
 

 

Ämnen och länkar – april 2014 

 

Hur röstar jag i det kommande EU-valet? Vad kan Europaparlamentet göra åt det 

nuvarande systemet med sommartid? Vad gör parlamentet för att skydda djurens 

välbefinnande? 

Svaren på dessa och andra frågor från medborgarna kan du hitta genom att klicka på 

vårt urval av länkar längre ner. 

Följande ämnen grundar sig på de frågor och synpunkter som medborgarna ställer till 

Europaparlamentet. 

 

Valet till Europaparlamentet 2014 

Med EU-valet runt hörnet är det många som skickar in olika frågor till parlamentet. En 

del vill ha praktiska upplysningar om valet medan andra uttrycker sin mening och sin 

oro över vad valresultatet kan leda till. 

 

Här får du information: 

Valet till Europaparlamentet 2014 

Your Europe: Elections abroad  

EPRS: 2014 European elections: national rules (11-03-2014) 

Faktablad om Europaparlamentets valsystem 

 

Har du några frågor om detta eller om något annat som rör Europaparlamentet? 

Använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

Ukraina vid ett vägskäl 

Med Ukraina på gränsen till ett eventuellt inbördeskrig är medborgarnas 

kommentarer och reaktioner blandade, och de ger uttryck för en mängd åsikter. En 

del skriver till parlamentet och ber om hjälp. Andra är starkt emot att EU ger sitt stöd 

till vad de uppfattar som extremister i ledningen för den ukrainska regeringen. Många 

uttrycker rädsla för att ett tänkbart nytt världskrig ska bryta ut och uppmanar till en 

fredlig lösning på konflikten. 

 

http://www.elections2014.eu/sv/press-kit/content/20131112PKH24411/html/Parlamentet-och-valet-2014-%C3%B6versikt
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/ep-elections/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html


 

 

Här får du information: 

Ukraina – parlamentet vill ha sanktioner mot ryska energibolag (17-04-2014) 

Parlamentet tar bort tullar på ukrainska varor (03-04-2014) 

G-7 Leaders Statement on Ukraine (25-04-2014) 

Council conclusions on Ukraine (14-04-2014) 

European Commission: European Union's support to Ukraine - update (09-04-

2014) 

 

Har du några frågor om detta eller om något annat som rör Europaparlamentet? 

Använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

Sommartid 

Parlamentet får hela tiden synpunkter från medborgarna om omställningen till 

sommartid. Vissa gillar systemet och ser fram emot alla kvällsaktiviteter de kan ägna 

sig åt under de naturligt ljusa sommarkvällarna. Andra ser inga fördelar alls med 

tidsomställningen. 

 

Här får du information: 

EP answer: Summer time (1-4-2014) 

Petition 0859/2013 on extending summer time (28-2-2014) 

Petition 1477/2012 concerning summertime arrangements (30-10-2013) 

Direktiv 2000/84/EG om bestämmelser beträffande sommartid (19-1-2001) 

Europeiska kommissionens genomgång av följderna av sommartiden (23-11-2007) 

 

Har du några frågor om detta eller om något annat som rör Europaparlamentet? 

Använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

Djurens välbefinnande  

En del uttrycker sin oro över våldet mot förvildade hundar i vissa medlemsstater – ett 

återkommande ämne de senaste månaderna. Andra är bekymrade över dödandet av 

vilda djur och skriver till Europaparlamentet och ber om ett totalförbud mot import till 

medlemsstaterna av alla kroppsdelar från vilda djur för användning som troféer. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraina-%E2%80%93-parlamentet-vill-ha-sanktioner-mot-ryska-energibolag
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/content/20140331IPR41177/html/Parlamentet-tar-bort-tullar-p%C3%A5-ukrainska-varor
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/142405.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142223.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-279_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/04/01/summer-time/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-530.022&format=PDF&language=SV&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-523.136%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0084&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0739:FIN:SV:PDF
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html


 

 

Här får du information: 

Europaparlamentets resolution om upprättande av en rättslig ram inom EU för skydd 

av sällskapsdjur och förvildade djur (04-07-2012) 

Kommissionens meddelande om EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 

2012-2015 (05-02-2012) 

Europaparlamentets resolution om naturvårdsbrott  (15-01-2014) 

Europaparlamentets resolution om EU:s strategiska mål inför det sextonde mötet i 

partskonferensen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade 

arter av vilda djur och växter (Cites) (06-02-2013) 

EP's intergroup on the welfare and conservation of animals 

 

Har du några frågor om detta eller om något annat som rör Europaparlamentet? 

Använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

Vattenbrist i Malta 

Vissa har kommenterat vattenförvaltningen i Malta och fört fram ett par förslag till 

Europaparlamentet om hur man ska komma tillrätta med landets vattenbrist.  

 

Här får du information: 

European Commission's information on Malta's environmental rules (3-2013) 

European Commissions assessment of the Maltese River Basin management plans 

European Environment Agency's report on Malta's coastal and marine issues (13-4-

2011) 

 

Har du några frågor om detta eller om något annat som rör Europaparlamentet? 

Använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//SV
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_sv.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_sv.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0031+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html
http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging-labelling-classification/index_en.htm#malta_en_keeping-to-environmental-rules
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_en.htm
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html

