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In dit nummer: Hoorzittingen met de nieuwe commissarissen, EP-debat over
grondrechten in Hongarije, 'Duizend-koeien-boerderij' in Frankrijk, Turkije en de
situatie van de Koerden in Kobani, EU-betrekkingen met Rusland en Oekraïne,
wintertijd.

Deze maand ontving Ask EP een ongewoon hoog aantal vragen over een breed scala
van onderwerpen. Burgers blijven nog steeds bezorgd over internationale conflicten
en hebben vragen over het EU-beleid ten aanzien van verschillende derde landen,
zoals Oekraïne, Rusland of Turkije. In de mails over de interne aangelegenheden
waren de hoorzittingen met de voorgedragen commissarissen en het debat in het
Parlement over de grondrechten in Hongarije prominent aanwezig. Ook werden er
vragen gesteld over de 'Duizend-koeien-boerderij' in Frankrijk en de overgang van de
zomer- naar de wintertijd.

De volgende onderwerpen zijn gebaseerd op vragen en opmerkingen van burgers aan
het adres van het Europees Parlement.

Hoorzittingen met de nieuwe commissarissen
Burgers hebben zich tot het Europees Parlement gericht om nadrukkelijk hun mening
te uiten over de benoeming van bepaalde voorgedragen commissarissen. Sommigen
klaagden over de geschiktheid van bepaalde kandidaten. Anderen gaven blijk van hun
steun voor afzonderlijke kandidaten en pleitten ervoor dat het EP zijn goedkeuring
hecht aan de voorgedragen Commissie.

Via de onderstaande links krijgt u informatie over dit onderwerp:
#EPHearings2014: Meet the Commissioners-designate! 24 september 2014.
Commissioners-designate and portfolios
Special page on #EPHearings2014
Europese Commissie - Totstandkoming van de Commissie-Juncker

Heeft u vragen over dit of andere EP-gerelateerde onderwerpen? Vul dan ons
internetformulierin. U schrijft, wij antwoorden.

EP-debat over grondrechten in Hongarije
Ter gelegenheid van het parlementaire debat over democratie, rechtsstaat en
grondrechten in Hongarije, plaatsten sommige Hongaarse burgers kanttekeningen bij
het initiatief van het Parlement, en drongen zij tevens aan op een gelijke behandeling
van alle EU-lidstaten.

Via de onderstaande links krijgt u informatie over dit onderwerp:
De EU-waarden moeten in Hongarije en in alle overige lidstaten worden
geëerbiedigd, aldus EP-leden. (21-10-2014)
Debat over democratie, rechtsstaat en grondrechten in Hongarije (21-10-2014)
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie op het gebied van de
grondrechten: normen en praktijken in Hongarije (3-07-2014)

Heeft u vragen over dit of andere EP-gerelateerde onderwerpen? Vul dan ons



internetformulierin. U schrijft, wij antwoorden.

'Duizend-koeien-boerderij' in Frankrijk
Burgers hebben een open brief aan het Parlement gestuurd om te protesteren tegen het
project om in Frankrijk een 'duizend-koeien-boerderij' te bouwen. De belangrijkste
klachten hadden betrekking op de verenigbaarheid van het project met de normen op
het gebied van milieubescherming en dierenwelzijn.

Via de onderstaande links krijgt u informatie over dit onderwerp:
Parliamentary question on ‘Thousand-cow farm’ project in France (28-11-2013)
Answer given by Mr Borg on behalf of the Commission (24-01-2014)

Heeft u vragen over dit of andere EP-gerelateerde onderwerpen? Vul dan ons
internetformulierin. U schrijft, wij antwoorden.

Turkije en de situatie van de Koerden in Kobani
Burgers hebben naar aanleiding van de aanhoudende gevechten in Kobani hun
bezorgdheid geuit over de Koerden en hebben geklaagd over de opstelling van Turkije
dat de Koerden niet steunt bij het bestrijden van de Islamitische Staat (IS).

Kobane: MEPs call on Turkey to do more to help Syrian city under threat by IS (22-
10-2014)
Schulz meets Kurdish protesters in the European Parliament (07-10-2014)
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Irak en Syrië, en het IS-
offensief, inclusief de vervolging van minderheden (18-09-2014)
Europese Dienst voor extern optreden: EU's relations with Syria and with Turkey

Heeft u vragen over dit of andere EP-gerelateerde onderwerpen? Vul dan ons
internetformulierin. U schrijft, wij antwoorden.

EU-betrekkingen met Rusland en Oekraïne
Burgers blijven nog steeds opmerkingen maken over de rol van de EU in het conflict
tussen Rusland en Oekraïne. Sommige burgers pleitten voor een nultolerantiebeleid
ten aanzien van Rusland. Anderen hadden kritiek op de EU en verdedigden de acties
van Rusland.

Via de onderstaande links krijgt u informatie over dit onderwerp:
MEPs urge Ukraine leaders to swiftly form government and launch reforms (28-10-
2014)
MEPs prolong Ukraine's duty-free access to the EU market (23-10-2014)
MEPs welcome signs of hope in Ukraine and urge the EU to stand up to Russia (18-
09-2014)
EP-antwoord: EU reaction on Russia’s role in eastern Ukraine (8-8-2014)
Europese Dienst voor extern optreden: EU's relations with Russia and with Ukraine

Heeft u vragen over dit of andere EP-gerelateerde onderwerpen? Vul dan ons
internetformulierin. U schrijft, wij antwoorden.

Van zomer- naar wintertijd



Burgers richten zich herhaaldelijk tot het Parlement met opmerkingen over de
overgang van zomer- naar wintertijd. Sommige burgers zijn voor de overgang;
anderen dringen er bij het Parlement op aan de zomer- en wintertijdregeling af te
schaffen.

Via de onderstaande links krijgt u informatie over dit onderwerp:
EP-antwoord: From summer to winter time (24-10-2014)
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)
European Commission’s in-depth analysis of the implications of summer time (23-11-
2007)

Heeft u vragen over dit of andere EP-gerelateerde onderwerpen? Vul dan ons
internetformulierin. U schrijft, wij antwoorden.


