
Onderwerpen en links: MH17-vliegramp, Israël-

Palestina, trans-Atlantisch partnerschap voor 

handel en investeringen (TTIP), statuut EP-leden 

De vliegramp met het Maleisische toestel in Oekraïne en de escalatie van geweld 

tussen Israël en Palestina waren in juli 2014 twee van de voornaamste kwesties 

waarover burgers naar het Europees Parlement schreven. Net als tijdens de 

voorgaande maanden bleven burgers hun zorgen uiten over de 

vrijhandelsovereenkomst EU-VS. Ook stelden zij vragen over verschillende aspecten 

van de werkzaamheden en het statuut van de leden van het Europees Parlement.  

 

De volgende onderwerpen zijn gebaseerd op vragen en opmerkingen van burgers 

die het Europees Parlement hebben aangeschreven. 

 

MH17-vliegramp: Maleisisch passagiersvliegtuig stort neer in 

Oekraïne 

Na de vliegramp op 17 juli 2014 van toestel MH17 van Malaysia Airlines in Oekraïne 

uitten burgers hun grieven en zorgen in berichten aan het Europees Parlement. Zij 

spraken zich uit over het gewelddadige conflict in Oost-Oekraïne en drongen bij de 

Europese Unie aan op meer gerichte actie om de crisis op te lossen. 

 

De volgende links bieden relevante informatie: 

MH17-vliegramp: EP-leden roepen op tot solidariteit met Oekraïne en sancties tegen 

Rusland (22-07-2014) 

Voorzitter Schulz over de vliegramp van het Malaysia Airlines-toestel MH17 in 

Oekraïne (17-07-2014) 

EP wil dat Rusland meewerkt aan vredesplan Oekraïne (17-07-2014) 

Raad: goedkeuring van de overeengekomen beperkende maatregelen met het oog 

op de rol van Rusland in Oost-Oekraïne (31-7-2014) 

Verklaring van de G7-leiders over Oekraïne (30-07-2014) 

 

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

internetformulier in. U schrijft, wij antwoorden. 

 

Escalatie van geweld in de Gazastrook 

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/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-july/html/schulz-on-the-crash-of-malaysia-airlines-plane-mh17-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-july/html/schulz-on-the-crash-of-malaysia-airlines-plane-mh17-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20140711IPR52236/html/EP-wil-dat-Rusland-meewerkt-aan-vredesplan-Oekra%C3%AFne
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-245_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html


Burgers wendden zich tot het Europees Parlement om hun zorgen te uiten over de 

escalatie van geweld tussen Israël en Palestina. Zij riepen de EU en het Parlement 

op tot actie om een einde te maken aan de militaire operaties die in de Gazastrook 

tot een hoog aantal burgerslachtoffers hebben geleid. 

 

De volgende links bieden relevante informatie: 

EP-leden roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in het Israelisch-Palestijns 

conflict (17-07-2014) 

Resolutie van het Europees Parlement over de escalatie van geweld tussen Israël en 

Palestina (17-07-2014) 

EU verhoogt humanitaire hulp in Gaza naar aanleiding van de escalerende crisis (25-

07-2014) 

EU-verklaring over de noodzaak van een onmiddellijk staakt-het-vuren in de 

Gazastrook (25-07-2014) 

EU-berichtgeving over Israël 

 

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

internetformulier in. U schrijft, wij antwoorden. 

 

TTIP, TiSA en fracking 

De afgelopen maanden hebben burgers zich tot het Europees Parlement gewend 

met vragen over het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen 

(TTIP) tussen de EU en de VS. Vaak leggen burgers een verband tussen de 

onderhandelingen over het TTIP en andere kwesties, zoals de Overeenkomst 

betreffende de handel in diensten (TiSA) of de gevolgen voor het milieu van de 

hydraulische fracturatie van schaliegas (fracking). 

 

De volgende links bieden relevante informatie: 

TTIP en TiSA 

EP: onderhandelingen Trans-Atlantische handelsovereenkomst moeten 

transparanter (16-7-2014) 

Resolutie van het Europees Parlement over de opening van onderhandelingen over 

een plurilaterale dienstenovereenkomst (4-07-2013) 

Website van de Commissie over het TTIP 

Website van de Commissie over de TiSA 

Fracking 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140715STO52510/html/Debate-MEPs-call-for-an-immediate-ceasefire-in-the-Israeli-Palestinian-conflict
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140715STO52510/html/Debate-MEPs-call-for-an-immediate-ceasefire-in-the-Israeli-Palestinian-conflict
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//NL
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-881_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140725_03_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140725_03_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20140711IPR52249/html/MEPs-call-for-more-transparency-in-transatlantic-trade-talks
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20140711IPR52249/html/MEPs-call-for-more-transparency-in-transatlantic-trade-talks
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//NL
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_en.htm


Richtlijn milieueffectbeoordeling: met EU-ministers bereikt akkoord (20-12-2013) 

Milieu: effectbeoordeling van projecten nu vereenvoudigd (15-5-2014) 

Europese Commissie beveelt minimumbeginselen voor schaliegas aan (22-01-2014) 

 

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

internetformulier in. U schrijft, wij antwoorden. 

 

EP-leden – wie zijn ze, wat doen ze 

Sinds de Europese verkiezingen in mei 2014 hebben burgers zich herhaaldelijk tot 

het Europees Parlement gewend met uiteenlopende vragen over de werkzaamheden 

en het statuut van de leden van het Europees Parlement (EP-leden).   

 

De volgende links bieden relevante informatie: 

Zoekmachine om de contactgegevens van leden te vinden op naam, land of fractie 

Leden – Gedragscode, bezoldiging en vergoedingen 

Antwoord EP: aanwezigheid EP-leden in de grote vergaderzaal (2-5-2014) 

Werking van de plenaire vergadering  

Reglement van orde 

 

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/news/de/news-room/content/20131220IPR31634/html/Environmental-impact-assessment-directive-agreement-reached-with-EU-ministers
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-559_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-55_nl.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/map.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/0081ddfaa4/MEPs.html
http://epthinktank.eu/2014/05/02/presence-of-meps-in-the-hemicycle/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/00623fe732/How-plenary-works.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/00a4c9dab6/Rules-of-procedure.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html

