
 

 

Aiheita ja linkkejä - Syyskuu 2014 
Tässä numerossa käsitellään seuraavia aiheita: Skotlannin kansanäänestys, 

komission jäsenten kuulemiset, EP:n jäsenen käyttäytymisestä määrätty seuraamus, 

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus, TTIP/CETA-vapaakauppasopimukset.  

 

Syyskuussa 2014 kansalaisia kiinnostaneita pääaiheita olivat unionin ulkosuhteet 

(Ukraina ja Venäjä), kauppasuhteet (Kanada ja Yhdysvallat) ja sisäiset asiat 

(Skotlannin kansanäänestys) sekä tietyt toimielimiin liittyvät seikat (uuden Euroopan 

komission valinta, EP:n jäseniä koskevat sisäiset säännöt). 

 

Seuraavat aiheet on valittu kansalaisten Euroopan parlamentille lähettämien 

kysymysten ja kommenttien perusteella. 

 

Skotlannin kansanäänestys 

Skotlannissa 18. syyskuuta 2014 järjestetty kansanäänestys oli merkittävä hetki maan 

historiassa, kuten kansalaisten yhteydenotoista tässä kuussa kävi ilmi. Yleisin 

kysymys koski mahdollista vaikutusta Skotlannin EU-jäsenyyteen. Lisäksi esitettiin 

vaalimenettelyjä ja kansanäänestyksen tulosta koskevia kysymyksiä. 

 

Lisätietoa tästä aiheesta: 

Puhemies Schulzin kommentti kansanäänestyksen tuloksesta (englanniksi) 

(19.9.2014) 

Kysymys Skotlannin kansalaisten mahdollisesta asemasta EU:ssa maan 

itsenäistymisen jälkeen (englanniksi) (3.4.2014) 

 

Onko sinulla kysyttävää tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä aiheesta? 

Käytä verkkolomakettamme verkkolomakettamme. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

Komission jäsenten kuulemiset 

Ennen komission jäsenehdokkaiden kuulemisia kansalaiset ottivat yhteyttä Euroopan 

parlamenttiin ja kommentoivat joidenkin ehdokkaiden henkilökohtaista ja 

ammatillista taustaa. Osa kansalaisista halusi tietoja parlamentissa järjestettävistä 

kuulemisista. Kansalaisia kiinnosti muun muassa, mitkä valiokunnat arvioivat 

ehdokkaita ja ovatko kuulemiset avoimia yleisölle. 

 

Lisätietoa tästä aiheesta: 

#EPkuulemiset2014: Tapaa komission jäsenehdokkaat! (englanniksi) 24. syyskuuta 

2014) 

Infografiikka: Kuinka valitaan Euroopan komissio 

Jäsenehdokkaiden kuulemisten aikataulu  

Euroopan komissio - Kohti Junckerin komissiota (englanniksi) 

 

Onko sinulla kysyttävää tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä aiheesta? 

Käytä verkkolomakettamme. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

EP:n jäsenen käyttäytymisestä määrätty seuraamus 

EP:n jäsenen puheenvuoro nuorisotyöttömyyttä käsitelleessä keskustelussa 

16. heinäkuuta 2014 pidetyssä täysistunnossa ja EP:n puhemiehen määräämä 

seuraamus saivat suuren määrän kansalaisia reagoimaan.  

 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-result-of-the-referendum-on-independence-for-scotland
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-004187+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-004187+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/09/24/commissioner_hearings/
http://www.elections2014.eu/fi/news-room/content/20140918IFG65303/html/Infographic-how-the-European-Commission-will-get-elected
http://www.elections2014.eu/fi/new-commission/hearings/by-committee
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/askEP.html


 

 

Lisätietoa tästä aiheesta: 

Puhemies Schulzin EP:n jäsenen puheenvuoroa koskeva päätös (englanniksi) 

(17.9.2014) 

16. heinäkuuta pidetyn istunnon puheenvuorot 

EP:n työjärjestyksen 165 ja 166 artikla: Jäsenten käyttäytymissääntöjen rikkomisesta 

aiheutuvat toimenpiteet 

 

Onko sinulla kysyttävää tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä aiheesta? 

Käytä verkkolomakettamme. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus 

Parlamentin hyväksyttyä EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen kansalaiset 

kommentoivat EU:n roolia Venäjän ja Ukrainan välisessä konfliktissa ja väkivaltaa 

Itä-Ukrainassa. Osa kansalaista pyysi, että Venäjään ja sen johtajaan sovellettaisiin 

nollatoleranssia. Osa kansalaisista puolestaan kritisoi unionia ja puolusti Venäjän 

toimia. 

 

Lisätietoa tästä aiheesta: 

Parlamentin jäsenet: toivon merkkejä Ukrainasta, EU:n pysyttävä yhtenäisenä 

(18.9.2014) 

Ukraina: Ukrainan tilanne aikajanalla (18.9.2014) 

Schulzin kommentti EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksesta toimitetusta 

äänestyksestä (englanniksi) (16.9.2014) 

EP vastaa: MH17-lentoturma ja EU:n reaktio Venäjän rooliin Itä-Ukrainassa 

(englanniksi) (8.8.2014) 

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH): EU:n julkilausumat ja päätökset (englanniksi) 

 

Onko sinulla kysyttävää tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä aiheesta? 

Käytä verkkolomakettamme. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

TTIP/CETA-vapaakauppasopimukset  

EU:n vapaakauppasopimukset Kanadan (CETA) ja Yhdysvaltojen (TTIP) kanssa 

huolestuttivat yhä kansalaisia. Esille otettiin kysymyksiä, jotka koskivat 

neuvottelumenettelyä (avoimuuden ja demokraattisen oikeutuksen puute, 

edunvalvojien ja monikansallisten yritysten dominoiva vaikutus) ja sopimusten 

pelättyjä seurauksia (vallitsevien eurooppalaisten sosiaali-, kuluttajansuoja-, 

ympäristö- ja tietosuojanormien heikkeneminen). 

 

Lisätietoa tästä aiheesta: 

Mepit eri mieltä EU:n ja Kanadan välisestä vapaakauppasopimuksesta (englanniksi) 

(17.9.2014) 

Mepit vaativat avoimuutta EU:n ja Yhdysvaltojen kauppaneuvotteluihin (16.7.2014) 

EPRS: TTIP-sopimuksen eri ulottuvuudet (englanniksi) 

Euroopan komission TTIP-sopimusta koskeva verkkosivusto (englanniksi) 

Euroopan komission CETA-sopimusta koskeva verkkosivusto (englanniksi) 

 

Onko sinulla kysyttävää tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä aiheesta? 

Käytä verkkolomakettamme. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-s-decision-on-the-inappropriate-language-of-mep-janusz-korwin-mikke
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140716+ITEM-008+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//EN&language=EN&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//EN&language=EN&navigationBar=YES
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/news-room/content/20140918IPR65201/html/MEPs-welcome-signs-of-hope-in-Ukraine-and-urge-the-EU-to-stand-up-to-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/news-room/content/20140203STO34645/html/Ukraine-timeline-of-events
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/news-room/content/20140711IPR52249/html/MEPs-call-for-more-transparency-in-transatlantic-trade-talks
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/askEP.html

