Témata a odkazy – říjen 2014
V tomto čísle: slyšení nových komisařů, rozprava v EP o základních právech
v Maďarsku, projekt „Farma tisíce krav“ ve Francii, Turecko a situace Kurdů

v Kobane, vztahy mezi EU, Ruskem a Ukrajinou, zimní čas.

Oddělení Evropského parlamentu pro žádosti občanů o informace obdrželo tento
měsíc nezvykle velký počet dotazů zahrnující širokou škálu témat. Občané se i nadále
zajímají o mezinárodní konflikty a zpochybňují politiku EU vůči třetím zemím, jako
jsou Ukrajina, Rusko nebo Turecko. Z došlých dotazů týkajících se vnitřních
záležitostí byla v popředí zájmů slyšení kandidátů na komisaře a rozprava v
Parlamentu o základních právech v Maďarsku. Dále občany zajímal projekt „Farma
tisíce krav“ ve Francii a změna času z letního na zimní.
Následující témata vycházejí z dotazů a připomínek, které občané adresují
Evropskému parlamentu.
Slyšení nových komisařů
Občané se obrátili na Evropský parlament, aby hlasitě vyjádřili své názory na některé
kandidáty na komisaře. Někteří zpochybňovali vhodnost určitých kandidátů. Jiní
projevovali svou podporu jednotlivým kandidátům na komisaře a doporučovali, aby
EP Evropskou komisi v navrhovaném složení schválil.
Další informace naleznete zde:
#EPHearings2014: Meet the Commissioners-designate! (24. září 2014)
Commissioners-designate and portfolios
Special page on #EPHearings2014
European Commission - Towards the Juncker Commission
Máte dotaz na toto či jiné téma týkající se EP? Použijte náš webový formulář. Vy
napíšete, my odpovíme.
Rozprava v EP o základních právech v Maďarsku
U příležitosti rozpravy v Parlamentu o stavu dodržování demokracie, právního státu a
základních práv v Maďarsku se někteří maďarští občané vyjádřili k iniciativě
Parlamentu a žádali o rovné zacházení se všemi členskými státy EU.
Další informace naleznete zde:
EU values must be respected in Hungary and in all other member states, MEPs say
(21-10-2014)
Debate on democracy, rule of law and fundamental rights in Hungary (21-10-2014)
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. července 2013 o stavu dodržování
základních práv: normy a postupy v Maďarsku (3-07-2014)
Máte dotaz na toto či jiné téma týkající se EP? Použijte náš webový formulář. Vy
napíšete, my odpovíme.

Projekt „ Farma tisíce krav“ ve Francii
Občané poslali otevřený dopis Parlamentu, ve kterém protestují proti projektu „Farma
tisíce krav“ ve Francii a stěžují si na zřízení velké farmy pro chov krav. Jejich hlavní
obavy se týkají toho, jak se projekt slučuje s ochranou přírody a normami pro dobré
životní podmínky zvířat.
Další informace naleznete zde:
Parliamentary question on ‘Thousand-cow farm’ project in France (28-11-2013)
Answer given by Mr Borg on behalf of the Commission (24-01-2014)
Máte dotaz na toto či jiné téma týkající se EP? Použijte náš webový formulář. Vy
napíšete, my odpovíme.
Turecko a situace Kurdů v Kobane
Občané vyjadřovali obavy o Kurdy v souvislosti s probíhajícími boji ve městě Kobane
v Sýrii a stěžovali si na postoj Turecka, které Kurdy v boji proti Islámskému státu
nepodporuje.
Kobane: MEPs call on Turkey to do more to help Syrian city under threat by IS (2210-2014)
Schulz meets Kurdish protesters in the European Parliament (07-10-2014)
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. září 2014 o situaci v Iráku a Sýrii a
ofenzívě IS, včetně pronásledování menšin (18-09-2014)
Evropská služba pro vnější činnost: EU's relations with Syria and with Turkey
Máte dotaz na toto či jiné téma týkající se EP? Použijte náš webový formulář. Vy
napíšete, my odpovíme.
Vztahy EU s Ruskem a Ukrajinou
Občané se i nadále vyjadřují k tomu, jak by EU měla postupovat v otázce konfliktu
mezi Ruskem a Ukrajinou. Někteří občané požadovali, aby byl vůči Rusku
uplatňován přístup nulové tolerance. Jiní EU naopak kritizovali a kroky Ruska
obhajovali.
Další informace naleznete zde:
MEPs urge Ukraine leaders to swiftly form government and launch reforms (28-102014)
MEPs prolong Ukraine's duty-free access to the EU market (23-10-2014)
MEPs welcome signs of hope in Ukraine and urge the EU to stand up to Russia (1809-2014)
EP answer: EU reaction on Russia’s role in eastern Ukraine (8-8-2014)
Evropská služba pro vnější činnost: EU's relations with Russia and with Ukraine
Máte dotaz na toto či jiné téma týkající se EP? Použijte náš webový formulář. Vy
napíšete, my odpovíme.

Z letního času na zimní
Občané se opakovaně obrací na Parlament s připomínkami ohledně přechodu
z letního času na zimní. Někteří jsou této úpravě nakloněni, jiní žádají Parlament
o zrušení letního času.
Další informace naleznete zde:
EP answer: From summer to winter time (24-10-2014)
Petition 0859/2013 on extending summer time (28-2-2014)
Petition 1477/2012 concerning summertime arrangements (30-10-2013)
Directive 2000/84/EC on summer-time arrangements (19-1-2001)
European Commission’s in-depth analysis of the implications of summer time (23-112007)
Máte dotaz na toto či jiné téma týkající se EP? Použijte náš webový formulář. Vy
napíšete, my odpovíme.

