
 

 

Témák és linkek: az MH17-es járat lezuhanása, 

Izrael-Palesztina, transzatlanti kereskedelmi és 

beruházási partnerség, képviselői statútum 

2014 júliusában a polgárokat főként a maláj gép ukrajnai katasztrófája és az Izrael és 

Palesztina közötti erőszak fokozódása késztette arra, hogy írjanak az Európai 

Parlamentnek. A korábbi hónapokhoz hasonlóan a polgárok továbbra is 

aggodalmukat fejezik ki az EU és az USA közötti szabadkereskedelmi megállapodás 

miatt. Emellett kérdéseket tettek fel az európai parlamenti képviselők munkájának és 

statútumának különböző aspektusairól. 

 

Az itt említett témák az Európai Parlamentet levélben megkereső polgárok kérdései 

és észrevételei alapján kerültek kiválasztásra. 

 

Az MH17-es járat lezuhanása: a maláj gép ukrajnai katasztrófája 

A Malaysia Airlines MH17-es járatának 2014. július 17-i, ukrajnai lezuhanását 

követően a polgárok részvétüknek és aggodalmuknak hangot adó üzeneteket küldtek 

az Európai Parlamentnek. Észrevételeket fűztek a kelet-ukrajnai véres konfliktushoz, 

és sürgették az Európai Uniót, hogy tegyen határozottabb lépéseket a válság 

megoldása érdekében. 

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat: 

MH17 crash: MEPs call for solidarity with Ukraine and sanctions against Russia 

(2014. július 22.) 

President Schulz on the crash of Malaysia Airlines plane MH17 in Ukraine (2014. 

július 17.) 

Ukrán béketerv: a képviselők együttműködésre szólítják fel Oroszországot (2014. 

július 17.) 

Council: Adoption of agreed restrictive measures in view of Russia's role in Eastern 

Ukraine (2014. július 31.) 

G-7 Leaders Statement on Ukraine (2014. július 30.) 

 

Kérdései vannak ezzel a témával vagy más, az Európai Parlamentet érintő üggyel 

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/hu/news-room/content/20140711IPR52236/html/Ukr%C3%A1n-b%C3%A9keterv-a-k%C3%A9pvisel%C5%91k-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9sre-sz%C3%B3l%C3%ADtj%C3%A1k-fel-Oroszorsz%C3%A1got
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


 

 

kapcsolatban? Kérjük, használja internetes űrlapunkat. Ha ír, mi válaszolunk. 

Az erőszak fokozódása a Gázai övezetben 

A polgárok az Európai Parlamenthez fordultak, hogy aggodalmuknak adjanak hangot 

az Izrael és Palesztina közötti erőszak fokozódása miatt. Arra sürgették az EU-t és a 

Parlamentet, hogy tegyenek lépéseket a Gázai övezetben végrehajtott, számos civil 

áldozatot követelő katonai műveletek leállítása érdekében. 

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat: 

Azonnali tűzszünetet szeretne az EP Izrael és Palesztina között (2014. július 17.) 

Az Európai Parlament 2014. július 17-i állásfoglalása az Izrael és Palesztina közötti 

erőszak fokozódásáról (2014. július 17.) 

EU increases humanitarian aid in Gaza in response to escalating crisis (2014. július 

25.) 

EU statement on the need for an immediate ceasefire in the Gaza Strip (2014. július 

25.) 

EU information on Israel 

 

Kérdései vannak ezzel a témával vagy más, az Európai Parlamentet érintő üggyel 

kapcsolatban? Kérjük, használja internetes űrlapunkat. Ha ír, mi válaszolunk. 

 

Transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség, 

szolgáltatáskereskedelmi megállapodás és frakkolás 

Az elmúlt hónapok folyamán a polgárok az Európai Parlamenthez fordultak, hogy 

megkérdőjelezzék az EU és az USA közötti transzatlanti kereskedelmi és beruházási 

partnerséget. A polgárok a partnerséggel kapcsolatos tárgyalásokat gyakran más 

ügyekhez kapcsolják, úgymint a szolgáltatáskereskedelmi megállapodás vagy a 

palagáz hidraulikus rétegrepesztése (frakkolás). 

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat: 

Transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség, szolgáltatáskereskedelmi 

megállapodás 

A képviselők nagyobb átláthatóságot kérnek a transzatlanti kereskedelmi 

tárgyalásokkal kapcsolatban (2014. július 16.) 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/content/20140715STO52510/html/Azonnali-t%C5%B1zsz%C3%BCnetet-szeretne-az-EP-Izrael-%C3%A9s-Palesztina-k%C3%B6z%C3%B6tt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//HU
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/hu/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/content/20140711IPR52249/html/Az-EP-%C3%A1tl%C3%A1that%C3%B3s%C3%A1got-k%C3%A9r-a-transzatlanti-kereskedelmi-t%C3%A1rgyal%C3%A1sokon
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/content/20140711IPR52249/html/Az-EP-%C3%A1tl%C3%A1that%C3%B3s%C3%A1got-k%C3%A9r-a-transzatlanti-kereskedelmi-t%C3%A1rgyal%C3%A1sokon


 

 

Az Európai Parlament 2013. július 4-i állásfoglalása a szolgáltatásokról szóló 

többoldalú megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdéséről (2013. július 4.) 

Az Európai Bizottság transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló 

weboldala 

Az Európai Bizottság szolgáltatáskereskedelmi megállapodásról szóló weboldala 

Frakkolás 

Environmental impact assessment directive: agreement reached with EU ministers 

(2013. december 20.) 

Environment: Impact assessment of projects now simplified (2014. május 15.) 

Környezetvédelem: az Európai Bizottság ajánlást fogalmazott meg a palagázra 

vonatkozó minimumelvekről (2014. január 22.) 

 

Kérdései vannak ezzel a témával vagy más, az Európai Parlamentet érintő üggyel 

kapcsolatban? Kérjük, használja internetes űrlapunkat. Ha ír, mi válaszolunk. 

 

Európai parlamenti képviselők – kik ők, és mit csinálnak? 

A 2014. májusi európai parlamenti választások óta a polgárok az európai parlamenti 

képviselők munkáját és statútumát érintő kérdések széles skálájával fordulnak 

rendszeresen az Európai Parlamenthez.  

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat: 

A képviselők elérhetőségét bemutató kereső (keresés név, ország és 

képviselőcsoport szerint) 

Képviselők – magatartási kódex, fizetés és juttatások 

EP answer: Presence of MEPs in the hemicycle (2014. május 2.) 

A plenáris ülés működése  

Eljárási Szabályzat 

 

Kérdései vannak ezzel a témával vagy más, az Európai Parlamentet érintő üggyel 

kapcsolatban? Kérjük, használja internetes űrlapunkat. Ha ír, mi válaszolunk. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//HU
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
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_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-55_hu.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/map.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/0081ddfaa4/MEPs.html
http://epthinktank.eu/2014/05/02/presence-of-meps-in-the-hemicycle/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/00623fe732/How-plenary-works.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/00a4c9dab6/Rules-of-procedure.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/askEP.html

