
 

 

Ämnen och länkar – maj 2014 

 

Vad händer efter valet till Europaparlamentet? Vilken är parlamentets 

ståndpunkt om utvecklingen i Ukraina?  

 

Svaren på dessa och andra frågor från medborgarna kan du hitta genom att 

klicka på vårt urval av länkar längre ner. 

Följande ämnen grundar sig på frågor och synpunkter från medborgare som 

skrivit till Europaparlamentet. 

 

Valet till Europaparlamentet 2014 

Det dominerande ämnet denna månad var utan tvekan valet till 

Europaparlamentet. Före valet ville medborgarna ha information om hur man 

skulle gå tillväga för att rösta, särskilt från utlandet, om kandidater och partier, 

om ledamöternas arbete och om parlamentets arbetssätt. Efter valet var 

medborgarna intresserade av att få reda på valresultatet. En del klagade 

också på hur valet hållits i deras respektive värdland. 

 

Här får du information: 

Resultat för EU-valet 2014 

Valet 2014 – nytt parlament 

Faktablad om Europaparlamentets valsystem 

Ledamotsförteckning 

Svar från Europaparlamentet (EP answers): EU-valet  

 

Har du några frågor om detta eller om något annat som rör 

Europaparlamentet? Vänligen använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

 

Val och spänningar i Ukraina 

http://www.resultat-val2014.eu/sv/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/sv/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://www.elections2014.eu/sv/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/map.html
http://epthinktank.eu/2014/05/01/ep-elections-2014-voting-rights-when-living-abroad/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html


 

 

Det spända läget i östra Ukraina, separatisternas folkomröstningar i Donetsk 

och Luhansk liksom presidentvalet i Ukraina den 25 maj 2014 har fått många 

medborgare att vända sig till parlamentet för att ge uttryck för sina synpunkter 

på EU:s politik gentemot Ukraina samt ställa frågor i samma ämne. Många 

frågade om Ukrainas övergångsregering och efterlyste en fredlig lösning på 

konflikten i landet. 

 

Här får du information: 

Talman Schulz gratulerar Ukraina och landets valda ledare (2014.05.26) 

Ukraina – parlamentet vill ha sanktioner mot ryska energibolag 

(2014.04.17) 

Aktuellt ämne: Ukraina: en framtid i Europa? Hur ser vägen framåt ut? 

(2014.03.13) 

Uttalande från EU:s stats- och regeringschefer om Ukraina (2014.05.27) 

Associeringsavtal mellan EU och Ukraina 

 

Har du några frågor om detta eller om något annat som rör 

Europaparlamentet? Vänligen använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

Utbrytningar inom EU? 

Medborgare fortsätter att skriva till Europaparlamentet om den hypotetiska 

situationen att en del av en EU-medlemsstat skulle bli självständig. Några 

uttryckte i synnerhet sitt stöd för folkomröstningen i Katalonien, medan andra 

ville ha information om följderna av självständighet. Dessutom begärde 

många att katalanskan skulle få erkännande i Europeiska unionen.  

 

Här får du information: 

Kommissionens svar på en fråga från parlamentet om den hypotetiska 

situationen att en del av en medlemsstat skulle bli självständig (2013.11.20) 

Katalanskan i Europaparlamentet   

Europaparlamentets informationskontor i Barcelona 

 

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/sv/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraina-%E2%80%93-parlamentet-vill-ha-sanktioner-mot-ryska-energibolag
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/top-stories/content/20140304TST37506/html/Ukraina-en-framtid-i-Europa
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/sv/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2012-008133&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2012-008133&language=EN
http://www.europarlbarcelona.eu/ca/parlament_europeu/multilinguisme/catala_al_pe.html
http://www.europarlbarcelona.eu/ca/home.html;jsessionid=773BF71C44C7DE5B4B54F600CE6F4124


 

 

Har du några frågor om detta eller om något annat som rör 

Europaparlamentet? Vänligen använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

 

 

Herrelösa hundar i Rumänien 

Herrelösa hundar har varit ett återkommande ämne för medborgarna under 

flera månader. Medborgarna har vänt sig till Europaparlamentet för att 

uttrycka sin oro över de åtgärder som vidtagits för att massavliva dessa djur 

och har begärt att Europeiska unionen ska agera för att lösa situationen.  

 

Här får du information: 

Artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt  

Europaparlamentets resolution av den 4 juli 2012 om upprättande av en rättslig ram 

inom EU för skydd av sällskapsdjur och förvildade djur (2012.07.04) 

Europaparlamentets tvärpolitiska arbetsgrupp för djurs välbefinnande och djurskydd 

Konferens om hundars och katters välbefinnande i EU (2013.10.28) 

 

 

Har du några frågor om detta eller om något annat som rör 

Europaparlamentet? Vänligen använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:SV:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/28102013-draft-agenda_en.pdf
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html

