
 

 

Aiheita ja linkkejä – huhtikuu 2014 

 

Miten voin äänestää tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa? Mitä Euroopan 

parlamentti voi tehdä nykyiselle kesäaikajärjestelylle? Kuinka parlamentti suojelee 

eläinten hyvinvointia? 

Vastaukset näihin kysymyksiin tai muihin kansalaisten esiin nostamiin huolenaiheisiin 

löytyvät alla olevista linkeistä. 

Seuraavat aiheet on valittu kansalaisten Euroopan parlamentille lähettämien 

kysymysten ja kommenttien perusteella. 

 

Euroopan parlamentin vaalit vuonna 2014 

Euroopan parlamentin vaalien lähestyvät, ja kansalaiset lähettävät edelleen 

parlamentille monia erilaisia pyyntöjä. Jotkut pyytävät käytännön tietoa vaaleista, 

toiset taas tuovat julki mielipiteensä ja toiveensa siitä, mitä parannuksia vaalit voisivat 

tuoda tullessaan. 

 

Seuraavista linkeistä löydät asiaa koskevaa tietoa: 

Euroopan parlamentti ja vuoden 2014 vaalit 

Sinun Eurooppasi: Vaalit ulkomailla  

EPRS: 2014 European elections: national rules (11-03-2014) 

Faktatietoja Euroopan unionista: Euroopan parlamentin vaalijärjestelyt 

 

Heräsikö kysymyksiä tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä aiheesta? 

Käytä internetlomaketta. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

Ukraina tienhaarassa 

Ukraina on sisällissodan partaalla, ja kansalaisten kommentit ja reaktiot vaihtelevat ja 

mielipiteet eroavat toisistaan. Jotkut kirjoittavat parlamentille pyytääkseen apua. 

Jotkut taas ovat jyrkästi sitä mieltä, että EU: n ei pidä tukea Ukrainan hallitusta, jota 

heidän mielestään johtavat ääriliikkeiden edustajat. Monet toteavat pelkäävänsä 

mahdollisesti uuden maailmansodan syttymistä ja kehottavat pyrkimään selkkauksen 

rauhanomaiseen ratkaisuun. 

 

http://www.elections2014.eu/fi/press-kit/content/20131112PKH24411/html/Euroopan-parlamentti-ja-vuoden-2014-vaalit
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/ep-elections/index_fi.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/askEP.html


 

 

Seuraavista linkeistä löydät asiaa koskevaa tietoa: 

Ukraina: Mepit vaativat energia-alan venäläisyrityksiin kohdistuvia pakotteita 

(17 04 2014) 

Mepit tukevat Ukrainasta tuotavien tuotteiden tullimaksujen leikkausta (03-04-2014) 

G-7 Leaders Statement on Ukraine (25-04-2014) 

Council conclusions on Ukraine (14-04-2014) 

European Commission: European Union's support to Ukraine - update (09-04-2014) 

 

Heräsikö kysymyksiä tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä aiheesta? 

Käytä internetlomaketta. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

Kesäaika 

Kansalaiset ottavat toistuvasti yhteyttä Euroopan parlamenttiin kommentoidakseen 

kellonajan muuttamista kesäajan yhteydessä. Osa kansalaisista kannattaa tätä, 

koska heistä on miellyttävää osallistua iltaisin vapaa-ajan toimintaan, kun 

luonnonvaloa riittää. Osa taas ei näe tässä kellonajan muuttamisessa mitään etuja. 

 

Seuraavista linkeistä löydät asiaa koskevaa tietoa: 

EP answer: Summer time (1-4-2014) 

Petition 0859/2013 on extending summer time (28-2-2014) 

Petition 1477/2012 concerning summertime arrangements (30-10-2013) 

Direktiivi 2000/84/EY kesäaikasäännöksistä (19-1-2001) 

Komission perusteellinen analyysi kesäajan vaikutuksista (23-11-2007) 

 

Heräsikö kysymyksiä tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä aiheesta? 

Käytä internetlomaketta. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

Eläinten hyvinvointi 

Eräät kansalaiset ovat tuoneet esille huolensa kulkukoiriin kohdistuvasta väkivallasta 

joissakin jäsenvaltioissa, ja tätä aihetta on käsitelty toistuvasti useiden kuukausien 

ajan. Jotkut taas ovat huolestuneita villieläinten surmaamisesta ja ovat kirjoittaneet 

Euroopan parlamentille pyytääkseen, että kaikkien villieläinten ruhonosien tuonti 

EU:n jäsenvaltioihin metsästysmuistoina kiellettäisiin kokonaan. 

http://www.europarl.europa.eu/news/fi/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraina-Mepit-vaativat-energia-alan-ven%C3%A4l%C3%A4isyrityksiin-kohdistuvia-pakotteita
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/news-room/content/20140331IPR41177/html/Mepit-tukevat-Ukrainasta-tuotavien-tuotteiden-tullimaksujen-leikkausta
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/142405.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142223.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-279_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/04/01/summer-time/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-530.022%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-523.136%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0084&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0739:FIN:FI:PDF
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/askEP.html


 

 

 

Seuraavista linkeistä löydät asiaa koskevaa tietoa: 

Euroopan parlamentin päätöslauselma lemmikkieläinten ja irrallaan tavattujen 

eläinten suojelua koskevan EU:n säädöskehyksen luomisesta (04-07-2012) 

Komission tiedonanto eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta Euroopan unionin 

strategiasta vuosille 2012–2015 (05-02-2012) 

Euroopan parlamentin päätöslauselma luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja 

koskevasta rikollisuudesta  (15-01-2014) 

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n strategisista tavoitteista Bangkokissa 

Thaimaassa 3.–14. maaliskuuta 2013 pidettävässä luonnonvaraisen eläimistön ja 

kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen 

(CITES) sopimuspuolten konferenssin 16. kokouksessa  (06-02-2013) 

EP's intergroup on the welfare and conservation of animals 

 

Heräsikö kysymyksiä tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä aiheesta? 

Käytä internetlomaketta. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

Vesipula Maltalla 

Eräät kansalaiset ovat kommentoineet vesihuoltoa Maltalla ja esittäneet Euroopan 

parlamentille ehdotuksia, kuinka puuttua Maltan vesipulaan.  

 

Seuraavista linkeistä löydät asiaa koskevaa tietoa: 

European Commission's information on Malta's environmental rules (3-2013) 

European Commissions assessment of the Maltese River Basin management plans 

European Environment Agency's report on Malta's coastal and marine issues 

(13 4 2011) 

 

Heräsikö kysymyksiä tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä aiheesta? 

Käytä internetlomaketta. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//FI
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_fi.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_fi.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0031+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0031+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/askEP.html
http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging-labelling-classification/index_en.htm#malta_en_keeping-to-environmental-rules
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_en.htm
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/askEP.html

