
 

 

Aiheita ja linkkejä – kesäkuu 2014 

Euroopan parlamentin toukokuisten vaalien tulos oli ehdottomasti aihe, joka 

kesäkuussa innoitti eniten kansalaisia kirjoittamaan Euroopan parlamentille. Muita 

kansalaisten suosimia aiheita olivat muun muassa EU:n ja Yhdysvaltojen 

kauppasopimus sekä ihmisoikeustilanne joissakin unionin ulkopuolisissa maissa.  

 

Seuraavat aiheet on valittu kansalaisten Euroopan parlamentille lähettämien 

kysymysten ja kommenttien perusteella. 

 

Kohti uutta Euroopan parlamenttia 

Vaalien jälkeen kansalaiset kysyivät muun muassa, mikä oli lopullinen 

äänestysprosentti vaaleissa verrattuna muihin vuosiin tai mitkä olivat tulokset 

puolueittain ja maittain. Poliittisemmalla tasolla kansalaiset esittivät kommentteja 

vaalien tuloksesta. Jotkut kansalaiset tiedustelivat, mitä uudella parlamentilla on 

edessään, ja osoittivat erityistä mielenkiintoa Euroopan komission puheenjohtajan 

valintamenettelyyn. 

 

Aiheeseen voi tutustua seuraavien linkkien avulla: 

Vuoden 2014 eurovaalien tulokset 

Kohti uutta parlamenttia 

EPRS: Poliittisia ryhmiä ja sitoutumattomia jäseniä koskevat säännöt (30.6.2014) 

(englanniksi)  

Faktatietoja Euroopan parlamentin vaalijärjestelyistä 

Euroopan parlamentin jäsenten luettelo 

 

Heräsikö kysymyksiä tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä aiheesta? 

Käytä verkkolomakettamme. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus (TTIP): 

sijoittajansuojaan liittyvät ongelmat 

EU:n ja Yhdysvaltojen väliset transatlanttisesta kauppa- ja 

investointikumppanuudesta (TTIP) käytävät neuvottelut huolestuttavat kansalaisia 

edelleen. Kansalaiset vetoavat parlamenttiin eurooppalaisten normien säilyttämisen 

puolesta ja ovat erityisen huolestuneita investoijan ja valtion välisestä 

riitojenratkaisujärjestelmästä.  

http://www.tulokset-vaalit2014.eu/fi/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/fi/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/map.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/askEP.html


 

 

 

Aiheeseen voi tutustua seuraavien linkkien avulla: 

Euroopan parlamentin vastaus: EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimus (TTIP / 

TAFTA) (englanniksi) (23.1.2014) 

EPRS: Mahdollisen EU:n ja Yhdysvaltojen vapaakauppasopimuksen (TTIP) vaikutus 

kuluttajansuojaan ja elintarviketurvallisuuteen (englanniksi) (25.03.2014) 

Euroopan komission erityinen TTIP:tä käsittelevä verkkosivusto (englanniksi) 

Komission lehdistötiedote sijoittajan suojaa transatlanttisessa kauppa- ja 

investointikumppanuussopimuksessa koskevasta verkkokuulemisesta (27.03.2014) 

Investoijan ja valtion välistä riitojenratkaisujärjestelmää (ISDS) TTIP:ssä koskeva 

verkkokuuleminen (englanniksi)  

 

Heräsikö kysymyksiä tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä aiheesta? 

Käytä verkkolomakettamme. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

Ihmisoikeudet 

Kansalaiset tuovat edelleen esiin huoltaan ja näkemyksiään 

ihmisoikeuskysymyksistä useissa kolmansissa maissa. He tiedustelevat parlamentin 

kantaa ja pyytävät toteuttamaan toimia. 

 

Aiheeseen voi tutustua seuraavien linkkien avulla: 

Euroopan parlamentti: faktatietoja ihmisoikeuksista (4/2014) 

Euroopan parlamentti: vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta 2012 

(11.12.2013) 

EU:n ihmisoikeuspolitiikka (englanniksi) (12.12.2012) 

Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunta 

EUH (Euroopan ulkosuhdehallinto): EU ja ihmisoikeudet 

 

Heräsikö kysymyksiä tästä tai muusta Euroopan parlamenttiin liittyvästä aiheesta? 

Käytä verkkolomakettamme. Kirjoita meille, me vastaamme. 

 

http://epthinktank.eu/2014/01/23/eu-us-trade-agreement-ttip-tafta/
http://epthinktank.eu/2014/01/23/eu-us-trade-agreement-ttip-tafta/
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://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_fi.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_fi.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/fi/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/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//FI
http://epthinktank.eu/2012/12/12/getting-started-with-human-rights-information-research-3/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/droi/home.html
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_fi.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/askEP.html

