
Temaer og links – oktober 2014

I denne oversigt: Høringer af de nye kommissærer, Europaparlamentsdebat om
grundlæggende rettigheder i Ungarn, "Tusindkøersgården" i Frankrig, Tyrkiet og
kurdernes situation i Kobane, EU's forbindelser til Rusland og Ukraine, vintertid.

I denne måned modtog Enheden for Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP) et
usædvanlig højt antal forespørgsler vedrørende vidt forskellige emner. Borgerne er
fortsat optaget af de internationale konflikter og stiller spørgsmål ved EU's politik
over for forskellige tredjelande som Ukraine, Rusland og Tyrkiet. Mange af
henvendelserne om interne forhold drejer sig om høringerne af de indstillede
kommissærer og Europa-Parlamentets debat om grundlæggende rettigheder i Ungarn.
Andre emner, der har vakt interesse, er projektet om '"Tusindkøersgården" i Frankrig
og skiftet fra sommertid til vintertid.

Følgende temaer er baseret på forespørgsler og kommentarer fra borgere, der har
skrevet til Europa-Parlamentet.

Høringer af de nye kommissærer
Mange borgere har henvendt til Europa-Parlamentet og givet stærkt udtryk for deres
mening om udnævnelsen af visse udpegede kommissærer. Nogle klagede over
specifikke kandidaters egnethed. Andre støttede individuelle indstillinger og
anbefalede, at Europa-Parlamentet godkendte den foreslåede Europa-Kommission.

Herunder finder du links til relevante oplysninger:
#EPHearings2014: Mød de indstillede kommissærer! (24. september 2014)
De indstillede kommissærer og porteføljer
Særlig side om Europa-Parlamentshøringerne 2014
Europa-Kommissionen – Juncker-kommissionen

Har du spørgsmål til dette eller andre emner af relevans for Europa-Parlamentet?
Benyt venligst vores internetformular. Send et spørgsmål, så svarer vi.

Europa-Parlamentsdebat om grundlæggende rettigheder i Ungarn
I anledning af den parlamentariske debat om de demokratiske principper,
retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Ungarn kommenterede nogle
ungarske borgere Europa-Parlamentets initiativ og opfordrede til lige behandling af
alle EU's medlemsstater.

Herunder finder du links til relevante oplysninger:
EU's værdier skal respekteres i Ungarn og alle andre medlemsstater siger MEP'er
(21.10 2014)
Debat om de demokratiske principper, retsstatsprincippet og de grundlæggende
rettigheder i Ungarn (21.10 2014)
Europa-Parlamentets beslutning af 3. juli 2013 om situationen for grundlæggende
rettigheder: standarder og praksis i Ungarn (3.7 2014)

Har du spørgsmål til dette eller andre emner af relevans for Europa-Parlamentet?
Benyt venligst vores internetformular. Send et spørgsmål, så svarer vi.



"Tusindkøersgården" i Frankrig
Borgere har sendt et åbent brev til Europa-Parlamentet for at protestere mod
"Tusindkøersgården" i Frankrig og klage over skabelsen af et stort landbrug med
køer. De vigtigste bekymringer vedrører projektets forenelighed med miljøbeskyttelse
og normerne for dyrevelfærd.

Herunder finder du links til relevante oplysninger:
Parliamentarisk spørgsmål om "Tusindkøersgården" i Frankrig (28.11 2013)
Svar afgivet på Kommissionens vegne af Tonio Borg (24.1 2014)

Har du spørgsmål til dette eller andre emner af relevans for Europa-Parlamentet?
Benyt venligst vores internetformular. Send et spørgsmål, så svarer vi.

Tyrkiet og kurdernes situation i Kobane
Borgerne har kommenteret de igangværende kampe i Kobane i Syrien og udtrykt
bekymring over kurderne skæbne og klaget over tyrkerne for ikke at støtte kurderne i
kampen mod Islamisk Stat.

Kobane: MEP’s opfordrer Tyrkiet til at give mere støtte til Kobane (22.10 2014)
Schultz mødes med kurdiske protestanter i Europa-Parlamentet (7.10 2014)
Europa-Parlamentets beslutning af 18. september 2014 om situationen i Irak og Syrien
og IS' offensiv, herunder forfølgelsen af mindretal (18.9 2014)
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil: EU's forbindelser med Syrien og med Tyrkiet

Har du spørgsmål til dette eller andre emner af relevans for Europa-Parlamentet?
Benyt venligst vores internetformular. Send et spørgsmål, så svarer vi.

EU's forbindelser med Rusland og Ukraine
Borgerne kommenterer stadig EU's rolle i forbindelse med konflikten mellem Rusland
og Ukraine. En række borgere krævede en nultolerancepolitik over for Rusland.
Andre udtrykte kritik af EU og forsvarede Ruslands handlinger.

Herunder finder du links til relevante oplysninger:
MEP'erne opfordrer Ukraine til hurtigt at danne regering og gennemføre reformer
(28.10 2014)
MEP'erne forlænger Ukraines toldfrie adgang til EU-markedet (23.10 2014)
MEP'erne hilser fremskridt i Ukraine velkommen og opfordrer EU til at stå fast over
for Rusland (18.9 2014)
EP's reaktion: EU's reaktion over for Ruslands rolle i det østlige Ukraine (8.8 2014)
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil: EU's forbindelser med Rusland og med Ukraine

Har du spørgsmål til dette eller andre emner af relevans for Europa-Parlamentet?
Benyt venligst vores internetformular. Send et spørgsmål, så svarer vi.

Fra sommertid til vintertid
Borgerne henvender sig regelmæssigt til Parlamentet med bemærkninger om skiftet
fra sommertid til vintertid. Nogle borgere støtter denne ordning. Andre opfordrer
Europa-Parlamentet til at afskaffe sommertidsordningen.



Herunder finder du links til relevante oplysninger:
EP's reaktion: Fra sommertid til vintertid (24.10 2014)
Andragende 0859/2013 om en udvidelse af sommertiden (28.2 2014)
Andragende 1477/2012 om sommertidsordningen (30.10 2013)
Direktiv 2000/84/EF om sommertid (19.1 2001)
Europa-Kommissionens indgående analyse af følgerne af sommertid (23.11 2007)

Har du spørgsmål til dette eller andre emner af relevans for Europa-Parlamentet?
Benyt venligst vores internetformular. Send et spørgsmål, så svarer vi.


