
 

 

Teemad ja lingid – aprill 2014 

 

Kuidas ma saan eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel hääletada? Mida saab 

Euroopa Parlament ette võtta praeguse suveaja korra suhtes? Kuidas kaitseb 

parlament loomade heaolu? 

Vastuse neile küsimustele või muudele kodanikele muret tekitavatele probleemidele 

võite leida, kui külastate alltoodud valikut linkidest. 

Järgnevad teemad põhinevad Euroopa Parlamendile kirjutanud kodanike küsimustel 

ja märkustel. 

 

Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimised 

Olukorras, kus Euroopa Parlamendi valimised on juba väga lähedal, jätkavad 

kodanikud parlamendi poole pöördumist paljude erinevate taotlustega. Mõned 

kodanikud paluvad praktilist teavet valimiste kohta, teised väljendavad oma 

seisukohti ja mõtteid selle kohta, mis peaks valimiste tulemusel paremaks muutuma. 

 

Asjakohase teabe võite leida järgmiste linkide abil: 

Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimised 

Teie Euroopa: Valimised välismaal  

EPRS: 2014 European elections: national rules (11.03.2014) 

Teabeleht Euroopa Parlamendi valimiste korra kohta 

 

Kas Teil on sellel teemal küsimusi või muid Euroopa Parlamendiga seotud muresid? 

Palun kasutage meie veebivormi. Teie kirjutate, meie vastame. 

 

Ukraina teelahkmel 

Olukorras, kus Ukraina on võimaliku kodusõja lävel, on kodanike märkused ja 

reageeringud vastukäivad, kusjuures väljendatakse mitmeid erinevaid arvamusi. 

Mõned kodanikud pöörduvad parlamendi poole abipalvega; teised väljendavad 

kindlat vastuseisu ELi toetusele Ukraina valitsusele, mida nad peavad 

ekstremistlikuks. Paljud kodanikud väljendavad oma hirmu võimaliku uue 

maailmasõja puhkemise ees ning nõuavad tungivalt konfliktile rahumeelse lahenduse 

leidmist. 

http://www.elections2014.eu/et/press-kit/content/20131112PKH24411/html/Overview-of-Parliament-and-the-2014-elections
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/ep-elections/index_et.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html


 

 

 

Asjakohase teabe võite leida järgmiste linkide abil: 

Ukraina: saadikud kutsuvad üles kehtestama sanktsioonid Venemaa energiafirmade 

suhtes (17.4.2014) 

Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude tühistamine (3.4.2014) 

G-7 Leaders Statement on Ukraine (25.4.2014) 

Council conclusions on Ukraine (14.4.2014) 

European Commission: European Union's support to Ukraine - update (9.4.2014) 

 

Kas Teil on sellel teemal küsimusi või muid Euroopa Parlamendiga seotud muresid? 

Palun kasutage meie veebivormi. Teie kirjutate, meie vastame. 

 

Suveaeg 

Kodanikud on korduvalt pöördunud parlamendi poole märkustega suvise kella 

edasikeeramise kohta. Mõned kodanikud on selle korra poolt, kuna nad tunnevad 

rõõmu mitmesugustest õhtustest vaba aja tegevustest, mida hilisem pimedaksminek 

soodustab. Teised ei leia sellises kellakeeramises mingeid positiivseid külgi. 

 

Asjakohase teabe võite leida järgmiste linkide abil: 

EP answer: Summer time (1.4.2014) 

Petition 0859/2013 on extending summer time (28.2.2014) 

Petition 1477/2012 concerning summertime arrangements (30.10.2013) 

Direktiiv 2000/84/EÜ suveaja korra kohta (19.1.2001) 

Euroopa Komisjoni süvaanalüüs suveaja kohaldamise mõjude kohta (23.11.2007) 

 

Kas Teil on sellel teemal küsimusi või muid Euroopa Parlamendiga seotud muresid? 

Palun kasutage meie veebivormi. Teie kirjutate, meie vastame. 

 

Loomade heaolu 

http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraine-MEPs-call-for-EU-sanctions-against-Russian-energy-firms
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraine-MEPs-call-for-EU-sanctions-against-Russian-energy-firms
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20140331IPR41177/html/MEPs-cut-customs-duties-on-imports-from-Ukraine
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/142405.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142223.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-279_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/04/01/summer-time/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-530.022%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-523.136%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0084&qid=1398422827099&from=ET
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0739:FIN:ET:PDF
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html


 

 

Mõned kodanikud väljendavad muret hulkuvate koerte suhtes toime pandava 

vägivalla pärast liikmesriikides, mis on mitmeid kuid korduv teema. Teised 

väljendavad muret seoses metsloomade tapmisega ja kirjutavad Euroopa 

Parlamendile, paludes kehtestada täielik keeld kõigi metsloomade kehaosade kui 

trofeede impordile ELi liikmesriikidesse. 

 

Asjakohase teabe võite leida järgmiste linkide abil: 

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi õigusliku raamistiku loomise kohta 

lemmikloomade ja hulkuvate loomade kaitseks (4.7.2012) 

Komisjoni teatis loomade kaitset ja heaolu käsitleva Euroopa Liidu strateegia kohta 

aastateks 2012-2015 (5.2.2012) 

EP resolutsioon looduslike liikidega seotud kuritegevuse kohta (15.1.2014) 

EP resolutsioon ELi strateegiliste eesmärkide kohta ohustatud looduslike looma- ja 

taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsi 

16. istungiks (6.2.2013) 

EP loomade heaolu ja kaitse laiendatud töörühm 

 

Kas Teil on sellel teemal küsimusi või muid Euroopa Parlamendiga seotud muresid? 

Palun kasutage meie veebivormi. Teie kirjutate, meie vastame. 

 

Veenappus Maltal 

Mõned kodanikud on kommenteerinud veemajandust Maltal ning esitanud Euroopa 

Parlamendile ettepanekuid, kuidas lahendada veenappust selles riigis.  

 

Asjakohase teabe võite leida järgmiste linkide abil: 

European Commission's information on Malta's environmental rules (3.2013) 

European Commissions assessment of the Maltese River Basin management plans 

European Environment Agency's report on Malta's coastal and marine issues 

(13.4.2011) 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P7-TA-2012-291
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P7-TA-2012-291
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_et.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_et.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0031+0+DOC+XML+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//ET&language=ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//ET&language=ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//ET&language=ET
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html
http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging-labelling-classification/index_en.htm#malta_en_keeping-to-environmental-rules
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_en.htm
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta


 

 

Kas Teil on sellel teemal küsimusi või muid Euroopa Parlamendiga seotud muresid? 

Palun kasutage meie veebivormi. Teie kirjutate, meie vastame. 

 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html

