
Teemad ja lingid – oktoober 2014

Käesolevas väljaandes: uute volinike kuulamised, Euroopa Parlamendi arutelu
põhiõiguste olukorra üle Ungaris, nn tuhande lehmaga põllumajandusettevõtte
projekt Prantsusmaal, Türgi ning kurdide olukord Kobanes, ELi suhted Venemaa ja
Ukrainaga, talveaeg.

Sellel kuul on kodanike teabenõuete üksusele (Ask EP) laekunud tavatult palju
päringuid laia teemaderingi kohta. Kodanikud tunnevad jätkuvalt muret
rahvusvaheliste konfliktide pärast ja seavad küsimärgi alla ELi poliitika kolmandate
riikide, nt Ukraina, Venemaa ja Türgi suhtes. Siseküsimusi puudutavate e-kirjade
hulgas andsid tugevalt tooni volinikukandidaatide kuulamised ja Euroopa Parlamendis
toimunud arutelu põhiõiguste olukorra üle Ungaris. Muud huvipakkuvad teemad olid
nn tuhande lehmaga põllumajandusettevõtte projekt Prantsusmaal ja kella keeramine
seoses üleminekuga suveajalt talveaajale.

Järgnevad teemad põhinevad Euroopa Parlamendile kirjutanud kodanike küsimustel ja
kommentaaridel.

Uute volinike kuulamised
Kodanikud pöördusid Euroopa Parlamendi poole, et avaldada jõuliselt arvamust
teatavate volinikukandidaatide ülesseadmise kohta. Mõned kodanikud avaldasid
kahtlust teatavate kandidaatide sobivuse suhtes, teised avaldasid toetust
konkreetsetele kandidaatidele ja soovitasid Euroopa Parlamendil kiita heaks esildatud
Euroopa Komisjoni koosseisu.

Asjakohast teavet leiate järgmiste linkide alt:
#EPHearings2014: Tutvuge volinikukandidaatidega! (EN) (24. september 2014)
Volinikukandidaadid ja portfellid
Erilehekülg #EPHearings2014 (EN)
Euroopa Komisjon – Junckeri komisjoni moodustamine (EN)

Kas Teil on sellel teemal või muid Euroopa Parlamendiga seotud küsimusi? Palun
esitage need meie veebiankeedi kaudu. Teie kirjutate, meie vastame.

Euroopa Parlamendi arutelu põhiõiguste olukorra üle Ungaris
Demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste olukorda Ungaris käsitlenud Euroopa
Parlamendi arutelu puhul kommenteerisid mõned Ungari kodanikud parlamendi
algatust ning nõudsid ühtlasi kõigi ELi liikmesriikide võrdset kohtlemist.

Asjakohast teavet leiate järgmiste linkide alt:
ELi väärtusi tuleb austada Ungaris ja kõigis teistes liikmesriikides, ütlevad EP liikmed
(21.10.2014) (EN)
Demokraatia, õigusriik ja põhiõigused Ungaris (arutelu) (21.10.2014)
Euroopa Parlamendi resolutsioon põhiõiguste olukorra ning sellekohaste standardite
ja tavade kohta Ungaris (3.7.2014)

Kas Teil on sellel teemal või muid Euroopa Parlamendiga seotud küsimusi? Palun
esitage need meie veebiankeedi kaudu. Teie kirjutate, meie vastame.



Nn tuhande lehmaga põllumajandusettevõtte projekt Prantsusmaal
Kodanikud saatsid Euroopa Parlamendile avaliku kirja, et protestida nn tuhande
lehmaga põllumajandusliku majapidamise projekti vastu Prantsusmaal, milles nad
avaldasid muret lehmakarja pidamiseks suure põllumajandusettevõtte loomise pärast.
Peamised murepunktid seondusid projekti vastavusega keskkonnakaitsestandarditele
ning loomade heaolu standarditele.

Asjakohast teavet leiate järgmiste linkide alt:
Parlamendi küsimus nn tuhande lehmaga põllumajandusettevõtte projekti kohta
Prantsusmaal (28.11.2013) (EN)
Komisjoni nimel antud hr Borgi vastus (24.1.2014) (EN)

Kas Teil on sellel teemal või muid Euroopa Parlamendiga seotud küsimusi? Palun
esitage need meie veebiankeedi kaudu. Teie kirjutate, meie vastame.

Türgi ja kurdide olukord Kobanes
Kodanikud kommenteerisid jätkuvat lahingutegevust Süürias Kobanes ning
väljendasid muret kurdide pärast ning rahulolematust Türgi seisukoha üle mitte
toetada kurde nende võitluses Islamiriigi (IS) vastu.

Saadikud: Türgi peab rohkem toetama rühmituse IS rünnaku all olevat Kobanet
(22.10.2014)
Schulz kohtus Euroopa Parlamendis kurdi meeleavaldajatega (7.10.2014) (EN)
Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Iraagis ja Süürias ning rühmituse
Islamiriik (IS) pealetungi, sealhulgas vähemuste tagakiusamise kohta (18.9.2014)
Euroopa välisteenistus: ELi suhted Süüria ja Türgiga (EN)

Kas Teil on sellel teemal või muid Euroopa Parlamendiga seotud küsimusi? Palun
esitage need meie veebiankeedi kaudu. Teie kirjutate, meie vastame.

ELi suhted Venemaa ja Ukrainaga
Kodanikud kommenteerivad jätkuvalt ELi rolli Venemaa ja Ukraina vahelises
konfliktis. Mõned kodanikud on nõudnud Venemaa suhtes nulltolerantsi kohaldamist.
Teised on olnud ELi suhtes kriitilised ja kaitsnud Venemaa meetmeid.

Asjakohast teavet leiate järgmiste linkide alt:
Plenkovic: Ukrainas tuleb kiirelt moodustada valitsus ja käivitada reformid
(28.10.2014)
Saadikud pikendasid Ukraina kaupade tollimaksuvaba ligipääsu ELi turgudele
(23.10.2014)
Saadikud kutsuvad ELi üles Venemaa survele vastu seisma (18.9.2014)
EP vastus: ELi reaktsioon Venemaa rollile Ida-Ukrainas (8.8.2014) (EN)
Euroopa välisteenistus: ELi suhted Venemaa ja Ukrainaga (EN)

Kas Teil on sellel teemal või muid Euroopa Parlamendiga seotud küsimusi? Palun
esitage need meie veebiankeedi kaudu. Teie kirjutate, meie vastame.

Üleminek suveajalt talveajale



Kodanikud pöörduvad Euroopa Parlamendi poole korduvalt kommentaaridega, mis
puudutavad kella keeramist seoses suveajalt talveajale üleminekuga. Mõned
kodanikud toetavad seda, teised aga kutsuvad Euroopa Parlamenti üles tühistama
suve- ja talveaega puudutav kord.

Asjakohast teavet leiate järgmiste linkide alt:
EP vastus: üleminek suveajalt talveajale (24.10.2014) (EN)
Petitsioon nr 0859/2013 suveaja pikendamise kohta (28.2.2014) (EN)
Petitsioon nr 1477/2012 suveaja korra kohta (30.10.2013) (EN)
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 või muid Euroopa Parlamendiga seotud küsimusi? Palun
esitage need meie veebiankeedi kaudu. Teie kirjutate, meie vastame.


