
 

 

Θέματα και σύνδεσμοι: Η συντριβή του MH17, Ισραήλ-

Παλαιστίνη, TTIP, καθεστώς των βουλευτών 

 

Η συντριβή του μαλαισιανού αεροσκάφους στην Ουκρανία και η κλιμάκωση της βίας μεταξύ 

Ισραήλ και Παλαιστίνης ήταν δύο από τα βασικά θέματα που ώθησαν πολίτες να 

απευθυνθούν γραπτώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2014. Όπως και τους 

προηγούμενους μήνες, οι πολίτες συνέχισαν να εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τη 

συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ. Επίσης, απέστειλαν ερωτήσεις για διάφορες πτυχές 

σχετικά με την εργασία και το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Τα θέματα που ακολουθούν βασίζονται σε ερωτήσεις και σχόλια πολιτών που έγραψαν στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

Συντριβή του MH17: Το δυστύχημα του μαλαισιανού αεροσκάφους στην 

Ουκρανία 

Μετά τη συντριβή του αεροσκάφους ΜΗ17 της Malaysia Airlines στην Ουκρανία στις 17 

Ιουλίου 2014, πολίτες απέστειλαν μηνύματα πένθους και ανησυχίας στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Σχολίασαν τις βίαιες συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία και παρότρυναν 

την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πιο αποφασιστική δράση για την διευθέτηση της κρίσης. 

 

Οι σύνδεσμοι που ακολουθούν θα σας οδηγήσουν στις σχετικές πληροφορίες: 

Συντριβή του ΜΗ17: το ΕΚ καλεί για αλληλεγγύη με την Ουκρανία και κυρώσεις εναντίον της 

Ρωσίας (22-07-2014) MH17 crash: MEPs call for solidarity with Ukraine and sanctions 

against Russia 

Ο Πρόεδρος Schulz για τη συντριβή του αεροσκάφους ΜΗ17 της Malaysia Airlines στην 

Ουκρανία (17-07-2014) President Schulz on the crash of Malaysia Airlines plane MH17 in 

Ukraine 

Το ΕΚ καλεί τη Ρωσία να συνεργαστεί στο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουκρανίας (17-07-2014) 

MEPs call on Russia to cooperate with Ukrainian peace plan 

Συμβούλιο: Έγκριση συμφωνημένων περιοριστικών μέτρων ενόψει του ρόλου της Ρωσίας 

στην ανατολική Ουκρανία (31-07-2014) Council: Adoption of agreed restrictive measures in 

view of Russia's role in Eastern Ukraine 

Δήλωση των ηγετών της G7 για την Ουκρανία (30-07-2014) G-7 Leaders Statement on 

Ukraine 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-july/html/schulz-on-the-crash-of-malaysia-airlines-plane-mh17-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-july/html/schulz-on-the-crash-of-malaysia-airlines-plane-mh17-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52236/html/MEPs-call-on-Russia-to-cooperate-with-Ukrainian-peace-plan
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-245_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-245_en.htm


 

 

 

Έχετε ερωτήματα για το ζήτημα αυτό ή άλλη ερώτηση σχετική με το Κοινοβούλιο; 

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό μας έντυπο. Γράψτε μας και θα σας 

απαντήσουμε. 

 

Κλιμάκωση της βίας στη Λωρίδα της Γάζας 

Οι πολίτες στράφηκαν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζοντας την ανησυχία τους για 

την κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Κάλεσαν την ΕΕ και το Κοινοβούλιο 

να αναλάβουν δράση για να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχουν 

προκαλέσει μεγάλο αριθμό θανάτων αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας. 

 

Οι σύνδεσμοι που ακολουθούν θα σας οδηγήσουν στις σχετικές πληροφορίες: 

Άμεση κατάπαυση του πυρός σε Ισραήλ-Παλαιστίνη ζητά το ΕΚ (17-07-2014) 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ 

και Παλαιστίνης (17-07-2014) 

Η ΕΕ αυξάνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ως απάντηση στην κλιμάκωση της κρίσης 

(25-07-2014) EU increases humanitarian aid in Gaza in response to escalating crisis 

Δήλωση της ΕΕ για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας (25-07-2014) EU 

statement on the need for an immediate ceasefire in the Gaza Strip 

Πληροφορίες της ΕΕ για το Ισραήλ EU information on Israel 

 

Έχετε ερωτήματα για το ζήτημα αυτό ή άλλη ερώτηση σχετική με το Κοινοβούλιο; 

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό μας έντυπο. Γράψτε μας και θα σας 

απαντήσουμε. 

 

TTIP, TiSA και υδραυλική ρωγμάτωση 

Τους τελευταίους μήνες, πολίτες απευθύνθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκφράζοντας 

αμφιβολίες σχετικά με την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) 

μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Πολύ συχνά οι πολίτες συνδέουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την 

ΤΤΙP με άλλα ζητήματα, όπως είναι η Συμφωνία για τις Συναλλαγές στον Τομέα των 

Υπηρεσιών (TiSA) ή ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της υδραυλικής ρωγμάτωσης 

σχιστολιθικού φυσικού αερίου (fracking). 

 

Οι σύνδεσμοι που ακολουθούν θα σας οδηγήσουν στις σχετικές πληροφορίες: 

TTIP and TiSA 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140715STO52510/html/%CE%86%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%80%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%99%CF%83%CF%81%CE%AC%CE%B7%CE%BB-%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF-%CE%95%CE%9A
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//EL
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-881_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140725_03_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140725_03_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/askEP.html


 

 

Οι ευρωβουλευτές ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια στις διατλαντικές εμπορικές συνομιλίες (16-

7-2014) 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια 

πλειονομερή συμφωνία για τις υπηρεσίες (4-07-2013) 

Ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την TTIP 

Ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΤiSA 

Υδραυλική ρωγμάτωση 

Οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: επιτεύχθηκε συμφωνία με τους 

υπουργούς της ΕΕ (20-12-2013) 

Περιβάλλον: Απλουστεύεται τώρα η εκτίμηση επιπτώσεων των έργων (15-5-2014) 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά ελάχιστες αρχές για το σχιστολιθικό αέριο (22-01-2014) 

 

Έχετε ερωτήματα για το ζήτημα αυτό ή άλλη ερώτηση σχετική με το Κοινοβούλιο; 

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό μας έντυπο. Γράψτε μας και θα σας 

απαντήσουμε. 

 

Βουλευτές του ΕΚ – ποιοι είναι, τι κάνουν 

Μετά τις εκλογές του Μαΐου 2014 οι πολίτες απευθύνονται συχνά στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο με ευρύ φάσμα ερωτήσεων που αφορούν το έργο και το καθεστώς των 

βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

 

Οι σύνδεσμοι που ακολουθούν θα σας οδηγήσουν στις σχετικές πληροφορίες: 

Εργαλείο αναζήτησης των στοιχείων των ευρωβουλευτών ανά όνομα, χώρα ή πολιτική 

ομάδα 

Ευρωβουλευτές – Κώδικας συμπεριφοράς, μισθοί και επιδόματα MEPs – Code of Conduct, 

salaries and allowances 

Το ΕΚ απαντά: Η παρουσία των ευρωβουλευτών στο Ημικύκλιο (2-5-2014) EP answer: 

Presence of MEPs in the hemicycle 

Πως λειτουργεί η ολομέλεια  

Κανονισμός 

 

Έχετε ερωτήματα για το ζήτημα αυτό ή άλλη ερώτηση σχετική με το Κοινοβούλιο; 

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό μας έντυπο. Γράψτε μας και θα σας 

απαντήσουμε. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140711IPR52249/html/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//EL
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20131220IPR31634/html/Environmental-impact-assessment-directive-agreement-reached-with-EU-ministers
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20131220IPR31634/html/Environmental-impact-assessment-directive-agreement-reached-with-EU-ministers
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-559_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-55_el.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/map.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0081ddfaa4/MEPs.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0081ddfaa4/MEPs.html
http://epthinktank.eu/2014/05/02/presence-of-meps-in-the-hemicycle/
http://epthinktank.eu/2014/05/02/presence-of-meps-in-the-hemicycle/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/00623fe732/How-plenary-works.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/00a4c9dab6/Rules-of-procedure.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/askEP.html

