
Aiheita ja linkkejä – toukokuu 2014 

 

Mitä tapahtuu Euroopan parlamentin vaalien jälkeen? Mikä on parlamentin 

kanta Ukrainan tilanteeseen?  

 

Vastauksia näihin kysymyksiin tai muihin kansalaisten esiin nostamiin 

huolenaiheisiin saa alla olevista linkeistä. 

Seuraavat aiheet on valittu kansalaisten Euroopan parlamentille lähettämien 

kysymysten ja kommenttien perusteella. 

 

Euroopan parlamentin vaalit vuonna 2014 

Euroopan parlamentin vaalit olivat ylivoimaisesti kuukauden pääasiallinen 

aihe. Ennen vaaleja kansalaiset pyysivät tietoja siitä, miten äänestää 

erityisesti ulkomailla, sekä tietoja ehdokkaista ja puolueista, jäsenten työstä ja 

parlamentin toiminnasta. Vaalien jälkeen kansalaiset olivat kiinnostuneita 

vaalituloksista, kun taas jotkut valittivat vaalien järjestämisestä 

asuinmaissaan. 

 

Seuraavista linkeistä löydät asiaa koskevaa tietoa: 

Euroopan parlamentin vuoden 2014 vaalien tulokset 

Vaalit 2014 – uusi parlamentti 

Faktatietoja Euroopan parlamentin vaalijärjestelyistä 

Euroopan parlamentin jäsenten luettelo 

Parlamentin vastauksia vaaleihin liittyviin kysymyksiin (englanniksi) 

 

Onko sinulla kysyttävää tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä 

aiheesta? Käytä verkkolomakettamme. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

 

http://www.tulokset-vaalit2014.eu/fi/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/fi/new-parliament
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/map.html
http://epthinktank.eu/2014/05/01/ep-elections-2014-voting-rights-when-living-abroad/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/askEP.html


Ukrainan vaalit ja jännitteet 

Itä-Ukrainan jatkuvat jännitteet, Donetskin ja Luhanskin separatistien 

kansanäänestykset ja 25. toukokuuta 2014 pidetyt Ukrainan presidentinvaalit 

saivat kansalaiset kääntymään parlamentin puoleen mielipiteineen ja 

kysymyksineen EU:n Ukraina-politiikasta. Monet olivat huolissaan Ukrainan 

siirtymäkauden hallituksesta ja toivoivat rauhanomaista ratkaisua maan 

kriisiin. 

 

Seuraavista linkeistä saat asiaa koskevaa tietoa: 

Puhemies Schulz onnittelee Ukrainaa ja sen valittua johtajaa (englanniksi) 

(26.5.2014) 

Ukraina: Mepit vaativat energia-alan venäläisyrityksiin kohdistuvia pakotteita 

(17.4.2014) 

Pääaihe: Ukraina – Millainen tulevaisuus (13.3.2014) 

Unionin valtionpäämiesten tai pääministerien lausuma Ukrainasta 

(englanniksi) (27.05.2014) 

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus (englanniksi) 

 

Onko sinulla kysyttävää tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä 

aiheesta? Käytä verkkolomakettamme. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

Irtautumisia unionissa? 

Kansalaiset kirjoittavat parlamentille edelleen mahdollisista irtautumisista 

Euroopan unionissa. Jotkut ovat erityisesti tukeneet Katalonian 

kansanäänestystä, kun taas toiset ovat pyytäneet tietoja itsenäisyyden 

seurauksista. Lisäksi monet ovat pyytäneet katalaanin kielen tunnustamista 

Euroopan unionissa.  

 

Seuraavista linkeistä saat asiaa koskevaa tietoa: 

Komission vastaus parlamentaariseen kysymykseen jäsenvaltion osan 

teoreettisesta irtautumisesta (englanniksi) (20.11.2013) 

Katalaanin kieli Euroopan parlamentissa (katalaaniksi)  

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/fi/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraina-Mepit-vaativat-energia-alan-ven%C3%A4l%C3%A4isyrityksiin-kohdistuvia-pakotteita
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/top-stories/content/20140304TST37506/html/Ukraina
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/fi/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


Euroopan parlamentin Barcelonan tiedotustoimisto (katalaaniksi) 

 

Onko sinulla kysyttävää tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä 

aiheesta? Käytä verkkolomakettamme. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

Romanian kulkukoirat 

Kansalaiset ovat toistuvasti käsitelleet Romanian kulkukoirien tilannetta 

useiden kuukausien ajan. He ovat kääntyneet parlamentin puoleen ja olleet 

huolissaan toimenpiteistä, joita on toteutettu näiden eläinten laajamittaista 

lopettamista varten, ja pyytäneet Euroopan unionin puuttumista asiaan 

tilanteen ratkaisemiseksi.  

 

Seuraavista linkeistä saat asiaa koskevaa tietoa: 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artikla  

Euroopan parlamentin päätöslauselma lemmikkieläinten ja irrallaan tavattujen 

eläinten suojelua koskevan EU:n säädöskehyksen luomisesta (4.7.2012) 

Eläinten hyvinvointia ja suojelua käsittelevä laajennettu työryhmä 

(englanniksi) 

Koirien ja kissojen hyvinvointia Euroopan unionissa käsittelevä konferenssi 

(28.10.2013) 

 

Onko sinulla kysyttävää tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä 

aiheesta? Käytä verkkolomakettamme. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

http://www.europarlbarcelona.eu/ca/home.html;jsessionid=773BF71C44C7DE5B4B54F600CE6F4124
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/askEP.html
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:fi:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/28102013-concluding_report_conference_dogs_and_cats_en.pdf
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/fi/askEP.html

