
 

 

Temos ir nuorodos. 2014 m. gegužė 

 

Kas įvyks po rinkimų į Europos Parlamentą? Kokia yra Parlamento pozicija 

dėl įvykių Ukrainoje?  

 

Atsakymus į šiuos ir kitus piliečiams susirūpinimą keliančius klausimus rasite 

spustelėję žemiau pateiktas nuorodas. 

Toliau nurodytos temos grindžiamos piliečių Europos Parlamentui raštu 

pateiktais klausimais ir pastabomis. 

 

2014 m. rinkimai į Europos Parlamentą 

Rinkimai į Europos Parlamentą – tai kol kas aktualiausia šio mėnesio tema. Iki 

rinkimų piliečiai prašė suteikti informaciją apie tai, kaip balsuoti, visų pirma iš 

užsienio, informaciją apie kandidatus ir partijas, Parlamento narių darbą ir 

Parlamento veiklą. Po rinkimų piliečius domino rinkimų rezultatai; kai kurie 

piliečiai skundėsi rinkimų organizavimu jų gyvenamojoje šalyje. 

 

Daugiau informacijos rasite čia: 

2014 m. rinkimų į Europos Parlamentą rezultatai 

2014 m. rinkimai. Naujasis Parlamentas 

Faktų apie rinkimų į EP tvarką suvestinė 

EP narių sąrašas 

EP atsakymas: rinkimai į Europos Parlamentą 

 

Turite daugiau su šia tema susijusių klausimų arba klausimų apie EP? 

Prašom naudotis mūsų elektronine forma. Rašykite ir mes atsakysime. 

 

 

 

http://www.rezultatai-rinkimai2014.eu/lt/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/lt/new-parliament
hhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/map.html
http://epthinktank.eu/2014/05/01/ep-elections-2014-voting-rights-when-living-abroad/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/askEP.html


 

 

 

Rinkimai ir įtampa Ukrainoje 

Nenuslūgstanti įtampa Rytų Ukrainoje, separatistiniai referendumai Donecke 

ir Luhanske ir 2014 m. gegužės 25 d. įvykę prezidento rinkimai Ukrainoje 

skatino piliečius kreiptis į Parlamentą ir išsakyti savo nuomonę dėl ES 

politikos Ukrainos atžvilgiu, taip pat pateikti su tuo susijusius klausimus. 

Daugelis piliečių išreiškė susirūpinimą dėl Ukrainos laikinosios vyriausybės ir 

pageidavo, kad būtų rastas taikus krizės šalyje įveikimo būdas. 

 

Daugiau informacijos rasite čia: 

Pirmininkas M. Schulz sveikina Ukrainą ir jos išrinktą vadovą (2014 05 26) 

Ukraina: Europos Parlamentas ragina įvesti ES sankcijas Rusijos energetikos 

įmonėms (2014 04 17) 

Svarbi tema: Ukrainos ateitis (2014 03 13) 

ES valstybių ir vyriausybių vadovų pareiškimas dėl Ukrainos (2014 05 27) 

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas 

 

Turite daugiau su šia tema susijusių klausimų arba klausimų apie EP? 

Prašom naudotis mūsų elektronine forma. Rašykite ir mes atsakysime. 

 

Teritorijų atsiskyrimas Europos Sąjungoje? 

Piliečiai ir toliau rašo Europos Parlamentui galimo teritorijų atsiskyrimo 

Europos Sąjungoje klausimais. Kai kurie šių piliečių išreiškė didžiulę paramą 

Katalonijos referendumui, tuo tarpu kiti prašė suteikti informacijos apie 

nepriklausomybės išdavas. Be to, daugelis šių piliečių prašė, kad Europos 

Sąjungoje būtų pripažinta katalonų kalba.  

 

Daugiau informacijos rasite čia: 

Europos Komisijos atsakymas į Parlamento nario klausimą dėl galimo 

valstybės narės teritorijos dalies atsiskyrimo (2013 11 13) 

Katalonų kalba Europos Parlamente  

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/lt/news-room/content/20140411IPR43468/html/Europos-Parlamentas-ragina-%C4%AFvesti-ES-sankcijas-Rusijos-energetikos-%C4%AFmon%C4%97ms
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/content/20140411IPR43468/html/Europos-Parlamentas-ragina-%C4%AFvesti-ES-sankcijas-Rusijos-energetikos-%C4%AFmon%C4%97ms
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/top-stories/content/20140304TST37506/html/Ukrainos-ateitis
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/142863.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/association_agreement/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/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


 

 

Europos Parlamento informacijos biuras Barselonoje 

 

Turite daugiau su šia tema susijusių klausimų arba klausimų apie EP? 

Prašom naudotis mūsų elektronine forma. Rašykite ir mes atsakysime. 

 

 

 

Benamiai šunys Rumunijoje 
Benamių šunų padėtis Rumunijoje – tai tema, prie kurios piliečiai vis grįždavo 

keletą mėnesių. Piliečiai kreipėsi į Europos Parlamentą išreikšdami savo 

susirūpinimą dėl šiems gyvūnams skirtų patvirtintų masinės eutanazijos 

priemonių ir prašydami, kad sureguliuojant šią situaciją įsikištų ir Europos 

Sąjunga.  

 

Daugiau informacijos rasite čia: 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 13 straipsnis 

 

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES teisės aktų augintinių ir benamių 

gyvūnų apsaugai užtikrinti parengimo (2012 07 04) 

Europos Parlamento jungtinė gyvūnų gerovės ir apsaugos grupė 

Konferencija šunų ir kačių gerovės Europos Sąjungoje klausimais 

(2013 10 28) 

 

 

Turite daugiau su šia tema susijusių klausimų arba klausimų apie EP? 

Prašom naudotis mūsų elektronine forma. Rašykite ir mes atsakysime. 

 

http://www.europarlbarcelona.eu/ca/home.html;jsessionid=773BF71C44C7DE5B4B54F600CE6F4124
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/askEP.html
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:lt:PDF
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:lt:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/ahw_events_2013_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/askEP.html

