
 

 

Onderwerpen en links – juni 2014 

Het resultaat van de Europese verkiezingen in mei was verreweg het populairste 

onderwerp in juni dat burgers ertoe aanzette het Europees Parlement te schrijven. 

Andere kwesties waarover burgers zich zorgen maakten, waren de 

handelsovereenkomst tussen de EU en de VS en de mensenrechtensituatie in 

bepaalde niet-EU-landen.  

 

De volgende onderwerpen zijn gebaseerd op vragen en opmerkingen van burgers 

die het Europees Parlement hebben geschreven. 

 

Naar een nieuw Europees Parlement 

Na de verkiezingen informeerden burgers onder meer naar de uiteindelijke opkomst 

bij de verkiezingen ten opzichte van andere jaren en de daaruit voortvloeiende 

resultaten per partij en per land. Op een meer politiek niveau reageerden burgers op 

de uitslag van de verkiezingen. Een aantal burgers vroeg wat er voor het nieuwe 

Parlement in het verschiet ligt, waarbij bijzondere aandacht werd geschonken aan 

het verloop van de verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie. 

 

Via de volgende links kunt u relevante informatie vinden: 

Resultaten van de Europese verkiezingen van 2014 

Naar een nieuw Europees Parlement 

EPRS: Regels inzake politieke fracties en niet-fractie gebonden leden (30-06-2014) 

Infopagina over de verkiezingsprocedure van het EP 

Lijst van EP-leden 

 

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

internetformulier in. U schrijft, wij antwoorden. 

 

TTIP: bezorgdheden met betrekking tot investeerdersbescherming 

Burgers blijven zich zorgen maken over de onderhandelingen over het trans-

Atlantische partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) tussen de EU en de 

VS. Zij verzoeken het Parlement de Europese normen te handhaven en maken zich 

met name zorgen over het systeem voor geschillenbeslechting tussen investeerders 

en staten. 

 

http://www.results-elections2014.eu/nl/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/nl/new-parliament
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/map.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html


 

 

Via de volgende links kunt u relevante informatie vinden: 

EP-antwoord: handelsovereenkomst tussen de EU en de VS (TTIP / TAFTA) (23-01-

2014) 

EPRS: Impact van een mogelijke vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de VS 

(TTIP) over consumentenbescherming en voedselveiligheid (25-03-2014) 

Speciale website van de Europese Commissie inzake TTIP 

Persverklaring van de Commissie over een publieke online raadpleging over 

investeerdersbescherming in het kader van het TTIP (27-03-2014) 

Publieke online raadpleging over geschillenbeslechting tussen investeerders en 

staten (ISDS) in het kader van het TTIP  

 

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

internetformulier in. U schrijft, wij antwoorden. 

 

Mensenrechten 

Burgers blijven uitdrukking geven aan hun bezorgdheden en standpunten met 

betrekking tot mensenrechtenkwesties in diverse derde landen. Zij informeren naar 

het standpunt van het Parlement en vragen om maatregelen. 

 

Via de volgende links kunt u relevante informatie vinden: 

Infopagina van het Europees Parlement over mensenrechten (04/2014) 

Jaarverslag van het EP inzake mensenrechten en democratie in 2012 (11-12-2013) 

EU-mensenrechtenbeleid (12-12-2012) 

Subcommissie mensenrechten van het Europees Parlement 

EDEO (extern optreden): de EU en de mensenrechten 

 

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

internetformulier in. U schrijft, wij antwoorden. 

 

http://epthinktank.eu/2014/01/23/eu-us-trade-agreement-ttip-tafta/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_nl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_nl.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.1.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=NL&reference=P7-TA-2013-0575
http://epthinktank.eu/2012/12/12/getting-started-with-human-rights-information-research-3/
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/droi/home.html
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_nl.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html

