
 

 

Teemad ja lingid: MH17 allakukkumine, Iisrael ja 

Palestiina, Atlandi-ülene kaubandus- ja 

investeerimispartnerlus, Euroopa Parlamendi 

liikmete põhimäärus 

Malaisia lennukiga Ukrainas toimunud katastroof ning vägivalla eskaleerumine 

Iisraeli ja Palestiina vahel olid 2014. aasta juulis kaks peamist teemat, mis ajendasid 

kodanikke Euroopa Parlamendile kirjutama. Varasematele kuudele sarnaselt 

väljendasid kodanikud muret ELi ja USA vahelise vabakaubanduslepingu pärast. 

Ühtlasi saatsid nad küsimusi Euroopa Parlamendi liikmete töö ja põhimääruse 

erinevate aspektide kohta.  

 

Järgnevad teemad põhinevad Euroopa Parlamendile kirjutanud kodanike küsimustel 

ja kommentaaridel. 

 

MH17 allakukkumine: Malaisia lennukiga Ukrainas toimunud 

katastroof 

Pärast Malaysia Airlinesʼi lennuki MH17 allakukkumist Ukrainas 17. juulil 2014 

väljendasid kodanikud Euroopa Parlamendile saadetud sõnumites suurt kurbust ja 

muret. Nad kommenteerisid vägivaldset konflikti Ida-Ukrainas ning nõudsid tungivalt, 

et Euroopa Liit võtaks kriisi lahendamiseks otsustavamalt meetmeid. 

 

Lähemat teavet leiate järgmistelt linkidelt: 

MH17 allakukkumine: Euroopa Parlamendi liikmed nõuavad solidaarsust Ukrainaga 

ja sanktsioone Venemaa vastu (22.7.2014) 

President Schulzi kommentaar Malaysia Airlinesʼi lennuki MH17 Ukrainas 

allakukkumise teemal (17.7.2014) 

Euroopa Parlamendi liikmed kutsuvad Venemaad üles tegema koostööd Ukraina 

rahuplaani osas (17.7.2014) 

Nõukogu: kokkulepitud piiravate meetmete vastuvõtmine seoses Venemaa 

tegevusega Ida-Ukrainas (31.7.2014) 

G7 juhtide avaldus Ukraina kohta (30.7.2014) 

 

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

http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/et/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/et/news-room/content/20140711IPR52236/html/MEPs-call-on-Russia-to-cooperate-with-Ukrainian-peace-plan
http://www.europarl.europa.eu/news/et/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


 

 

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

 

Vägivalla eskaleerumine Gaza sektoris 

Kodanikud pöördusid Euroopa Parlamendi poole, väljendades muret vägivalla 

eskaleerumise pärast Iisraeli ja Palestiina vahel. Nad kutsusid ELi ja Euroopa 

Parlamenti üles võtma meetmeid, et lõpetada sõjalised operatsioonid, mis on toonud 

kaasa paljude tsiviilisikute hukkumise Gaza sektoris. 

 

Lähemat teavet leiate järgmistelt linkidelt: 

Euroopa Parlamendi liikmed nõuavad kohest relvarahu kehtestamist Iisraeli–

Palestiina konfliktis (17.7.2014) 

Euroopa Parlamendi resolutsioon vägivalla eskaleerumise kohta Iisraeli ja Palestiina 

vahel (17.7.2014) 

EL suurendab Gaza sektorile antavat humanitaarabi, reageerides kriisi 

eskaleerumisele (25.7.2014) 

ELi avaldus vajaduse kohta kehtestada kohene relvarahu Gaza sektoris (25.7.2014) 

ELi teave Iisraeli kohta 

 

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

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

 

Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus, 

teenustekaubanduse leping ning hüdrolõhkumine 

Viimastel kuudel on kodanikud pöördunud Euroopa Parlamendi poole, seades 

kahtluse alla Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) ELi ja USA 

vahel. Kodanikud on TTIPd käsitlevaid läbirääkimisi korduvalt sidunud muude 

küsimustega, nagu teenustekaubanduse leping (TiSA) või kildagaasi ammutamise 

eesmärgil teostatava hüdrolõhkumise keskkonnamõju. 

 

Lähemat teavet leiate järgmistelt linkidelt: 

TTIP ja TiSA 

Euroopa Parlamendi liikmed nõuavad suuremat läbipaistvust Atlandi-ülestel 

kaubandusläbirääkimistel (16.7.2014) 

Euroopa Parlamendi resolutsioon läbirääkimiste alustamise kohta mitmepoolse 

teenustelepingu üle (4.7.2013) 

TTIPd käsitlev Euroopa Komisjoni veebisait 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20140715STO52510/html/Debate-MEPs-call-for-an-immediate-ceasefire-in-the-Israeli-Palestinian-conflict
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20140715STO52510/html/Debate-MEPs-call-for-an-immediate-ceasefire-in-the-Israeli-Palestinian-conflict
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//ET
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-881_en.htm
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/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20140711IPR52249/html/MEPs-call-for-more-transparency-in-transatlantic-trade-talks
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20140711IPR52249/html/MEPs-call-for-more-transparency-in-transatlantic-trade-talks
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//ET
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/


 

 

TiSA käsitlev Euroopa Komisjoni veebisait 

Hüdrolõhkumine 

Keskkonnamõju hindamise direktiiv: ELi ministritega saavutati kokkulepe 

(20.12.2013) 

Keskkond: projektide mõju hindamine on nüüd lihtsam (15.5.2014) 

Euroopa Komisjoni soovituslikud miinimumpõhimõtted kildagaasi ammutamisel 

(22.1.2014) 

 

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

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

 

Parlamendiliikmed – kes nad on ja mida nad teevad 

Alates 2014. aasta mais toimunud Euroopa Parlamendi valimistest on kodanikud 

korduvalt pöördunud Euroopa Parlamendi poole mitmesuguste küsimustega Euroopa 

Parlamendi liikmete töö ja põhimääruse teemal.  

 

Lähemat teavet leiate järgmistelt linkidelt: 

Otsingusüsteem parlamendiliikmete kontaktandmete leidmiseks nime, riigi või 

fraktsiooni järgi 

Parlamendiliikmed – käitumisjuhend, palk ja hüvitised 

EP vastus: parlamendiliikmete kohalviibimine istungisaalis (2.5.2014) 

Täiskogu töökorraldus  

Kodukord 

 

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

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

 

 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/et/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_et.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/map.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/0081ddfaa4/MEPs.html
http://epthinktank.eu/2014/05/02/presence-of-meps-in-the-hemicycle/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/00623fe732/How-plenary-works.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/00a4c9dab6/Rules-of-procedure.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html

