłanych do Parlamentu 

Europejskiego, sformułowano następujące tematy: 

 

Wybory europejskie w 2014 r. 

Dominującym tematem miesiąca były niewątpliwie wybory europejskie. Przed 

wyborami obywatele zwracali się do nas o informacje na temat sposobu 

głosowania, zwłaszcza z zagranicy, na temat kandydatów i partii, pracy 

posłów i funkcjonowania Parlamentu. Po wyborach byli zainteresowani 

wynikami, podczas gdy niektórzy skarżyli się na przebieg wyborów w krajach, 

w których oddali głos. 

 

Odnośne informacje można znaleźć pod następującymi linkami: 

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 

Wybory 2014 – Nowy Parlament 

Noty faktograficzne o Unii Europejskiej 

Lista posłów do PE 

Odpowiedź PE: wybory europejskie 

 

Jeżeli mają Państwo pytania na ten temat lub niepokoją Państwa inne 

kwestie dotyczące PE, prosimy skorzystać z naszego formularza online. 

Odpowiemy na każde pytanie. 

 

 

http://www.wyniki-wybory2014.eu/pl/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/pl/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/full-list.html
http://epthinktank.eu/2014/05/01/ep-elections-2014-voting-rights-when-living-abroad/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html


 

 

Wybory i napięta sytuacja na Ukrainie 

Aktualna napięta sytuacja na wschodzie Ukrainy, separatystyczne referenda 

w Doniecku i Ługańsku oraz wybory prezydenckie na Ukrainie z 25 maja 

2014 r. sprawiły, że obywatele kierowali do Parlamentu opinie i pytania na 

temat polityki UE wobec Ukrainy. Wielu z nich wyrażało zaniepokojenie w 

związku z tymczasowym rządem Ukrainy oraz nadzieję na pokojowe 

rozwiązanie kryzysu w tym kraju. 

 

Odnośne informacje można znaleźć pod następującymi linkami: 

Przewodniczący Schulz gratuluje Ukrainie i jej prezydentowi elektowi (26-05-

2014) 

Ukraina: Posłowie wzywają do nałożenia sankcji na rosyjskie firmy 

energetyczne (17-04-2014) 

Najważniejszy temat – Ukraina: wyboista droga do Europy (13-03-2014) 

Oświadczenie szefów państw lub rządów w sprawie Ukrainy (27-05-2014) 

Umowa o stowarzyszeniu między UE i Ukrainą 

 

Jeżeli mają Państwo pytania na ten temat lub niepokoją Państwa inne 

kwestie dotyczące PE, prosimy skorzystać z naszego formularza online. 

Odpowiemy na każde pytanie. 

 

Czy w UE będzie dochodziło do odłączania się regionów od państw 

członkowskich? 

Obywatele nadal piszą do Parlamentu Europejskiego w sprawie 

hipotetycznego odłączania się regionów od państw członkowskich UE. 

Niektórzy wyrażali w szczególności poparcie dla referendum w Katalonii, 

podczas gdy inni chcieli uzyskać informacje o konsekwencjach 

niepodległości. Ponadto wielu obywateli wzywało Unię Europejską do uznania 

języka katalońskiego.  

 

Odnośne informacje można znaleźć pod następującymi linkami: 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en-pl/press/press_release_speeches/press_release/2014/2014-may/html/schulz-congratulates-ukraine-and-its-leader-elect
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraina-Pos%C5%82owie-wzywaj%C4%85-do-na%C5%82o%C5%BCenia-sankcji-na-rosyjskie-firmy-energetyczne
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraina-Pos%C5%82owie-wzywaj%C4%85-do-na%C5%82o%C5%BCenia-sankcji-na-rosyjskie-firmy-energetyczne
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/top-stories/content/20140304TST37506/html/Ukraina-wyboista-droga-do-Europy
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/142875.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/association_agreement/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html


 

 

Odpowiedź Komisji Europejskiej na pytanie Parlamentu w sprawie 

hipotetycznego oddzielenia się części państwa członkowskiego (20-11-13) 

Język kataloński w Parlamencie Europejskim  

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Barcelonie 

 

Jeżeli mają Państwo pytania na ten temat lub niepokoją Państwa inne 

kwestie dotyczące PE, prosimy skorzystać z naszego formularza online. 

Odpowiemy na każde pytanie. 

 

 

 

Sytuacja bezpańskich psów w Rumunii 

Temat sytuacji bezpańskich psów w Rumunii powraca w korespondencji 

obywateli od kilku miesięcy. Obywatele kierowali do PE wyrazy 

zaniepokojenia środkami przyjętymi w celu masowej eutanazji tych zwierząt 

oraz prośby o interwencję Unii Europejskiej na rzecz rozwiązania tej kwestii.  

 

Odnośne informacje można znaleźć pod następującymi linkami: 

Artykuł 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ustanowienia ram prawnych 

UE dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich  (04-07-2012) 

Intergrupa Parlamentu Europejskiego ds. Dobrostanu i Ochrony Zwierząt 

Konferencja w sprawie dobrostanu psów i kotów w Unii Europejskiej (28-10-

2013) 

 

 

Jeżeli mają Państwo pytania na ten temat lub niepokoją Państwa inne 

kwestie dotyczące PE, prosimy skorzystać z naszego formularza online. 

Odpowiemy na każde pytanie. 

 

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
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/askEP.html
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:PL:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//PL
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/pl/askEP.html

