
Onderwerpen en links - September 2014 
Onderwerpen: Referendum in Schotland, hoorzittingen met de Commissarissen, 

sanctie opgelegd aan EP-lid, associatieovereenkomst EU-Oekraïne, 

vrijhandelsovereenkomsten TTIP/CETA.  

 

In september 2014 speelden er op verschillende gebieden kwesties die voor de burger 

van belang waren, bijvoorbeeld op het gebied van de buitenlandse betrekkingen 

(Oekraïne, Rusland) en handelsbetrekkingen van de EU (Canada, de VS) en met 

betrekking tot binnenlandse aangelegenheden (het referendum in Schotland) en enkele 

institutionele aspecten (de samenstelling van de nieuwe Commissie, interne regels 

voor de leden van het EP). 

 

De volgende onderwerpen zijn gebaseerd op vragen en opmerkingen van burgers die 

het Europees Parlement hebben aangeschreven. 

 

Het referendum in Schotland 

Het referendum dat op 18 september 2014 in Schotland werd gehouden was een 

beslissend moment in de geschiedenis van het land, zo bleek uit de correspondentie 

van burgers deze maand. Het meest werden vragen gesteld over de mogelijke 

gevolgen van het referendum voor het EU-lidmaatschap van Schotland. Daarnaast 

werden vragen gesteld over verkiezingsprocedures en over de uitslag van het 

referendum. 

 

Via de volgende links kunt u relevante informatie vinden: 

Voorzitter Schulz over de uitslag van het referendum  (19-9-2014) 

Parlementaire vraag over de status van Schotse burgers binnen de EU indien 

Schotland onafhankelijk wordt (3-4-2014) 

 

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

internetformulier in. U schrijft, wij antwoorden. 

 

Hoorzittingen met de Commissarissen 

In de aanloop naar de hoorzittingen met de kandidaat-Commissarissen heeft een 

aantal burgers zich tot het Europees Parlement gewend met opmerkingen over de 

persoonlijke en professionele achtergrond van bepaalde kandidaten. Daarnaast 

vroegen burgers informatie over de hoorzittingen in het Parlement. Zo wilden zij 

bijvoorbeeld weten welke commissies de kandidaat-Commissarissen zouden 

beoordelen en verzochten zij om informatie over het recht op toegang van het publiek 

tot de hoorzittingen.  

 

Via de volgende links kunt u relevante informatie vinden: 

#EPhearings2014: Maak kennis met de kandidaat-Commissarissen! (24 september 

2014) 

Infografiek: Hoe de Commissie wordt gekozen 

Tijdschema voor de hoorzittingen van de kandidaat- Commissarissen 

Europese Commissie - Totstandkoming van de Commissie-Juncker 

 

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

internetformulier in. U schrijft, wij antwoorden. 

 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-result-of-the-referendum-on-independence-for-scotland
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/09/24/commissioner_hearings/
http://www.elections2014.eu/nl/news-room/content/20140918IFG65303/html/Infographic-how-the-European-Commission-will-get-elected
http://www.elections2014.eu/nl/new-commission/hearings/by-committee
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html


Sanctie opgelegd aan EP-lid 

De opmerkingen die door een EP-lid werden gemaakt tijdens een debat over 

jeugdwerkloosheid tijdens de zitting van 16 juli 2014 en de sanctie die door de 

Voorzitter naar aanleiding van deze opmerkingen aan het desbetreffende lid werd 

opgelegd leidden tot veel reacties van burgers. 

 

Via de volgende links kunt u relevante informatie vinden: 

Besluit van voorzitter Schulz naar aanleiding van de opmerkingen van een EP-lid (17-

9-2014). 

Notulen van het debat op 16 juli 

Artikelen 165 en 166 van het Reglement: Maatregelen in geval van niet-naleving van 

de gedragsregels 

 

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

internetformulier in. U schrijft, wij antwoorden. 

 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

De goedkeuring door het Parlement van de associatieovereenkomst tussen de EU en 

Oekraïne bood burgers de gelegenheid om zich uit te spreken over de rol van de EU in 

het conflict tussen Rusland en Oekraïne en het geweld in het oosten van Oekraïne. 

Enkele burgers pleitten voor een nultolerantiebeleid ten aanzien van Rusland en zijn 

leider. Anderen hadden kritiek op de EU en verdedigden de acties van Rusland. 

 

Via de volgende links kunt u relevante informatie vinden: 

EP: ernstige zorgen om Russische intenties Oekraïne (18-9-2014) 

Tijdlijn Oekraïne: van Euromaidan tot ratificatie associatieovereenkomst (18-9-2014) 

Schulz over de stemming over de Associatieovereenkomst EU - Oekraïne (16-9-2014) 

Antwoord van het EP: de ramp met de MH17 en de reactie van de EU op de rol van 

Rusland in de oostelijke Oekraïne (8-8-2014) 

Europese Dienst voor extern optreden (EDEO): EU-verklaringen en -besluiten 

 

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

internetformulier in. U schrijft, wij antwoorden. 

 

Vrijhandelsovereenkomsten TTIP/CETA 

De vrijhandelsovereenkomsten tussen de EU en Canada (CETA) en de EU en de VS 

(TTIP) zijn voor de burgers nog altijd een punt van zorg. Bezwaren hebben 

betrekking op de onderhandelingsprocedure (een gebrek aan transparantie en 

democratische legitimiteit en een te grote invloed van lobbyisten en multinationals) en 

op de gevreesde gevolgen van de overeenkomsten (verslechtering van de huidige 

Europese normen op sociaal gebied en op het gebied van consumenten-, milieu- en 

gegevensbescherming). 

 

Via de volgende links kunt u relevante informatie vinden: 

Verdeeldheid binnen het EP over de vrijhandelsovereenkomst met Canada (17-9-

2014) 

EP: onderhandelingen over Trans-Atlantische handelsovereenkomst moeten 

transparanter (16-7-2014) 

Parlementaire onderzoeksdiensten: analyse van verschillende aspecten van TTIP 

Webpagina van de Europese Commissie over TTIP 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-s-decision-on-the-inappropriate-language-of-mep-janusz-korwin-mikke
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140716+ITEM-008+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//NL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//NL&navigationBar=YES
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20140918IPR65201/html/EP-ernstige-zorgen-om-Russische-intenties-Oekra%C3%AFne
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20140203STO34645/html/Tijdlijn-Oekra%C3%AFne-van-Euromaidan-tot-ratificatie-associatieovereenkomst
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
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://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20140711IPR52249/html/EP-onderhandelingen-Trans-Atlantische-handelsovereenkomst-moeten-transparanter
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20140711IPR52249/html/EP-onderhandelingen-Trans-Atlantische-handelsovereenkomst-moeten-transparanter
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/


Webpagina van de Europese Commissie over CETA 

 

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

internetformulier in. U schrijft, wij antwoorden. 

 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html

