
 

 

Témy a odkazy − máj 2014 

 

Čo bude nasledovať po európskych voľbách? Aká je pozícia Parlamentu k 

vývoju na Ukrajine?  

 

Odpovede na tieto otázky alebo iné obavy občanov je možné nájsť v našej 

ponuke internetových odkazov nižšie. 

Nasledujúce témy sú založené na otázkach a komentároch občanov, ktorí 

oslovili Európsky parlament. 

 

Európske voľby 2014 

Európske voľby boli jednoznačne hlavnou témou mesiaca. Občania, 

predovšetkým zo zahraničia, pred voľbami požadovali informácie o 

kandidátoch a stranách, práci poslancov a o fungovaní Parlamentu. Po 

voľbách sa občania zaujímali o volebné výsledky; iní sa sťažovali na 

uskutočnenie volieb v ich hostiteľských krajinách. 

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným informáciám: 

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2014 

Voľby 2014 – nový ParlamentInformačný list o volebných postupoch EP 

Zoznam poslancov EP 

Odpoveď EP: európske voľby 

 

Máte akékoľvek otázky k tejto problematike alebo inej záležitosti súvisiacej s 

EP? Použite, prosím, internetový formulár. Napíšte nám a my odpovieme. 

 

 

Voľby a napätie na Ukrajine 

Pokračujúce napätie na Ukrajine, referendá separatistov v Donecku a 

Luhansku a prezidentské voľby na Ukrajine 25. mája 2014 spôsobili, že sa 

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


 

 

občania začali obracať na Parlament so svojimi názormi a otázkami v 

súvislosti s politikou EÚ voči Ukrajine. Mnohí vyjadrili obavy pokiaľ ide o 

prechodnú ukrajinskú vládu a želali si mierové vyriešenie krízy v tejto krajine. 

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným 

informáciám: 

Predseda Schulz blahoželá Ukrajine a jej zvolenému čelnému predstaviteľovi 

(26-05-2014) 

Ukrajina: poslanci EP žiadajú sankcie EÚ voči ruským energetickým firmám 

(17-04-2014) 

Hlavná správa: Ukrajina – čo bude ďalej (13-03-2014) 

Vyhlásenie hláv štátov a predsedov vlád EÚ o Ukrajine (27-05-2014) 

Asociačná dohoda medzi EÚ a Ukrajinou 

 

Máte akékoľvek otázky k tejto problematike alebo inej záležitosti súvisiacej s 

EP? Použite, prosím, internetový formulár. Napíšte nám a my odpovieme. 

 

Odtrhnutia sa od EÚ? 

Občania naďalej Európskemu parlamentu píšu v súvislosti s možnými 

odtrhnutiami sa niektorých častí štátov od EÚ. Niektorí osobitne vyjadrili 

podporu referendu v Katalánsku, kým iní žiadali informácie o možných 

následkoch nezávislosti. Navyše, mnohí z nich žiadali uznanie katalánskeho 

jazyka v Európskej únii.  

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným 

informáciám: 

Odpoveď Európskej komisie na parlamentnú otázku týkajúcu sa možného 

odtrhnutia určitej časti členského štátu (20-11-13) 

Katalánsky jazyk v Európskom parlamente  

Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Barcelone  

 

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/sk/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukrajina-Poslanci-vyzvali-E%C3%9A-na-sankcie-vo%C4%8Di-rusk%C3%BDm-energetick%C3%BDm-firm%C3%A1m
http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/content/20140304TST37506/html/Ukraine
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/sk/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 akékoľvek otázky k tejto problematike alebo inej záležitosti súvisiacej s 

EP? Použite, prosím, internetový formulár. Napíšte nám a my odpovieme. 

 

 

 

Túlavé psi v Rumunsku 

Situácia v súvislosti s túlavými psami v Rumunsku je pre občanov už niekoľko 

mesiacov opakujúcou sa témou. Občania sa obrátili na EP, aby vyjadrili svoje 

obavy pokiaľ ide o opatrenia prijaté v súvislosti s hromadnou eutanáziou 

týchto zvierat a žiadali Európsku komisiu, aby pri riešení tejto otázky zasiahla.  

 

Pomocou nasledujúcich odkazov sa dostanete k príslušným 

informáciám: 

Článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie  

Uznesenie Európskeho parlamentu o zriadení právneho rámca EÚ na 

ochranu domácich a túlavých zvierat (04-07-2012) 

Medziskupina EP pre dobré životné podmienky a ochranu zvierat 

Konferencia o dobrých životných podmienkach psov a mačiek 

 

 

Máte akékoľvek otázky k tejto problematike alebo inej záležitosti súvisiacej s 

EP? Použite, prosím, internetový formulár. Napíšte nám a my odpovieme. 

 

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

