
 

 

Onderwerpen en links – april 2014 

 

Hoe kan ik mijn stem uitbrengen bij de aanstaande Europese verkiezingen? 

Wat kan het Europees Parlement doen aan de huidige zomertijdregeling? Hoe 

beschermt het Parlement het dierenwelzijn? 

Antwoorden op deze vragen of informatie over andere zaken waar burgers zich 

zorgen over maken, kunnen worden gevonden op onderstaande links. 

De volgende onderwerpen zijn gebaseerd op vragen en opmerkingen van 

burgers die het Europees Parlement hebben geschreven. 

 

Europese verkiezingen 2014 

Nu de Europese verkiezingen voor de deur staan blijven burgers zich tot het EP 

richten met uiteenlopende vragen. Sommige burgers vragen om praktische 

informatie over de verkiezingen, anderen geven uiting aan hun bezorgdheid of geven 

hun mening over wat er bij de verkiezingen kan worden verbeterd. 

 

Op de volgende links is relevante informatie beschikbaar: 

De Europese verkiezingen 2014 

Europese verkiezingen in het buitenland  

EPRS: Europese verkiezingen 2014: nationale regels (11-03-2014) 

Infopagina over de verkiezingsprocedures van het EP 

 

Hebt u vragen over dit of een ander EP-gerelateerd onderwerp? Gebruik dan 

alstublieft ons web form. U schrijft, wij antwoorden. 

 

Oekraïne op een tweesprong 

Nu in Oekraïne een burgeroorlog dreigt uit te breken zijn de reacties van 

burgers gemengd en lopen de meningen sterk uiteen. Sommige burgers 

verzoeken het Parlement schriftelijk om hulp; Anderen zijn er sterk op tegen 

dat de EU steun verleent aan wat zij zien als extremisten aan het hoofd van de 

Oekraïense regering. Velen geven uiting aan hun vrees dat er een nieuwe 

wereldoorlog oplaait en dringen aan op een vreedzame oplossing van het 

conflict. 

http://www.elections2014.eu/nl/press-kit/content/20131112PKH24411/html/Parlement-en-verkiezingen-2014-in-vogelvlucht
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/ep-elections/index_nl.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html


 

 

 

Op de volgende links is relevante informatie beschikbaar: 

Oekraïne: EP-leden dringen aan op EU-sancties tegen Russische 

energiebedrijven (17-04-2014) 

MEP-leden zetten mes in importheffingen Oekraïne (03-04-2014) 

Verklaring van de G7-leiders over Oekraïne (25-04-2014) 

Conclusies van de Raad over Oekraïne (14-04-2014) 

Europese Commissie: Steun van de Europese Unie voor Oekraïne - update (09-

04-2014) 

 

Hebt u vragen over dit of een ander EP-gerelateerd onderwerp? Gebruik dan 

alstublieft ons web form. U schrijft, wij antwoorden. 

 

Zomertijd 

Burgers richten zich regelmatig tot het Parlement met opmerkingen over de invoering 

van de zomertijd. Sommige burgers zijn voorstander van deze regeling want zij kijken 

uit naar allerlei vrijetijdsactiviteiten omdat het ’s avonds langer licht blijft. Anderen 

zien niet in welke voordelen dit met zich meebrengt. 

 

Op de volgende links is relevante informatie beschikbaar: 

EP-antwoord: Zomertijd (1-4-2014) 

Verzoekschrift 0859/2013 over het verlengen van de zomertijd (28-2-2014) 

Verzoekschrift 1477/2012 over maatregelen op het gebied van de zomertijd (30-10-

2013) 

Richtlijn 2000/84/EG betreffende de zomertijd (19-1-2001) 

Mededeling van de Commissie betreffende de zomertijd (23-11-2007) 

 

Hebt u vragen over dit of een ander EP-gerelateerd onderwerp? Gebruik dan 

alstublieft ons web form. U schrijft, wij antwoorden. 

 

Dierenwelzijn 

http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20140411IPR43468/html/EP-wil-sancties-tegen-Russische-energiebedrijven
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20140411IPR43468/html/EP-wil-sancties-tegen-Russische-energiebedrijven
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20140331IPR41177/html/EP-zet-mes-in-importheffingen-Oekra%C3%AFne
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/142405.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142223.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-279_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/04/01/summer-time/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-530.022%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fNL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-523.136%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fNL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0084&qid=1398422827099&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0739:FIN:NL:PDF
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html


 

 

Sommige burgers zijn bezorgd over het geweld tegen loslopende honden in 

sommige lidstaten, een onderwerp dat nu al enkele maanden op de agenda staat. 

Anderen maken zich zorgen over het doden van wilde dieren en schrijven het 

Europees Parlement met het verzoek een absoluut verbod in te stellen op de invoer 

van onderdelen van wilde dieren als jachttrofeeën in de EU-lidstaten. 

 

Op de volgende links is relevante informatie beschikbaar: 

Resolutie van het Europees Parlement van 4 juli 2012 over de totstandbrenging van 

een Europees wettelijk kader voor de bescherming van huisdieren en zwerfdieren 

(04-07-2012) 

Mededeling van de Commissie over de strategie van de Europese Unie voor de 

bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015 (05-02-2012) 

Resolutie van het EP over criminaliteit in verband met in het wild levende dieren en 

planten (15-01-2014) 

Resolutie van het Europees Parlement over de strategische doelstellingen van de EU 

voor de 16e bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij de CITES-

Overeenkomst (06-02-2013) 

Interfractiewerkgroep dierenbescherming van het EP 

 

Hebt u vragen over dit of een ander EP-gerelateerd onderwerp? Gebruik dan 

alstublieft ons web form. U schrijft, wij antwoorden. 

 

Waterschaarste op Malta 

Sommige burgers hebben opmerkingen gemaakt over het waterbeheer op Malta en 

hebben het Europees Parlement suggesties gedaan over de manier waarop de 

waterschaarste in dit land zou kunnen worden aangepakt.  

 

Op de volgende links is relevante informatie beschikbaar: 

Informatie van de Europese Commissie over de milieuregels op Malta (3-2013) 

Beoordeling door de Europese Commissie van het stroomgebiedbeheersplan op 

Malta 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//NL
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_nl.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_nl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0031+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0031+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html
http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging-labelling-classification/index_en.htm#malta_en_keeping-to-environmental-rules
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_en.htm


 

 

Verslag van het Europees Milieuagentschap over kust- en mariene 

aangelegenheden (13-4-2011) 

 

Hebt u vragen over dit of een ander EP-gerelateerd onderwerp? Gebruik dan 

alstublieft ons web form. U schrijft, wij antwoorden. 

 

http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html

