
 

 

Teemad ja lingid – august 2014 

Käesolevas väljaandes: terrorism Iraagi ja Levanti Islamiriigis (ISIS) ning 
humanitaarkatastroof Iraagis, Venemaa ja Ukraina vahelised pinged, Iisraeli ja 
Palestiina konflikt, Türgi kohtusüsteemi sõltumatus, Atlandi-ülese kaubandus- ja 
investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimised  
 

2014. aasta augustis oli kodanikelt Euroopa Parlamendile saadetud kirjade peamine 

teema hiljutised rahvusvahelised konfliktid. Kodanikud jagasid muret olukorra pärast 

Iraagis, Ida-Ukrainas ja Gazas ning kutsusid Euroopa Liitu abistama inimesi 

konfliktipiirkondades ja aitama kaasa lahenduse leidmisele. 

 

Järgnevad teemad põhinevad Euroopa Parlamendile kirjutanud kodanike küsimustel 

ja kommentaaridel. 

 

ISISe terrorism ja humanitaarkatastroof Iraagis 

Olukorra halvenemise järel Iraagis väljendasid kodanikud muret riigis elavate 

kristlaste ja teiste elanike pärast, kes on jäänud võitlevate poolte vahele ja püüavad 

pagulastena põgeneda Jordaaniasse.  

 

Lähemat teavet leiate järgmistelt linkidelt: 

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Iraagis ja pressiteade (17. juuli 

2014) 

EPRS: Iraak: kas Kurdistan saab sõltumatuse? (10.7.2014) 

EPRS: ELi reageering halvenevale olukorrale Iraagis (24.2.2014) 

EP delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks 

Iraagi kriis: Euroopa Liidu humanitaarreageering (29. august 2014) 

 

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

esitage need meie veebivormil. Teie kirjutate, meie vastame. 

 

Venemaa ja Ukraina vahelised pinged 

Venemaa ja Ukraina vahelised pinged tekitavad endiselt muret kodanikele, kes on 

kommenteerinud ägedaid konflikte Ida-Ukrainas ja on nõudnud Euroopa Liidult kriisi 

lahendamisel otsustavamat tegutsemist. 

 

Lähemat teavet leiate järgmistelt linkidelt: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0011+0+DOC+XML+V0//ET&language=ET
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20140711IPR52235/html/Iraq-MEPs-reject-jihadist-terrorism-and-call-for-sustainable-political-solution
http://epthinktank.eu/2014/07/10/iraqikurds/
http://epthinktank.eu/2014/02/24/eu-response-to-iraqs-degenerating-situation
http://www.europarl.europa.eu/delegations/et/d-iq/home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-510_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html


 

 

EP vastus: MH17 lennukatastroof ja ELi reageering Venemaa rollile Ida-Ukrainas 

(8.8.2014) 

MH17 lennukatastroof: Euroopa Parlamendi liikmed nõuavad solidaarsust Ukrainaga 

ja sanktsioone Venemaa suhtes (22.7.2014) 

Euroopa Parlamendi liikmed kutsuvad Venemaad üles tegema koostööd Ukraina 

rahuplaani nimel (17.7.2014) 

Euroopa Ülemkogu erikohtumine ‒ Järeldused (30.8.2014) 

Euroopa välisteenistus: ELi avaldused ja otsused 

 

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

esitage need meie veebivormil. Teie kirjutate, meie vastame. 

 

Iisraeli ja Palestiina konflikt 

Vägivalla hiljutise eskaleerumise tõttu Iisraeli ja Palestiina konfliktis on mõned 

kodanikud palunud teavet Euroopa Parlamendi seisukoha kohta ja kutsunud Euroopa 

Liitu tegevusele. 

 

Lähemat teavet leiate järgmistelt linkidelt: 

EP vastus: Iisraeli ja Palestiina konflikt: vägivalla eskaleerumine Gazas (6.8.2014, 

uuendatud 28.8.2014) 

President Schulz Gaza relvarahu kokkuleppest (27.8.2014) 

Resolutsioon vägivalla eskaleerumise kohta Iisraeli ja Palestiina vahel 17.7.2014) 

Euroopa välisteenistus: ELi avaldused ja otsused 

 

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

esitage need meie veebivormil. Teie kirjutate, meie vastame. 

 

Türgi kohtusüsteemi sõltumatus 

Pärast seda, kui politseiametnikke on vahistatud süüdistatuna valitsuse 

pealtkuulamises, kirjutasid kodanikud Euroopa Parlamendile ja nõudsid ELilt 

reageerimist, võttes arvesse sündmusi seoses kohtusüsteemi sõltumatuse ja 

sõnavabadusega Türgis. 

 

Lähemat teavet leiate järgmistelt linkidelt: 

Euroopa Parlamendi resolutsioon Türgi 2013. aasta eduaruande kohta ja pressiteade 

(12. märts 2014) 

http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/en/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/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/ec/144538.pdf
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/08/06/israeli-palestinian-conflict-violence-escalation-in-gaza/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-august/html/schulz-on-gaza-ceasefire-agreement
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//ET&language=ET
http://eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20140307IPR38301/html/Turkey-credible-commitment-and-strong-democratic-foundations-needed-MEPs-say


 

 

EPRS: Sotsiaalmeedia vabadus Türgis (30.7.2014) 

EPRS: Türgi: 2013. aasta eduaruanne ja muud aspektid (8.3.2014) 

ELi–Türgi parlamentaarne ühiskomisjon 

Euroopa välisteenistus: ELi avaldused ja otsused 

 

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

esitage need meie veebivormil. Teie kirjutate, meie vastame. 

 

TTIPi läbirääkimised 

Kodanikud väljendasid endiselt muret ELi ja USA vahelise Atlandi-ülese kaubandus- 

ja investeerimispartnerluse pärast. Inimesed on korduvalt kritiseerinud läbirääkimiste 

salastamist ja ilmutanud erilist huvi sätete vastu, milles käsitletakse investori ja riigi 

vaheliste vaidluste lahendamist ning keskkonna-, tarbijaõiguste ja 

andmekaitsealaseid ELi norme. 

 

Lähemat teavet leiate järgmistelt linkidelt: 

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

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 

 

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

esitage need meie veebivormil. Teie kirjutate, meie vastame. 

 

http://epthinktank.eu/2014/07/30/social-media-freedom-in-turkey/
http://epthinktank.eu/2014/03/08/turkey-the-2013-progress-report-and-beyond/
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-tr/home.html#delegation_menu
http://eeas.europa.eu/turkey/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52249/html/MEPs-call-for-more-transparency-in-transatlantic-trade-talks
http://www.europarl.europa.eu/news/en/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/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html

