Aktuālas tēmas un saites — 2014. gada oktobris
Šajā izdevumā — Jauno komisāru uzklausīšanas, EP debates par pamattiesībām
Ungārijā, „Tūkstoš govju saimniecības” projekts Francijā, Turcija un kurdu situācija
Kobanē, ES attiecības ar Krieviju un Ukrainu, ziemas laiks.
Šajā mēnesī Ask EP saņēma neparasti daudz jautājumu par ļoti dažādām tēmām.
Iedzīvotāji joprojām ir satraukti par starptautiskajiem konfliktiem un jautā par ES
politiku attiecībā pret dažādām trešām valstīm, piemēram, Ukrainu, Krieviju vai
Turciju. Vēstulēs par iekšējiem jautājumiem komisāru kandidātu uzklausīšanas un
Parlamenta debates par pamattiesībām Ungārijā bija visbiežāk sastopamās tēmas. Citi
jautājumi, kas izraisīja interesi, bija „Tūkstoš govju saimniecības” projekts Francijā
un pāreja no vasaras uz ziemas laiku.
Turpmāk aplūkotās tēmas apkopotas, izmantojot Eiropas Parlamentā saņemtās
vēstules ar iedzīvotāju jautājumiem un komentāriem.
Jauno komisāru uzklausīšanas
Iedzīvotāji vērsās pie Eiropas Parlamenta, stingri paužot viedokli par dažu komisāra
amata kandidātu iecelšanu. Daži sūdzējās par konkrētu kandidātu neatbilstību
amatam. Citi atbalstīja konkrētus kandidātus un rosināja EP apstiprināt ierosināto
Eiropas Komisijas sastāvu.
Attiecīgo informāciju var sameklēt, izmantojot šādas saites:
#EPuzklausīšanas2014: iepazīstieties ar komisāru amata kandidātiem!
(2014. gada 24. septembris)
Komisāru amatu kandidāti un atbildības jomas
Īpaša informācija par #EPHearings2014 (en)
Eiropas Komisija — Ž. K. Junkera vadītās komisijas veidošana (en)

(en)

Vai Jums ir radušies jautājumi par šo vai par kādu citu ar EP saistītu tematu? Lūdzam
izmantot veidlapu mūsu tīmekļa vietnē. Rakstiet, un mēs atbildēsim!
EP debates par pamattiesībām Ungārijā
Saistībā ar parlamentārajām debatēm par demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību
stāvokli Ungārijā daži Ungārijas iedzīvotāji komentēja Parlamenta iniciatīvu, aicinot
arī uz vienlīdzīgu attieksmi pret visām ES dalībvalstīm.
Attiecīgo informāciju var sameklēt, izmantojot šādas saites:
EP deputāti: ES vērtības ir jāievēro kā Ungārijā tā visās citās dalībvalstīs (en)
(2014. gada 21. oktobris)
Debates par demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām Ungārijā (or) (2014. gada
21. oktobris)
Eiropas Parlamenta rezolūcija par pamattiesību stāvokli Ungārijā – standarti un prakse
(2014. gada 3. jūlijs)
Vai Jums ir radušies jautājumi par šo vai par kādu citu ar EP saistītu tematu? Lūdzam
izmantot veidlapu mūsu tīmekļa vietnē. Rakstiet, un mēs atbildēsim!

„Tūkstoš govju saimniecības” projekts Francijā
Iedzīvotāji ir nosūtījuši atklāto vēstuli Parlamentam, kurā viņi protestē pret „Tūkstoš
govju saimniecības” projektu Francijā un sūdzas par lielu govju fermu izveidi.
Galvenās minētās bažas ir par projekta atbilstību vides aizsardzības un dzīvnieku
labturības prasībām.
Attiecīgo informāciju var sameklēt, izmantojot šādas saites:
Deputātu jautājums par „Tūkstoš govju saimniecības” projektu Francijā (en)
(2013. gada 28. novembris)
Komisāra Tonio Borg atbilde Komisijas vārdā (en) (2014. gada 24. janvāris)
Vai Jums ir radušies jautājumi par šo vai par kādu citu ar EP saistītu tematu? Lūdzam
izmantot veidlapu mūsu tīmekļa vietnē. Rakstiet, un mēs atbildēsim!
Turcija un kurdu stāvoklis Kobanē
Komentējot notiekošās kaujas Sīrijas pilsētā Kobanē, iedzīvotāji pauda bažas par
kurdu stāvokli un sūdzējās par Turcijas nostāju neatbalstīt kurdus cīņā pret Islāma
valsti.
Stāvoklis Kobanē: EP deputāti aicina Turciju palīdzēt Islāma valsts apdraudētajai
pilsētai (2014. gada 22. oktobris)
M. Šulcs Eiropas Parlamentā tiekas ar kurdu protestētājiem (en) (2014. gada
7. oktobris)
Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Irākā un Sīrijā un IS ofensīvu, tostarp
minoritāšu vajāšanu (2014. gada 18. septembris)
Eiropas Ārējās darbības dienests: ES attiecības ar Sīriju un Turciju (en)
Vai Jums ir radušies jautājumi par šo vai par kādu citu ar EP saistītu tematu? Lūdzam
izmantot veidlapu mūsu tīmekļa vietnē. Rakstiet, un mēs atbildēsim!
ES attiecības ar Krieviju un Ukrainu
Iedzīvotāji joprojām komentē ES lomu Krievijas un Ukrainas konfliktā. Vairākās
vēstulēs pausta prasība neizrādīt nekādu iecietību attiecībā pret Krieviju. Citās ir
kritizēta ES rīcība un pausts atbalsts Krievijai.
Attiecīgo informāciju var sameklēt, izmantojot šādas saites:
EP deputāti mudina Ukrainu ātri izveidot valdību un uzsākt reformas (2014. gada
28. oktobris)
Deputāti pagarina Ukrainas brīvo piekļuvi ES tirgum (2014. gada 23. oktobris)
Eiropas Parlaments aicina stingrāk iestāties pret Krieviju un atbalstīt zemniekus
(2014. gada 18. septembris)
EP atbilde: ES reakcija uz Krievijas lomu Austrumukrainā (en) (2014. gada
8. augusts)
Eiropas Ārējās darbības dienests: ES attiecības ar Krieviju un Ukrainu (en)
Vai Jums ir radušies jautājumi par šo vai par kādu citu ar EP saistītu tematu? Lūdzam
izmantot veidlapu mūsu tīmekļa vietnē. Rakstiet, un mēs atbildēsim!
Pāreja no vasaras uz ziemas laiku

Iedzīvotāji bieži vēršas pie Parlamenta, komentējot pāreju no vasaras uz ziemas laiku
un otrādi. Daži iedzīvotāji šādu kārtību atbalsta; citi aicina Parlamentu atcelt
pāriešanu uz vasaras laiku.
Attiecīgo informāciju var sameklēt, izmantojot šādas saites:
EP atbilde: Pāreja no vasaras uz ziemas laiku (en) (2014. gada 24. oktobris)
Lūgumraksts Nr. 0859/2013 par vasaras laika pagarināšanu (2014. gada 28. februāris)
Lūgumraksts Nr. 1477/2012 par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku (2014. gada
30. oktobris)
Direktīva 2000/84/EC par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku (2014. gada
19. janvāris)
Eiropas Komisijas padziļināta analīze par sekām, ko rada pāreja uz vasaras laiku
(2007. gada 23. novembris)
Vai Jums ir radušies jautājumi par šo vai par kādu citu ar EP saistītu tematu? Lūdzam
izmantot veidlapu mūsu tīmekļa vietnē. Rakstiet, un mēs atbildēsim!

