
 

 

Ämnen och länkar – september 2014 
I denna utgåva: Folkomröstningen i Skottland, utfrågningarna av kommissionärerna, 

påföljder för parlamentsledamöters uppträdande, associeringsavtalet mellan EU och 

Ukraina, frihandelsavtalen TTIP/CETA.  

 

Medborgarna intresserade sig under september 2014 för allt från EU:s yttre 

förbindelser (Ukraina, Ryssland) och handelsförbindelser (Kanada, USA) till inre 

angelägenheter (folkomröstningen i Skottland) och en del institutionella frågor (den 

nya kommissionen, interna regler för ledamöter). 

 

Följande ämnen grundar sig på frågor och synpunkter som medborgare framfört till 

Europaparlamentet. 

 

Folkomröstningen i Skottland 

Den skotska folkomröstningen den 18 september 2014 blev en milstolpe i Skottlands 

historia, vilket medborgarnas brev den här månaden återspeglar. Den vanligaste 

frågan gällde de möjliga följderna för Skottlands EU-medlemskap. Frågor om 

valförfaranden och valresultatet ställdes också. 

 

Här hittar du mer information: 

Talman Schulz om folkomröstningsresultatet (19.9.2014) 

Parlamentsfråga om möjlig status för skotska medborgare i EU efter självständigheten 

(3.4.2014) 

 

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

Använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

Utfrågningar av kommissionärerna 

Inför utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna vände sig en del 

medborgare till Europaparlamentet med synpunkter på vissa kandidaters personliga 

och yrkesmässiga bakgrund. Andra begärde upplysningar om 

parlamentsutfrågningarna och frågade till exempel vilka utskott som bedömer 

kandidaterna eller hur allmänheten får tillgång till utfrågningarna.  

 

Här hittar du mer information: 

#EPHearings2014: Möt de nominerade kommissionärerna! (24 september 2014) 

Nyhetsgrafik: Så väljs Europeiska kommissionen 

Programtablå för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna 

Europeiska kommissionen – Den kommande Juncker-kommissionen 

 

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

Använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

Påföljder för parlamentsledamöters uppträdande 

De kommentarer som en ledamot yttrade i en debatt om ungdomsarbetslöshet under 

plenarsammanträdet den 16 juli 2014, och de påföljder som parlamentets talman 

beslutade om, väckte reaktion från ett stort antal medborgare. 

 

Här hittar du mer information: 

Talman Schulz beslut om en ledamots kommentarer (17.9.2014) 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-result-of-the-referendum-on-independence-for-scotland
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/09/24/commissioner_hearings/
http://www.elections2014.eu/sv/news-room/infographics?ref=20140918IFG65303
http://www.elections2014.eu/en/new-commission/hearings/by-committee
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-s-decision-on-the-inappropriate-language-of-mep-janusz-korwin-mikke


 

 

Protokoll från debatten den 16 juli 

Artiklarna 165 och 166 i arbetsordningen: Åtgärder vid ledamöters överträdelse av 

ordningsreglerna 

 

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

Använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

Associeringsavtalet mellan EU och Ukraina 

Parlamentets godkännande av associeringsavtalet mellan EU och Ukraina blev ett 

tillfälle för européerna att kommentera EU:s roll i konflikten mellan Ryssland och 

Ukraina och våldet i östra Ukraina. Vissa medborgare ville se nolltolerans gentemot 

Ryssland och dess ledare. Andra var kritiska mot EU och försvarade Rysslands 

handlingar. 

 

Här hittar du mer information: 

Parlamentsledamöter välkomnar hoppingivande signaler i Ukraina och kräver att EU 

intar en hård linje gentemot Ryssland (18.9.2014) 

Ukraina: tidsaxel över händelseförloppet (18.9.2014) 

Schulz om omröstningen om associeringsavtalet mellan EU och Ukraina (16.9.2014) 

Europaparlamentet svarar: MH17-flygkatastrofen och EU:s reaktion på Rysslands roll 

i östra Ukraina (8.8.2014) 

Europeiska utrikestjänsten: EU:s deklarationer och beslut 

 

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

Vänligen använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

Frihandelsavtalen TTIP/CETA 

EU:s frihandelsavtal med Kanada (CETA) och USA (TTIP) fortsatte att oroa 

medborgarna. De frågor som togs upp handlade om allt från förhandlingsprocessen 

(bristande insyn och demokratisk legitimitet, dominerande påverkan från lobbyister 

och multinationella företag) till avtalens befarade konsekvenser (en sänkning av 

nuvarande europeiska sociala standarder, konsumentstandarder, miljöstandarder och 

dataskyddsstandarder). 

 

Här hittar du mer information: 

Parlamentsledamöterna splittrade inför EU:s frihandelsavtal med Kanada (17.9.2014) 

Ledamöter uppmanar till större öppenhet i de transatlantiska handelsförhandlingarna 

(16.7.2014) 

GD Parlamentariska utredningar: Analys om olika aspekter av TTIP 

Europeiska kommissionens webbplats om det transatlantiska partnerskapet för handel 

och investeringar 

Europeiska kommissionens webbplats om det övergripande avtalet om ekonomi och 

handel (CETA) med Kanada 

 

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+CRE+20140716+ITEM-008+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//SV&navigationBar=YES
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/content/20140918IPR65201/html/MEPs-welcome-signs-of-hope-in-Ukraine-and-urge-the-EU-to-stand-up-to-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/content/20140918IPR65201/html/MEPs-welcome-signs-of-hope-in-Ukraine-and-urge-the-EU-to-stand-up-to-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/content/20140203STO34645/html/Tidsaxel-%C3%B6ver-h%C3%A4ndelsef%C3%B6rloppet-i-Ukraina-fr%C3%A5n-Euromajdan-till-presidentvalet
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
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://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52249/html/MEPs-call-for-more-transparency-in-transatlantic-trade-talks
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html

