
 

 

Aiheita ja linkkejä: MH17-lentoturma, Israelin ja 

Palestiinan konflikti, transatlanttinen kauppa- ja 

investointikumppanuussopimus, EP:n jäsenten 

asemaa koskevat säännöt 

Malesialaiskoneen maahansyöksy Ukrainassa ja Israelin ja Palestiinan konfliktin 

kärjistyminen olivat heinäkuussa 2014 pääaiheita, jotka saivat kansalaiset 

kirjoittamaan Euroopan parlamentille. Aiempien kuukausien tapaan kansalaiset toivat 

julki huolensa EU:n ja Yhdysvaltojen vapaakauppasopimuksesta. Lisäksi kansalaiset 

lähettivät kysymyksiä Euroopan parlamentin jäsenten työstä ja heidän asemaansa 

koskevista säännöistä.  

 

Seuraavat aiheet on valittu kansalaisten Euroopan parlamentille lähettämien 

kysymysten ja kommenttien perusteella. 

 

MH17-lentoturma: Malesialaiskoneen maahansyöksy Ukrainassa 

Malaysia Airlinesin MH17-lennon päättyminen maahansyöksyyn 17. heinäkuuta 2014 

Ukrainassa sai kansalaiset ilmaisemaan surunsa ja huolensa Euroopan 

parlamentille. He kommentoivat Itä-Ukrainan väkivaltaista konfliktia ja vaativat 

Euroopan unionilta päättäväisempiä toimia kriisin ratkaisemiseksi. 

 

Lisätietoa tästä aiheesta: 

MH17-lentoturma: EP:n jäsenet pyytävät osoittamaan solidaarisuutta Ukrainalle ja 

vaativat asettamaan pakotteita Venäjälle (englanniksi) (22.7.2014) 

Puhemies Schulzin kommentti Malaysia Airlinesin lennon MH17 tuhosta Ukrainassa 

(englanniksi) (17.7.2014) 

EP:n jäsenet kehottavat Venäjää yhteistyöhön Ukrainan rauhansuunnitelmassa 

(englanniksi) (17.7.2014) 

Neuvosto vahvistaa yhteisiä rajoittavia toimia Venäjän Itä-Ukrainassa harjoittaman 

politiikan vuoksi (englanniksi) (31.7.2014) 

G7-johtajien julkilausuma Ukrainan tilanteesta (englanniksi) (30.7.2014) 

 

Onko sinulla kysyttävää tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä 

aiheesta? Käytä verkkolomakettamme. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

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/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/en/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
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/askEP.html


 

 

Konfliktin kärjistyminen Gazassa 

Kansalaiset ilmaisivat Euroopan parlamentille huolensa Israelin ja Palestiinan 

konfliktin kärjistymisestä. He vaativat Euroopan unionilta ja parlamentilta toimia 

Gazan siviiliväestön keskuudessa lukuisia kuolonuhreja aiheuttaneiden 

sotilasoperaatioiden lopettamiseksi. 

 

Lisätietoa tästä aiheesta: 

EP:n jäsenet haluavat välittömän aselevon Israelin ja Palestiinan välille (17.7.2014) 

Euroopan parlamentin päätöslauselma Israelin ja Palestiinan välisen väkivallan 

kärjistymisestä (17.7.2014) 

EU lisää humanitaarista apua Gazassa kriisin kärjistymisen vuoksi (englanniksi) 

(25.7.2014) 

EU vaatii Gazaan välitöntä tulitaukoa (englanniksi) (25.7.2014) 

Tietoa Israelista 

 

Onko sinulla kysyttävää tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä 

aiheesta? Käytä verkkolomakettamme. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuussopimus, 

palvelukauppasopimus ja vesisärötys 

Kansalaiset ovat viime kuukausina kyselleet Euroopan parlamentilta EU:n ja 

Yhdysvaltojen kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta. He kytkevät nämä 

sopimusneuvottelut usein muihin asioihin, kuten palvelukauppasopimukseen tai 

liuskekaasun vesisärötyksen ympäristövaikutuksiin.  

 

Lisätietoa tästä aiheesta: 

Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuussopimus ja 

palvelukauppasopimus 

EP:n jäsenet vaativat avoimuutta EU:n ja Yhdysvaltojen kauppaneuvotteluihin 

(16.7.2014) 

Euroopan parlamentin päätöslauselma monenkeskistä palvelusopimusta koskevien 

neuvottelujen aloittamisesta (4.7.2013) 

Komission verkkosivusto transatlanttisesta kauppa- ja 

investointikumppanuussopimuksesta 

Komission verkkosivusto palvelukauppasopimuksesta 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/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//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//EN
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/en/askEP.html
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//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//EN
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_en.htm


 

 

Vesisärötys 

Direktiivi ympäristövaikutusten arvioinnista: sopimus neuvoston kanssa (englanniksi) 

(20.12.2013) 

Ympäristö: Helpotuksia hankkeiden vaikutustenarviointiin (englanniksi) (15.5.2014) 

Komissio suosittaa liuskekaasua koskevia vähimmäisvaatimuksia (englanniksi) 

(22.1.2014) 

 

Onko sinulla kysyttävää tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä 

aiheesta? Käytä verkkolomakettamme. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

EP:n jäsenet – keitä he ovat, mitä he tekevät 

Toukokuun 2014 eurovaalien jälkeen kansalaiset ovat esittäneet parlamentille 

lukuisia kysymyksiä EP:n jäsenten työstä ja heidän asemaansa koskevista 

säännöistä.  

 

Lisätietoa tästä aiheesta: 

Parlamentin jäsenet: haku nimen, maan tai poliittisen ryhmän mukaan 

Jäsenten asemaa koskevat säännöt, edustajanpalkkiot ja korvaukset 

EP vastaa: Jäsenten läsnäolo istuntosalissa (englanniksi) (2.5.2014) 

Näin täysistunto toimii  

Työjärjestys 

 

Onko sinulla kysyttävää tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä 

aiheesta? Käytä verkkolomakettamme. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/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_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/map.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0081ddfaa4/MEPs.html
http://epthinktank.eu/2014/05/02/presence-of-meps-in-the-hemicycle/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00623fe732/How-plenary-works.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00a4c9dab6/Rules-of-procedure.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/askEP.html

