
 

 

Teme și legături – mai 2014 

 

Ce urmează după alegerile europene? Care este poziția Parlamentului privind 

evoluțiile din Ucraina?  

 

Răspunsurile la aceste întrebări sau la alte preocupări ale cetățenilor pot fi 

găsite consultând legăturile selectate de noi de mai jos. 

Temele care urmează se bazează pe întrebările și comentariile cetățenilor 

care se adresează în scris Parlamentului European. 

 

Alegerile europene 2014 

Alegerile europene au fost, în mod evident, principalul subiect de interes al 

acestei luni. Înainte de alegeri, cetățenii au solicitat informații privind modul în 

care pot vota, în special din străinătate, privind candidații și partidele politice, 

privind activitatea deputaților și modul de funcționare al Parlamentului. După 

alegeri, cetățenii s-au interesat în legătură cu rezultatele alegerilor; unii 

cetățeni au criticat modul în care s-au desfășurat alegerile în țările lor gazdă. 

 

Următoarele legături vă vor îndrepta către informațiile pertinente: 

Rezultatele alegerilor europene 2014 

Alegeri 2014 - Noul Parlament 

Fișă tehnică privind procedurile electorale în cadrul PE 

Lista deputaților 

Răspunsul PE: alegerile europene 

 

Alte întrebări pe această temă sau alte preocupări în legătură cu PE? Vă 

rugăm să utilizați formularul online de pe site-ul nostru internet. D-voastră 

scrieți, noi răspundem. 

 

 

http://www.rezultate-alegeri2014.eu/ro/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/ro/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/map.html
http://epthinktank.eu/2014/05/01/ep-elections-2014-voting-rights-when-living-abroad/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/askEP.html


 

 

Alegerile și tensiunile din Ucraina 

Actualele tensiuni din estul Ucrainei, referendumurile cu caracter separatist 

organizate la Donețk și Luhansk și alegerile prezidențiale care au avut loc în 

Ucraina la 25 mai 2014 au determinat cetățenii să comunice Parlamentului 

întrebările și opiniile lor în legătură cu politica UE față de Ucraina. Mulți dintre 

ei și-au exprimat preocupările în legătură cu guvernul de tranziție din Ucraina 

și s-au pronunțat în favoarea soluționării pe cale pașnică a crizei din această 

țară. 

 

Următoarele legături vă vor îndrepta către informațiile pertinente: 

Președintele Schulz felicită Ucraina și noul său lider (26-05-2014) 

Ucraina: deputații cer sancțiuni UE împotriva companiilor energetice ruse (17-

04-2014) 

Esențial: Ucraina – Un viitor în Europa? (13-03-2014) 

Declarația șefilor de stat sau de guvern privind Ucraina (27-05-2014) 

Acordul de asociere UE-Ucraina 

 

Alte întrebări pe această temă sau alte preocupări în legătură cu PE? Vă 

rugăm să utilizați formularul online de pe site-ul nostru internet. D-voastră 

scrieți, noi răspundem. 

 

Secesiuni în cadrul UE? 

Cetățenii continuă să adreseze mesaje Parlamentului European în legătură cu 

eventualitatea unor secesiuni în cadrul Uniunii Europene. Unii cetățeni și-au 

exprimat, în special, sprijinul pentru referendumul din Catalonia, în timp ce 

alții au solicitat informații privind consecințele independenței. În plus, mulți 

dintre aceștia au solicitat ca limba catalană să fie recunoscută drept limbă 

oficială în Uniunea Europeană.  

 

Următoarele legături vă vor îndrepta către informațiile pertinente: 

Răspunsul Comisiei Europene la o întrebare parlamentară privind ipoteza 

separării unei părți dintr-un stat membru (20-11-13) 

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/ro/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ucraina-deputa%C8%9Bii-cer-sanc%C8%9Biuni-UE-%C3%AEmpotriva-companiilor-energetice-ruse
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/top-stories/content/20140304TST37506/html/Ucraina
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/RO/ec/142872.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/association_agreement/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/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


 

 

Limba catalană în Parlamentul European  

Biroul de informare al Parlamentului European de la Barcelona 

 

Alte întrebări pe această temă sau alte preocupări în legătură cu PE? Vă 

rugăm să utilizați formularul online de pe site-ul nostru internet. D-voastră 

scrieți, noi răspundem. 

 

 

 

Câinii fără stăpân din România 

Situația câinilor fără stăpân din România este, de mai multe luni, o temă 

recurentă de dezbatere pentru cetățeni. Cetățenii au sesizat PE, exprimându-

și îngrijorarea privind măsurile adoptate în vederea eutanasierii în masă a 

acestor animale și au solicitat intervenția Uniunii Europene pentru a soluționa 

situația.  

 

Următoarele legături vă vor îndrepta către informațiile pertinente: 

Articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene  

Rezoluția Parlamentului European referitoare la crearea unui cadru juridic al 

UE pentru protecția animalelor de companie și a animalelor fără stăpân  (04-

07-2012) 

Intergrupul pentru bunăstarea și protecția animalelor din cadrul PE 

Conferință privind bunăstarea câinilor și pisicilor în cadrul Uniunii Europene 

(28-10-2013) 

 

 

Alte întrebări pe această temă sau alte preocupări în legătură cu PE? Vă 

rugăm să utilizați formularul online de pe site-ul nostru internet. D-voastră 

scrieți, noi răspundem. 

 

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

