
Tematikus linkgyűjtemény – 2014. augusztus 

Ebben a számban: Az ISIS (Iraki és Levantei Iszlám Állam) terrorja és humanitárius 
katasztrófa Irakban, feszültségek Oroszország és Ukrajna között, izraeli–palesztin 
konfliktus, az igazságszolgáltatás függetlensége Törökországban, a transzatlanti 
kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalások. 

 

A közelmúltbeli nemzetközi konfliktusok témája uralta a polgárok Európai 

Parlamenthez intézett leveleit 2014 augusztusában. A polgárok aggodalmukat 

fejezték ki az iraki, a kelet-ukrajnai és a gázai helyzettel kapcsolatban, és felkérték az 

EU-t, hogy segítsen a konfliktus sújtotta területeken élő embereken és járuljon hozzá 

a megoldáshoz. 

 

Az itt említett témák az Európai Parlamentet levélben megkereső polgárok kérdései 

és észrevételei alapján kerültek kiválasztásra. 

 

Az ISIS terrorja és humanitárius katasztrófa Irakban 

Az iraki helyzet romlását követően a polgárok aggodalmuknak adtak hangot az 

országban élő keresztényekkel, valamint más olyan civilekkel kapcsolatban, akik 

belekeveredtek a harcokba és menekültként próbálnak eljutni Jordániába.  

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat: 

Az Európai Parlament állásfoglalása az iraki helyzetről és sajtóközleménye (2014. 

július 17.) 

EPRS: Irak: a független Kurdisztán felé? (2014.7.10.) 

EPRS: Uniós válasz a romló iraki helyzetre (2014.2.24.) 

Az Irakkal fenntartott kapcsolatokért felelős európai parlamenti küldöttség 

Iraki válság: Az Európai Unió humanitárius válasza (2014. augusztus 29.) 

 

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

kapcsolatban? Töltse ki online űrlapunkat. Ha ír, mi válaszolunk. 

 

 

 

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


Feszültségek Oroszország és Ukrajna között 

Az Oroszország és Ukrajna közötti feszültségek továbbra is aggasztották a 

polgárokat, akik kommentálták a kelet-ukrajnai erőszakos konfliktust, és sürgették az 

Európai Uniót, hogy lépjen fel határozottabban a válság megoldása érdekében. 

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat: 

Az EP válasza: Az MH17-es járat katasztrófája és az EU reakciója Oroszország 

kelet-ukrajnai szerepére (2014.8.8.) 

A lezuhant MH17-es járat: Az európai parlamenti képviselők Ukrajnával való 

szolidaritásra és Oroszország elleni szankciókra hívnak fel (2014.7.22.) 

Ukrán béketerv: a képviselők együttműködésre szólítják fel Oroszországot 

(2014.7.17.) 

Az Európai Tanács rendkívüli ülése ‒ Következtetések (2014.8.30.) 

Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ): Uniós nyilatkozatok és határozatok 

 

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

kapcsolatban? Töltse ki online űrlapunkat. Ha ír, mi válaszolunk. 

 

Az Izrael és Palesztina közötti konfliktus 

Az Izrael és Palesztina közötti konfliktus összefüggésében a közelmúltban 

súlyosbodó gázai erőszakos cselekmények fényében néhány polgár tájékoztatást 

kért az Európai Parlament álláspontjáról, és cselekvésre szólította fel az Európai 

Uniót. 

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat: 

Az EP válasza: izraeli–palesztin konfliktus: az erőszak súlyosbodása Gázában 

(2014.8.6., frissítés: 2014.8.28.) 

Schulz a gázai tűzszüneti megállapodásról (2014.8.27.) 

Állásfoglalás az Izrael és Palesztina közötti erőszak fokozódásáról (2014.7.17.) 

Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ): Uniós nyilatkozatok és határozatok 

 

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

kapcsolatban? Töltse ki online űrlapunkat. Ha ír, mi válaszolunk. 

http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
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/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/HU/ec/144546.pdf
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/askEP.html
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//HU
http://eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/askEP.html


Az igazságszolgáltatás függetlensége Törökországban 

A kormány tagjainak lehallgatásával vádolt rendőrök letartóztatását követően a 

polgárok leveleikben azt kérték az Európai Parlamenttől, hogy a törökországi 

igazságszolgáltatás függetlenségét és a véleménynyilvánítás szabadságát érintő 

fejlemények fényében szólítsa fel cselekvésre az EU-t. 

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat: 

Az EP állásfoglalása a Törökország által elért eredményekről szóló 2013. évi 

jelentésről és sajtóközleménye (2014. március 12.) 

EPRS: A közösségi média szabadsága Törökországban (2014.7.30.) 

EPRS: Törökország: az elért eredményekről szóló 2013. évi jelentés és azon túl 

(2014.3.8.) 

EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottság 

Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ): Uniós nyilatkozatok és határozatok 

 

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

kapcsolatban? Töltse ki online űrlapunkat. Ha ír, mi válaszolunk. 

 

A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló 

tárgyalások 

A polgárok továbbra is aggodalmuknak adtak hangot az EU és az USA közötti 

transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerséggel kapcsolatosan. A polgárok 

továbbra is kritizálják a tárgyalások titkos jellegét és különös érdeklődést mutatnak a 

befektetők és az államok közötti vitarendezésre vonatkozó rendelkezések lehetséges 

következményei, valamint az uniós környezetvédelmi, fogyasztói jogokkal és 

adatvédelemmel kapcsolatos normák iránt. 

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat: 

EPRS: a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség különböző 

aspektusainak elemzése 

A képviselők nagyobb átláthatóságot kérnek a transzatlanti kereskedelmi 

tárgyalásokkal kapcsolatban (2014.7.16.) 

Az Európai Parlament állásfoglalása a szolgáltatásokról szóló többoldalú 

megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdéséről (2013.7.4.) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//HU
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/
http://epthinktank.eu/2014/03/08/turkey-the-2013-progress-report-and-beyond/
http://www.europarl.europa.eu/delegations/hu/d-tr/home.html#delegation_menu
http://eeas.europa.eu/turkey/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/askEP.html
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
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
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


Az Európai Bizottság transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló 

honlapja 

 

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

kapcsolatban? Töltse ki online űrlapunkat. Ha ír, mi válaszolunk. 

 

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/hu/askEP.html

