
 

 

Onderwerpen en links – mei 2014 

 

Wat biedt de toekomst na de Europese verkiezingen? Wat is het 

standpunt van het Parlement over de ontwikkelingen in Oekraïne?  

 

Antwoorden op deze vragen of informatie over andere zaken waar burgers 

zich zorgen over maken, kunnen worden gevonden op onderstaande links. 

De volgende onderwerpen zijn gebaseerd op vragen en opmerkingen van 

burgers die het Europees Parlement hebben geschreven. 

 

Europese verkiezingen 2014 

De Europese verkiezingen waren veruit het meest dominante onderwerp deze 

maand. Vóór de verkiezingen vroegen burgers informatie over hoe zij konden 

stemmen, vooral vanuit het buitenland, over kandidaten en partijen, over het 

werk van de leden en over de werking van het Parlement. Na de verkiezingen 

waren burgers geïnteresseerd in de verkiezingsuitslagen; anderen hebben 

geklaagd over de manier waarop de verkiezingen werden gehouden in hun 

respectieve gastlanden. 

 

Op de volgende links is relevante informatie beschikbaar: 

Resultaten van de Europese verkiezingen 2014 

Verkiezingen 2014 - Nieuw Parlement 

Infopagina over de verkiezingsprocedures van het EP 

Lijst van leden van het Europees Parlement  

EP antwoord: Europese verkiezingen  

 

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

alstublieft ons webformulier. U schrijft, wij antwoorden. 

 

Verkiezingen en spanningen in Oekraïne 

http://www.resultaten-verkiezingen2014.eu/nl/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/nl/new-parliament
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/map.html
http://epthinktank.eu/2014/05/01/ep-elections-2014-voting-rights-when-living-abroad/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html


 

 

Aanhoudende spanningen in het oosten van Oekraïne, de separatistische 

referenda in Donetsk en Loegansk en de Oekraïense presidentsverkiezingen 

op 25 mei 2014 hebben burgers ertoe aangezet zich tot het Parlement te 

wenden met opmerkingen en vragen over het EU-beleid ten aanzien van 

Oekraïne. Velen uitten hun bezorgdheid over de overgangsregering van 

Oekraïne en wensten een vreedzame oplossing voor de crisis in het land. 

 

Op de volgende links is relevante informatie beschikbaar: 

Voorzitter Schulz feliciteert Oekraïne en de nieuwgekozen president (26-05-

2014) 

Oekraïne: EP wil sancties tegen Russische energiebedrijven (17-04-2014) 

In het nieuws: Oekraïne – Wat gaat de toekomst brengen? (13-03-2014) 

Verklaring van de staatshoofden en de regeringsleiders van de EU over 

Oekraïne (27-05-2014) 

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne 

 

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

alstublieft ons webformulier. U schrijft, wij antwoorden. 

 

Afscheidingen binnen de EU? 

Burgers blijven het Europees Parlement schrijven over hypothetische 

afscheidingen binnen de Europese Unie. Sommigen hebben hun steun 

betuigd aan het referendum in Catalonië, terwijl anderen informatie hebben 

gevraagd over de gevolgen van onafhankelijkheid. Bovendien hebben velen 

van hen gevraagd de Catalaanse taal te erkennen in de Europese Unie.  

 

Op de volgende links is relevante informatie beschikbaar: 

Antwoord van de Europese Commissie op een parlementaire vraag over de 

hypothetische afscheiding van een deel van een lidstaat (20-11-13) 

De Catalaanse taal in het Europees Parlement  

Voorlichtingsbureau van het Europees Parlement in Barcelona 

 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/2014/2014-may/html/schulz-congratulates-ukraine-and-its-leader-elect
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraine-MEPs-call-for-EU-sanctions-against-Russian-energy-firms
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/top-stories/content/20140304TST37506/html/Ukraine
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/142863.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/142863.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/association_agreement/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-011023&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-011023&language=EN
http://www.europarlbarcelona.eu/ca/parlament_europeu/multilinguisme/catala_al_pe.html
http://www.europarlbarcelona.eu/ca/home.html;jsessionid=773BF71C44C7DE5B4B54F600CE6F4124


 

 

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

alstublieft ons webformulier. U schrijft, wij antwoorden. 

 

Zwerfhonden in Roemenië 

De situatie van zwerfhonden in Roemenië is de voorbije maanden voor 

burgers een weerkerend onderwerp geworden. Burgers wendden zich tot het 

EP om hun bezorgdheid te uiten over de maatregelen die werden genomen 

voor de massaeuthanasie van deze dieren en om de EU te vragen 

tussenbeide te komen teneinde de situatie op te lossen.  

 

Op de volgende links is relevante informatie beschikbaar: 

Artikel 13 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie  

Resolutie van het Europees Parlement over de totstandbrenging van een 

Europees wettelijk kader voor de bescherming van huisdieren en zwerfdieren 

(04-07-2012) 

Interfractiewerkgroep dierenbescherming van het EP 

Conferentie over het welzijn van honden en katten in de Europese Unie (28-

10-2013) 

 

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

alstublieft ons webformulier. U schrijft, wij antwoorden. 

 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:NL:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=NL&reference=P7-TA-2012-291
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=NL&reference=P7-TA-2012-291
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/28102013-concluding_report_conference_dogs_and_cats_en.pdf
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/askEP.html

