
 

 

Teemad ja lingid – september 2014 
Käesolevas väljaandes: Šotimaa referendum, volinike kuulamised, EP liikmete 

käitumise suhtes sanktsioonide kehtestamine, ELi–Ukraina assotsieerimisleping, 

vabakaubanduslepingud TTIP/CETA.  

 

Septembris 2014 ulatus kodanikele erilist huvi pakkuvate teemade ring ELi 

välissuhetest (Ukraina, Venemaa) ja kaubandussuhetest (Kanada, USA) kuni 

siseasjadeni (Šotimaa referendum) ja mõningate institutsiooniliste aspektideni (uue 

Euroopa Komisjoni moodustamine, EP liikmeid puudutavad sise-eeskirjad). 

 

Järgnevad teemad põhinevad Euroopa Parlamendile kirjutanud kodanike küsimustel ja 

märkustel. 

 

Šotimaa referendum 

Šotimaa referendum, mis toimus 18. septembril 2014, osutus riigi ajaloos otsustavaks 

hetkeks, nagu seda kajastavad kodanikelt sel kuul saadud kirjad. Kõige sagedamini 

sooviti teavet võimaliku mõju kohta Šotimaa liikmesusele ELis. Samuti esitati 

küsimusi valimiste korra ja referendumi tulemuste kohta. 

 

Asjakohase teabe võite leida järgmiste linkide abil: 

President Schulzi sõnavõtt referendumi tulemuse kohta (EN) (19.9.2014) 

Parlamendi küsimus Šotimaa kodanike võimaliku staatuse kohta ELis pärast 

iseseisvumist (EN) (3.4.2014) 

 

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

Palun esitage need meie veebiankeedi kaudu. Teie kirjutate, meie vastame. 

 

Volinike kuulamised 

Euroopa Komisjoni volinikukandidaatide kuulamiste eel on mõned kodanikud 

pöördunud Euroopa Parlamendi poole, tehes märkusi teatavate kandidaatide isikliku 

ja erialase tausta kohta. Teised on soovinud teavet parlamendis toimuvate kuulamiste 

kohta, küsides näiteks, millised parlamendikomisjonid kandidaate hindavad või 

esitades küsimusi avalikkuse juurdepääsu kohta kuulamistele.  

 

Asjakohase teabe võite leida järgmiste linkide abil: 

#EPHearings2014: Tutvuge volinikukandidaatidega! (24.9.2014) 

Infograafik: Euroopa Komisjoni uus koosseis 

Volinikukandidaatide kuulamiste ajakava 

Euroopa Komisjon – Junckeri komisjoni moodustamine (EN) 

 

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

Palun esitage need meie veebiankeedi kaudu. Teie kirjutate, meie vastame. 

 

EP liikmete käitumise suhtes sanktsioonide kehtestamine 

Paljud kodanikud reageerisid ühe EP liikme märkustele noorte töötuse teemalise 

arutelu käigus 16. juuli 2014. aasta täiskogu istungil ning sanktsioonidele, mille EP 

president selle tulemusel kehtestas. 

 

Asjakohase teabe võite leida järgmiste linkide abil: 

President Schulzi otsus seoses EP liikme märkustega (DE, EN, PL) (17.9.2014) 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-result-of-the-referendum-on-independence-for-scotland
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/09/24/commissioner_hearings/
http://www.elections2014.eu/et/news-room/content/20140918IFG65303/html/Infographic-how-the-European-Commission-will-get-elected
http://www.elections2014.eu/et/new-commission/hearings/by-committee
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-s-decision-on-the-inappropriate-language-of-mep-janusz-korwin-mikke


 

 

16. juuli arutelu protokoll 

EP kodukorra artiklid 165 ja 166: parlamendiliikmete käitumisreeglite rikkumise 

korral võetavad meetmed 

 

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

Palun esitage need meie veebiankeedi kaudu. Teie kirjutate, meie vastame. 

 

ELi–Ukraina assotsieerimisleping 

Parlamendi nõusolek ELi ja Ukraina vahelisele assotsieerimislepingule võimaldas 

kodanikel kommenteerida ELi tegevust seoses Venemaa ja Ukraina vahelise 

konfliktiga ja vägivallaga Ida-Ukrainas. Mõned kodanikud on nõudnud Venemaa ja 

selle liidri suhtes nulltolerantsi kohaldamist. Teised on olnud ELi suhtes kriitilised ja 

kaitsnud Venemaa meetmeid. 

 

Asjakohase teabe võite leida järgmiste linkide abil: 

Saadikud kutsuvad ELi üles Venemaa survele vastu seisma (18.9.2014) 

Ukraina ajatelg (18.9.2014) 

Schulzi sõnavõtt ELi–Ukraina assotsieerimislepingu üle toimunud hääletuse kohta 

(EN) (16.9.2014) 

EP vastus: MH17 lennukatastroof ja ELi reageering Venemaa tegevusele Ida-

Ukrainas (EN) (8.8.2014) 

Euroopa välisteenistus: ELi avaldused ja otsused 

 

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

Palun esitage need meie veebiankeedi kaudu. Teie kirjutate, meie vastame. 

 

Vabakaubanduslepingud TTIP/CETA 

Kodanikud väljendasid jätkuvalt muret ELi vabakaubanduslepingute pärast Kanadaga 

(CETA) ja USAga (TTIP). Tõstatatud küsimused ulatusid läbirääkimismenetlusest 

(läbipaistmatus ja demokraatliku legitiimsuse puudumine, lobistide ja hargmaiste 

ettevõtjate oluline mõju) kuni lepingute kardetavate tagajärgedeni (Euroopa praeguste 

sotsiaal-, tarbija-, keskkonna- ja andmekaitsestandardite nõrgenemine). 

 

Asjakohase teabe võite leida järgmiste linkide abil: 

EP liikmed on ELi ja Kanada vabakaubanduslepingu suhtes lahkarvamusel (DE, EN, 

FR) (17.9.2014) 

Saadikud soovivad rohkem läbipaistvust EL-USA kaubandusläbirääkimistel 

(16.7.2014) 

EPRS: Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) eri aspektide 

analüüs 

TTIPd käsitlev Euroopa Komisjoni veebisait 

CETAt käsitlev Euroopa Komisjoni veebisait 

 

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

Palun esitage need meie veebiankeedi kaudu. Teie kirjutate, meie vastame. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140716+ITEM-008+DOC+XML+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//ET&language=ET&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//ET&language=ET&navigationBar=YES
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20140918IPR65201/html/MEPs-welcome-signs-of-hope-in-Ukraine-and-urge-the-EU-to-stand-up-to-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20140203STO34645/html/Ukraine-timeline-of-events
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20140711IPR52249/html/MEPs-call-for-more-transparency-in-transatlantic-trade-talks
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html

