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A májusban lezajlott európai választások június hónapban messze a leghevesebben 

vitatott téma volt, amely sok polgárt arra késztetett, hogy írjon az Európai 

Parlamentnek. A többi levélíró által felvetett témák között előkelő helyet foglalt még 

el az EU és az USA közötti kereskedelmi megállapodás, valamint az emberi jogok 

helyzete néhány EU-n kívüli országban.  

 

Az itt említett témák az Európai Parlamentet levélben megkereső polgárok kérdései 

és észrevételei alapján kerültek kiválasztásra. 

 

Az új összetételű Európai Parlament 

A választások után a polgárok többek között a részvételi arányra vonatkozó végleges 

számadatokról érdeklődtek a korábbi választásokkal összevetésben, illetve a 

végeredményekről pártok és országok szerinti bontásban. A választások politikai 

vetülete iránt jobban érdeklődő polgárok megosztották a végeredményről kialakult 

véleményüket. Egyesek az iránt érdeklődtek, hogy most milyen feladatok állnak az új 

Parlament előtt, fokozott érdeklődést tanúsítva az Európai Bizottság elnökének 

megválasztására irányuló eljárás iránt. 

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat: 

A 2014-es európai választások eredményei 

Az új összetételű Parlament 

Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatósága: a képviselőcsoportokra és a 
független képviselőkre vonatkozó szabályok (2014.6.30.) 
Ismertetők az EP választási eljárásairól 

Az EP-képviselők jegyzéke 

 

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

kapcsolatban? Használja internetes űrlapunkat! Ha ír, mi válaszolunk. 

 

Transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség (TTIP): A 
befektetők védelmével kapcsolatos aggályok 

Az EU és az USA közötti transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről 

(TTIP) folytatott tárgyalások továbbra is sok polgárt aggasztanak. A polgárok kérik a 
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Parlamentet, hogy ragaszkodjon az európai előírások szintjéhez, és különös 

aggodalmuknak adnak hangot a befektetők és az állam közötti viták rendezésére 

szolgáló rendszer kapcsán. 

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat: 

Az EP válasza: EU–USA kereskedelmi megállapodás (TTIP/TAFTA) (2014.1.23.) 

Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatósága: egy esetleges EU–USA 

szabadkereskedelmi megállapodás hatása a fogyasztóvédelemre és az élelmiszer-

biztonságra (2014.3.25.) 

Az Európai Bizottság TTIP-nek szentelt külön honlapja 

A Bizottság sajtóközleménye a transzatlanti kereskedelmi és beruházási 

partnerséggel összefüggésben a befektetők védelméről tartott nyilvános internetes 

konzultációról (2014.3.27.) 

Nyilvános internetes konzultáció a befektetők és az állam közötti viták rendezésére 

szolgáló rendszerről a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerséggel 

összefüggésben  

 

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

kapcsolatban? Használja internetes űrlapunkat! Ha ír, mi válaszolunk. 

 

Emberi jogok 

A polgárok folyamatosan megosztják velünk aggodalmaikat és véleményüket a 

számos harmadik országban tapasztalható emberi jogi problémákkal kapcsolatban. 

Érdeklődnek a Parlament álláspontjáról, és cselekvésre szólítanak fel. 

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos információkat: 

Az Európai Parlament ismertetője az emberi jogokkal kapcsolatban (2014. április) 

Az EP 2012. évi éves jelentése az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a 

világban (2013.12.11.) 

Az EU emberi jogi politikája (2012.12.12.) 

Az Európai Parlament Emberi Jogi Albizottsága 

EKSZ (Külügyi Szolgálat): Az EU és az emberi jogok 
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Kérdései vannak ezzel a témával vagy más, az Európai Parlamentet érintő üggyel 

kapcsolatban? Használja internetes űrlapunkat! Ha ír, mi válaszolunk. 
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