
 

 

Teemad ja lingid – juuni 2014 

Mais toimunud Euroopa Parlamendi valimised oli kahtlemata juuni populaarseim 

teema, mis ärgitas kodanikke Euroopa Parlamendile kirjutama. Peale selle tunti huvi 

ELi ja USA vahelise kaubanduskokkuleppe ning inimõiguste olukorra vastu mõnes 

Euroopa Liitu mittekuuluvas riigis.  

 

Järgnevad teemad põhinevad Euroopa Parlamendile kirjutanud kodanike küsimustel 

ja märkustel. 

 

Parlamendi uue koosseisu valimine 

Pärast valimisi soovisid kodanikud muuhulgas teada valimiste lõpptulemusi 

võrrelduna eelmiste aastatega või tulemusi parteide ja riikide lõikes. Poliitilisel 

tasandil kommenteerisid kodanikud valimistulemusi. Küsiti, mis ootab uut parlamenti 

ees, eriti tunti huvi Euroopa Komisjoni presidendi valimiste käigu kohta. 

 

Asjakohase teabe võite leida järgmiste linkide abil: 

Euroopa valimiste tulemused 2014. aastal 

Parlamendi uue koosseisu valimine 

EPRS: Fraktsioone ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmeid puudutavad 

reeglid (30.06.2014) 

Euroopa Parlamendi valimiste kord 

Euroopa Parlamendi liikmete nimekiri 

 

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

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

 

Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus: mure seoses 

investorite kaitsega 

Tuntakse jätkuvalt muret Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse 

läbirääkimiste üle. Kodanikud kutsuvad parlamenti üles kaitsma Euroopa standardeid 

ning muretsevad eelkõige investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise kava 

pärast. 

 

Asjakohase teabe võite leida järgmiste linkide abil: 

EP vastus: ELi ja USA vaheline kaubanduskokkulepe (TTIP / TAFTA) (23.01.2014) 

http://www.tulemused-valimised2014.eu/et/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/et/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/map.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/01/23/eu-us-trade-agreement-ttip-tafta/


 

 

EPRS: ELi ja USA võimaliku vabakaubanduslepingu (TTIP) mõju tarbijakaitsele ja 

toiduohutusele (25.03.2014) 

Euroopa komisjoni veebisait Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse 

lepingu kohta 

Komisjoni pressiteade avaliku internetikonsultatsiooni kohta investorite kaitse teemal 

Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepingus (27.03.2014) 

Avalik internetikonsultatsioon investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise (ISDS) 

teemal  

 

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

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

 

Inimõigused 

Kodanikud väljendavad jätkuvalt muret ning avaldavad arvamust inimõiguste olukorra 

kohta kolmandates riikides. Nad tunnevad huvi parlamendi seisukoha vastu ja 

soovivad, et võetaks meetmeid. 

 

Asjakohase teabe võite leida järgmiste linkide abil: 

Euroopa Liidu teabeleht inimõiguste kohta (04/2014) 

Euroopa Parlamendi aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia olukorrast 2012. 

aastal (11.12.2013) 

Euroopa Liidu inimõigustealane poliitika (12.12.2012) 

Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjon 

Euroopa välisteenistus: EL ja inimõigused 

 

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

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

 

http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_et.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_et.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.1.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0575+0+DOC+XML+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0575+0+DOC+XML+V0//ET
http://epthinktank.eu/2012/12/12/getting-started-with-human-rights-information-research-3/
http://www.europarl.europa.eu/committees/et/droi/home.html
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_et.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html

