
 

 

Θέματα και σύνδεσμοι − Ιούνιος 2014 

Τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών τον Μάιο ήσαν το θέμα που κίνησε 

μακράν τους περισσότερους πολίτες τον Ιούνιο να γράψουν στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Άλλα θέματα που απασχόλησαν τους πολίτες ήσαν μεταξύ άλλων η 

εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 

ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ.  

 

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

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

Προς ένα νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Μετά τις εκλογές οι πολίτες ήθελαν να μάθουν μεταξύ άλλων τα τελικά ποσοστά 

προσέλευσης στις κάλπες σε σύγκριση με άλλα έτη ή τα αποτελέσματα ανά κόμμα 

και ανά χώρα. Σε πολιτικότερο επίπεδο οι πολίτες σχολίασαν τα αποτελέσματα των 

εκλογών. Ορισμένοι ρωτούσαν τι επίκειται όσον αφορά το νέο Κοινοβούλιο, 

δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκλογική διαδικασία όσον αφορά τον 

Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες: 

Αποτελέσματα των Ευρωεκλογών 2014  

Προς ένα νέο Κοινοβούλιο 

EPRS: Rules on political groups and non-attached Members (30-06-2014) 

Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωβουλευτές 

 

Έχετε απορίες σχετικά με αυτό ή άλλα θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε τη διαδυκτιακή μας φόρμα. Εσείς γράφετε, εμείς 

απαντούμε. 

 

TTIP: Ανησυχίες σχετικά με την προστασία του επενδυτή 

Οι διαπραγματεύσεις της συμφωνίας διατλαντικής εμπορικής και επενδυτικής 

εταιρικής σχέσης (TTIP) μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ εξακολουθούν να ανησυχούν 

τους πολίτες. Οι πολίτες καλούν το Κοινοβούλιο να διατηρήσει τις ευρωπαϊκές 

http://www.apotelesmata-ekloges2014.eu/el/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/en/new-parliament
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/map.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/askEP.html


 

 

προδιαγραφές και εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά το σύστημα επίλυσης 

διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους. 

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες: 

EP answer: EU-US trade agreement (TTIP / TAFTA) (23-01-2014) 

EPRS: Impact of a potential EU-US FTA (TTIP) on consumer protection and food 

safety (25-03-2014) 

European Commission's special website on TTIP 

Commission's press release on the public online consultation on investor protection in 

TTIP (27-03-2014) 

Online public consultation on investor-to-state dispute settlement (ISDS) in TTIP  

 

Έχετε απορίες σχετικά με αυτό ή άλλα θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε τη διαδυκτιακή μας φόρμα. Εσείς γράφετε, εμείς 

απαντούμε. 

 

Ανθρώπινα δικαιώματα 

Οι πολίτες εξακολουθούν να εκφράζουν τις ανησυχίες και τις θέσεις τους σχετικά με 

ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ορισμένες τρίτες χώρες. Θέλουν να μάθουν τη 

θέση του Κοινοβουλίου και ζητούν την ανάληψη δράσης. 

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες: 

Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση (04/2014) 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2012 και η πολιτική της ΕΕ σε αυτόν τον 

τομέα (11-12-2013) 

EU human rights policies (12-12-2012) 

Subcommittee on Human Rights of the European Parliament 

EEAS (Eξωτερική Δράση): Η ΕΕ και τα ανθρώπινα δικαιώματα 

 

Έχετε απορίες σχετικά με αυτό ή άλλα θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε τη διαδυκτιακή μας φόρμα. Εσείς γράφετε, εμείς 

απαντούμε. 

 

http://epthinktank.eu/2014/01/23/eu-us-trade-agreement-ttip-tafta/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.1.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0575+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0575+0+DOC+XML+V0//EL
http://epthinktank.eu/2012/12/12/getting-started-with-human-rights-information-research-3/
http://www.europarl.europa.eu/committees/el/droi/home.html
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_el.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/askEP.html

