
 

 

Aiheita ja linkkejä – elokuu 2014 

IS-terrori ja humanitaarinen katastrofi Irakissa, Venäjän ja Ukrainan väliset jännitteet, 
Israelin ja Palestiinan konflikti, Turkin oikeuslaitoksen riippumattomuus, 
transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut. 
 

Viimeaikaiset kansainväliset konfliktit olivat elokuussa 2014 pääaiheita, jotka saivat 

kansalaiset kirjoittamaan Euroopan parlamentille. Kansalaiset toivat julki huolensa 

Irakin, Itä-Ukrainan ja Gazan tilanteesta ja pyysivät EU:ta auttamaan konfliktialueilla 

olevia ihmisiä ja edistämään ratkaisun löytämistä. 

 

Seuraavat aiheet on valittu kansalaisten Euroopan parlamentille lähettämien 

kysymysten ja kommenttien perusteella. 

 

IS-terrori ja humanitaarinen katastrofi Irakissa 

Tilanteen pahennuttua Irakissa kansalaiset ilmaisivat huolensa maassa elävien 

kristittyjen ja muiden siviilien puolesta, jotka joutuvat kärsimään taisteluista ja 

yrittävät paeta Jordaniaan. 

 

Lisätietoa tästä aiheesta: 

Euroopan parlamentin päätöslauselma Irakin tilanteesta ja sen lehdistötiedote 

(17.7.2014) 

EPRS: Irak: kohti riippumatonta Kurdistania? (englanniksi) (10.7.2014) 

EPRS: EU:n vastaus Irakin pahenevaan tilanteeseen (englanniksi) (24.2.2014) 

Parlamentaarisista suhteista Irakiin vastaava EP:n valtuuskunta 

Irakin kriisi: Euroopan unionin humanitaarinen vastaus (englanniksi) (29.8.2014) 

 

Onko sinulla kysyttävää tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä 

aiheesta? Käytä verkkolomakettamme. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

Venäjän ja Ukrainan väliset jännitteet 

Venäjän ja Ukrainan väliset jännitteet huolestuttivat edelleen kansalaisia, jotka 

kommentoivat Itä-Ukrainan väkivaltaista konfliktia ja vaativat Euroopan unionia 

toteuttamaan päättäväisempiä toimia kriisin ratkaisemiseksi. 

 

Lisätietoa tästä aiheesta: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0011+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/news/en/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/fi/d-iq/home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-510_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/askEP.html


 

 

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

(englanniksi) (8.8.2014) 

MH17:n maahansyöksy: EP:n jäsenet pyytävät osoittamaan solidaarisuutta 

Ukrainalle ja vaativat asettamaan pakotteita Venäjälle (englanniksi)(22.7.2014) 

EP:n jäsenet kehottavat Venäjää yhteistyöhön Ukrainan rauhansuunnitelmassa  

(englanniksi) (17.7.2014) 

Eurooppa-neuvoston ylimääräinen kokous ‒ Päätelmät (30.8.2014) 

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

 

Onko sinulla kysyttävää tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä 

aiheesta? Käytä verkkolomakettamme.. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

Israelin ja Palestiinan välinen konflikti 

Väkivallan lisäännyttyä viime aikoina Gazassa Israelin ja Palestiinan konfliktissa 

jotkut kansalaiset pyysivät tietoja Euroopan parlamentin kannasta ja kehottivat 

Euroopan unionia ryhtymään toimiin. 

 

Lisätietoa tästä aiheesta: 

EP:n vastaus: Israelin ja Palestiinan välinen konflikti: väkivallan lisääntyminen 

Gazassa (englanniksi) (6.8.2014, päivitetty: 28.8.2014) 

Schulz Gazan tulitaukosopimuksesta (englanniksi) (27.8.2014) 

Päätöslauselma Israelin ja Palestiinan välisen väkivallan kärjistymisestä (17.7.2014) 

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

 

Onko sinulla kysyttävää tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä 

aiheesta? Käytä verkkolomakettamme. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

Turkin oikeuslaitoksen riippumattomuus 

Hallituksen salakuuntelusta syytettyjen poliisien pidättämisen jälkeen kansalaiset 

kirjoittivat Euroopan parlamentille ja kehottivat EU:ta reagoimaan oikeuslaitoksen 

riippumattomuutta ja sananvapautta koskevaan kehitykseen Turkissa. 

 

Lisätietoa tästä aiheesta: 

Euroopan parlamentin päätöslauselma Turkkia koskevasta vuoden 2013 

edistymiskertomuksesta ja sen lehdistötiedote (12.3.2014) 

EPRS: Sosiaalisen median vapaus Turkissa (englanniksi) (30.7.2014) 

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/en/news-room/content/20140711IPR52236/html/MEPs-call-on-Russia-to-cooperate-with-Ukrainian-peace-plan
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FI&f=ST%20163%202014%20INIT
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/08/06/israeli-palestinian-conflict-violence-escalation-in-gaza/
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//FI
http://eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140307IPR38301/html/Turkey-credible-commitment-and-strong-democratic-foundations-needed-MEPs-say
http://epthinktank.eu/2014/07/30/social-media-freedom-in-turkey/


 

 

EPRS: Turkki: Turkkia koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus ja jatkotoimet 

(englanniksi) (8.3.2014) 

EU:n ja Turkin parlamentaarinen sekavaliokunta 

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

 

Onko sinulla kysyttävää tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä 

aiheesta? Käytä verkkolomakettamme. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

TTIP-neuvottelut 

Kansalaiset ilmaisivat edelleen olevansa huolestuneita EU:n ja Yhdysvaltojen 

välisestä kauppa- ja investointikumppanuudesta. Kansalaiset kritisoivat toistuvasti 

neuvottelujen luottamuksellista luonnetta ja ovat erityisen kiinnostuneita sijoittajan ja 

valtion välisten riitojen ratkaisemista koskevien sääntöjen mahdollisista seurauksista 

sekä ympäristöä, kuluttajien oikeuksia ja tietosuojaa koskevista EU:n standardeista.  

 

Lisätietoa tästä aiheesta: 

EPRS: TTIP:n eri näkökohtia koskeva analyysi 

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 (englanniksi) 

 

Onko sinulla kysyttävää tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä 

aiheesta? Käytä verkkolomakettamme. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

http://epthinktank.eu/2014/03/08/turkey-the-2013-progress-report-and-beyond/
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fi/d-tr/home.html
http://eeas.europa.eu/turkey/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/askEP.html
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/news-room/content/20140711IPR52249/html/Mepit-vaativat-avoimuutta-EUn-ja-Yhdysvaltojen-kauppaneuvotteluihin
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/news-room/content/20140711IPR52249/html/Mepit-vaativat-avoimuutta-EUn-ja-Yhdysvaltojen-kauppaneuvotteluihin
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//FI
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/askEP.html

