
 

 

Onderwerpen en links - Augustus 2014 

 

Onderwerpen: ISIS-terreur en humanitaire ramp in Irak; spanningen tussen Rusland en 

Oekraïne; het Israëlisch-Palestijnse conflict; onafhankelijkheid van de rechtspraak in Turkije; 

TTIP-onderhandelingen 

 

De meeste brieven van burgers aan het Europees Parlement in augustus 2014 betroffen 

recente internationale conflicten. Burgers maakten melding van hun bezorgdheid in verband 

met de situatie in Irak, in de oostelijke Oekraïne en in de Gazastrook, en vroegen de EU de 

mensen in de conflictgebieden te helpen en bij te dragen aan het vinden van een oplossing. 

 

De volgende onderwerpen stoelen op vragen en opmerkingen van burgers aan het adres 

van het Europees Parlement. 

 

ISIS-terreur en humanitaire ramp in Irak 

 

Naar aanleiding van de verslechtering van de situatie in Irak uitten burgers hun bezorgdheid 

over het lot van de christenen in dat land, alsook over het lot van de andere burgers die zich 

in gevechtszones bevinden en naar Jordanië proberen te vluchten. 

 

Via de onderstaande links krijgt u informatie over dit onderwerp: 

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Irak en persbericht van het 

Europees Parlement (17 juli 2014) 

EPRS: Irak: naar een onafhankelijk Koerdistan? (10 juli 2014) 

EPRS: EU-reactie op de verslechterende situatie in Irak (24 februari 2014) 

EP-delegatie voor parlementaire betrekkingen met Irak 

Crisis in Irak: de humanitaire reactie van de Europese Unie (29 augustus 2014) 

 

Heeft u vragen over dit of andere EP-gerelateerde onderwerpen? Gebruik ons webformulier. 

U schrijft, wij antwoorden. 

 

Spanningen tussen Rusland en Oekraïne 

 

De spanningen tussen Rusland en Oekraïne hielden burgers onverminderd bezig. Burgers 

maakten opmerkingen over het gewapende conflict in de oostelijke Oekraïne en vroegen de 

Europese Unie met klem zich krachtdadiger voor een oplossing ervan in te zetten. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0011+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52235/html/Iraq-MEPs-reject-jihadist-terrorism-and-call-for-sustainable-political-solution
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52235/html/Iraq-MEPs-reject-jihadist-terrorism-and-call-for-sustainable-political-solution
http://epthinktank.eu/2014/07/10/iraqikurds/
http://epthinktank.eu/2014/02/24/eu-response-to-iraqs-degenerating-situation/
http://www.europarl.europa.eu/delegations/nl/d-iq/home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-510_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html


 

 

 

Via de onderstaande links krijgt u informatie over dit onderwerp: 

EP-antwoord: ramp met de MH-17 en de reactie van de EU op de rol van Rusland in de 

oostelijke Oekraïne (8 augustus 2014) 

Ramp met de MH-17: leden van het Europees Parlement dringen aan op solidariteit met 

Oekraïne en op sancties tegen Rusland (22 juli 2014) 

Leden van het Europees Parlement roepen Rusland op zich aan het vredesplan voor 

Oekraïne te committeren (17 juli 2014) 

Speciale bijeenkomst van de Europese Raad - Conclusies (30 augustus 2014) 

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

 

Heeft u vragen over dit of andere EP-gerelateerde onderwerpen? Gebruik ons webformulier. 

U schrijft, wij antwoorden. 

 

Het Israëlisch-Palestijnse conflict 

 

Naar aanleiding van de recente geweldsescalatie in de Gazastrook in het conflict tussen 

Israël en de Palestijnen vroegen meerdere burgers om informatie over het standpunt van het 

Europees Parlement en drongen ze bij de Europese Unie aan op actie. 

 

Via de onderstaande links krijgt u informatie over dit onderwerp: 

EP-antwoord: het Israëlisch-Palestijnse conflict: geweldsescalatie in de Gazastrook 

(6 augustus 2014, update: 28 augustus 2014) 

Schulz over het staakt-het-vuren in de Gazastrook (27 augustus 2014) 

Resolutie over de escalatie van het geweld tussen Israël en de Palestijnen (17 juli 2014) 

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

 

Heeft u vragen over dit of andere EP-gerelateerde onderwerpen? Gebruik ons webformulier. 

U schrijft, wij antwoorden. 

 

Onafhankelijkheid van de rechtspraak in Turkije 

 

Naar aanleiding van de arrestatie van politiefunctionarissen op beschuldiging van het 

afluisteren van de regering vroegen burgers in brieven aan het Europees Parlement om een 

reactie van de EU met betrekking tot onafhankelijkheid van de rechtspraak en de vrijheid van 

meningsuiting in Turkije. 

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://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20140711IPR52236/html/EP-wil-dat-Rusland-meewerkt-aan-vredesplan-Oekra%C3%AFne
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/ec/144538.pdf
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/08/06/israeli-palestinian-conflict-violence-escalation-in-gaza/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-august/html/schulz-on-gaza-ceasefire-agreement?webaction=view.acceptCookies
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//NL
http://eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html


 

 

 

Via de onderstaande links krijgt u informatie over dit onderwerp: 

EP-resolutie over het voortgangsverslag Turkije 2013 en persbericht van het Europees 

Parlement (12 maart 2014) 

EPRS: vrijheid van de sociale media in Turkije (30 juli 2014) 

EPRS: Turkije: voortgangsverslag 2013 en verder (8 maart 2014) 

Paritair parlementair comité EU-Turkije 

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

 

Heeft u vragen over dit of andere EP-gerelateerde onderwerpen? Gebruik ons webformulier. 

U schrijft, wij antwoorden. 

 

TTIP-onderhandelingen 

 

Ook in augustus 2014 gaven burgers uiting aan bezorgdheid over een Trans-Atlantisch 

Handels- en Investeringspartnerschap (TTIP) tussen de EU en de VS. In veel gevallen 

betroffen de brieven het vertrouwelijke karakter van de onderhandelingen en ging men in op 

mogelijke gevolgen van bepalingen betreffende de beslechting van geschillen tussen 

investeerders en staten (ISDS) en op de EU-normen op de gebieden milieu, 

consumentenrechten en gegevensbescherming. 

 

Via de onderstaande links krijgt u informatie over dit onderwerp: 

EPRS: analyse van verschillende aspecten van TTIP 

Leden van het Europees Parlement dringen aan op meer transparantie in de trans-

Atlantische handelsbesprekingen (16 juli 2014) 

Resolutie van het Europees Parlement over het starten van onderhandelingen over een 

plurilaterale overeenkomst betreffende diensten (4 juli 2013) 

Website van de Europese Commissie over TTIP 

 

Heeft u vragen over dit of andere EP-gerelateerde onderwerpen? Gebruik ons webformulier. 

U schrijft, wij antwoorden. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140307IPR38301/html/Turkey-credible-commitment-and-strong-democratic-foundations-needed-MEPs-say
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140307IPR38301/html/Turkey-credible-commitment-and-strong-democratic-foundations-needed-MEPs-say
http://epthinktank.eu/2014/07/30/social-media-freedom-in-turkey/
http://epthinktank.eu/2014/03/08/turkey-the-2013-progress-report-and-beyond/
http://www.europarl.europa.eu/delegations/nl/d-tr/home.html#delegation_menu
http://eeas.europa.eu/turkey/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
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://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/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html

