
 

 

Tópicos e ligações - agosto de 2014 

Nesta edição: Terror jihadista do EIIL e desastre humanitário no Iraque, tensão entre 
a Rússia e a Ucrânia, conflito israelo-palestiniano, independência do aparelho 
judicial na Turquia, negociações TTIP.  
 

Os recentes conflitos internacionais foram as questões mais abordadas na 

correspondência dirigida pelos cidadãos ao Parlamento Europeu em agosto de 

2014. Os cidadãos partilham as suas preocupações relativamente à situação no 

Iraque, na Ucrânia oriental e em Gaza e apelam à UE para que ajude as populações 

das zonas atingidas pelos conflitos e contribua para encontrar uma solução. 

 

Os temas que se seguem têm por base perguntas e comentários dirigidos ao 

Parlamento Europeu pelos cidadãos. 

 

Terror jihadista do EIIL e desastre humanitário no Iraque 

Na sequência do agravamento da situação no Iraque, os cidadãos manifestam a sua 

preocupação com os cristãos que vivem no país, bem como com os restantes civis 

apanhados pelo conflito e que tentam procurar asilo na Jordânia como refugiados.  

 

As seguintes ligações permitem aceder a informações pertinentes: 

Resolução do Parlamento Europeu sobre a situação no Iraque e comunicado de 

imprensa (17 de julho de 2014) 

EPRS: Iraque: rumo a um Curdistão independente? (10 de julho de 2014) 

EPRS: resposta da UE ao deteriorar da situação no Iraque (24 de fevereiro de 2014) 

Delegação do PE para as relações parlamentares com o Iraque 

Crise no Iraque: A resposta humanitária da União Europeia (29 de agosto de 2014) 

 

Perguntas sobre este ou outros assuntos relacionados com o PE? Utilize o nosso 

formulário em linha. Os cidadãos questionam, nós respondemos. 

 

Tensão entre a Rússia e a Ucrânia 

A tensão entre a Rússia e a Ucrânia continua a preocupar os cidadãos, que 

comentam o conflito violento na Ucrânia oriental e apelam à União Europeia para 

que tome medidas mais firmes para solucionar a crise. 

 

As seguintes ligações permitem aceder a informações pertinentes: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0011+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
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/it/d-iq/home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-510_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/askEP.html


 

 

Resposta do PE: Desastre aéreo com o voo MH17 e reação da UE ao papel da 

Rússia na Ucrânia oriental (8 de agosto de 2014) 

Queda do voo MH17: Apelo dos eurodeputados à solidariedade com a Ucrânia e 

sanções contra a Rússia (22 de julho de 2014) 

Apelo dos eurodeputados à Rússia para cooperar com o plano de pacificação da 

Ucrânia (17 de julho de 2014) 

Reunião especial do Conselho Europeu ‒ Conclusões (30 de agosto de 2014) 

Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE): declarações e decisões da UE 

 

Perguntas sobre este ou outros assuntos relacionados com o PE? Utilize o nosso 

formulário em linha. Os cidadãos questionam, nós respondemos. 

 

Conflito israelo-palestiniano 

À luz da recente escalada de violência em Gaza no contexto do conflito entre Israel 

e a Palestina, alguns cidadãos solicitaram informações sobre a posição do 

Parlamento Europeu e pediram à União Europeia que atuasse. 

 

As seguintes ligações permitem aceder a informações pertinentes: 

Resposta do PE: Conflito israelo-palestiniano: escalada da violência em Gaza (6 de 

agosto de 2014, atualização: 28 de agosto de 2014) 

Intervenção de Schulz sobre o acordo de cessar-fogo de Gaza (27 de agosto de 

2014) 

Resolução sobre a escalada da violência entre Israel e a Palestina (17 de julho de 

2014) 

Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE): declarações e decisões da UE 

 

Perguntas sobre este ou outros assuntos relacionados com o PE? Utilize o nosso 

formulário em linha. Os cidadãos questionam, nós respondemos. 

 

Independência do aparelho judicial na Turquia 

Após a detenção de agentes da polícia acusados de fazer escutas ao governo, 

cidadãos escreveram ao Parlamento Europeu, pedindo à UE que reagisse aos 

desenvolvimentos no contexto da independência do aparelho judicial e da liberdade 

de expressão na Turquia. 

 

As seguintes ligações permitem aceder a informações pertinentes: 

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/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/news/en/news-room/content/20140711IPR52236/html/MEPs-call-on-Russia-to-cooperate-with-Ukrainian-peace-plan
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52236/html/MEPs-call-on-Russia-to-cooperate-with-Ukrainian-peace-plan
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/en/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
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/askEP.html


 

 

Resolução do PE sobre o relatório de 2013 referente aos progressos realizados pela 

Turquia e comunicado de imprensa (12 de março de 2014) 

EPRS: Liberdade da comunicação social na Turquia (30 de julho de 2014) 

EPRS: Turquia: relatório intercalar de 2013 e mais além (8 de março de 2014) 

Comissão Parlamentar Mista UE-Turquia 

Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE): declarações e decisões da UE 

 

Perguntas sobre este ou outros assuntos relacionados com o PE? Utilize o nosso 

formulário em linha. Os cidadãos questionam, nós respondemos. 

 

Negociações TTIP 

Os cidadãos continuam a manifestar a sua preocupação relativamente a uma 

Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP) entre a UE e os EUA. Os 

cidadãos criticam repetidamente o caráter confidencial das negociações e mostram 

especial interesse nas possíveis consequências das disposições em matéria de 

resolução de litígios entre investidores e o Estado (RLIE) e nas normas da UE no 

domínio do ambiente, dos direitos do consumidor e da proteção de dados. 

 

As seguintes ligações permitem aceder a informações pertinentes: 

EPRS: análise sobre diferentes aspetos da TTIP 

Apelo dos eurodeputados a uma maior transparência nas negociações comerciais 

transatlânticas (16 de julho de 2014) 

Resolução do Parlamento Europeu sobre a abertura das negociações relativas a um 

acordo multilateral em matéria de serviços (4 de julho de 2013) 

Sítio web da Comissão Europeia sobre a TTIP 

 

Perguntas sobre este ou outros assuntos relacionados com o PE? Utilize o nosso 

formulário em linha. Os cidadãos questionam, nós respondemos. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//EN
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/en/d-tr/home.html#delegation_menu
http://eeas.europa.eu/turkey/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/askEP.html
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52249/html/MEPs-call-for-more-transparency-in-transatlantic-trade-talks
http://www.europarl.europa.eu/news/en/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//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//EN
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/askEP.html

