
Ämnen och länkar – oktober 2014

I denna utgåva: utfrågningar av de nya kommissionsledamöterna,
Europaparlamentets debatt om de grundläggande rättigheterna i Ungern, "de tusen
kornas gård" i Frankrike, Turkiet och situationen för kurderna i Kobane, EU:s
förbindelser med Ryssland och Ukraina samt vintertid.

Den här månaden har enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) tagit emot
ovanligt många förfrågningar om en rad olika ämnen. Människor är fortsatt
bekymrade över internationella konflikter och undrar över EU:s politik gentemot olika
tredjeländer som Ukraina, Ryssland och Turkiet. I brev om EU-interna angelägenheter
har utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna och parlamentets
debatt om de grundläggande rättigheterna i Ungern fått stort utrymme. Bland andra
ämnen som tilldragit sig intresse märks projektet "de tusen kornas gård" i Frankrike
och övergången från sommartid till vintertid.

Ämnena nedan bygger på frågor och synpunkter från medborgare som skrivit in till
Europaparlamentet.

Utfrågningar av de nya kommissionsledamöterna
Medborgare har vänt sig till Europaparlamentet med starka åsikter om utnämningen
av vissa kommissionsledamöter. Vissa har ifrågasatt lämpligheten hos enskilda
kandidater. Andra har uttryckt sitt stöd och föreslagit att Europaparlamentet ska
godkänna den föreslagna kommissionen.

Här hittar du mer information:
#EPHearings2014: Möt kommissionskandidaterna! (24 september 2014)
Kommissionskandidaterna och deras ansvarsområden
Specialsida om #EPHearings2014
Europeiska kommissionen – den nya Juncker-kommissionen

Har du några frågor om detta eller om något annat som rör Europaparlamentet?
Använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi.

Europaparlamentets debatt om de grundläggande rättigheterna i Ungern
I samband med en debatt i Europaparlamentet om situationen för demokratin,
rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Ungern passade vissa ungerska
medborgare på att kommentera parlamentets initiativ och krävde likabehandling av
alla EU-länder.

Här hittar du mer information:
EU:s värderingar måste respekteras i Ungern och alla andra medlemsländer,
framhåller EU-parlamentariker (21 oktober 2014)
Debatt om demokratin, rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Ungern (21
oktober 2014)
Europaparlamentets resolution om situationen vad gäller grundläggande rättigheter:
standarder och praxis i Ungern (3 juli 2014)

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



Använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi.

Projektet "de tusen kornas gård" i Frankrike
Medborgare har skickat ett öppet brev till parlamentet för att protestera mot projektet
"de tusen kornas gård" i Frankrike och anläggandet av en stor gård för kor.
Invändningarna handlar främst om projektets förenlighet med miljö- och
djurskyddskrav.

Här hittar du mer information:
Parlamentsfråga om projektet "de tusen kornas gård" i Frankrike (28 november 2013)
Svar från Tonio Borg på kommissionens vägnar (24 januari 2014)

Har du några frågor om detta eller om något annat som rör Europaparlamentet?
Använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi.

Turkiet och situationen för kurderna i Kobane
Med anledning av de pågående striderna i den syriska staden Kobane har människor
uttryckt oro för den kurdiska befolkningen och kritiserat Turkiets inställning att inte
stödja kurderna i deras kamp mot Islamiska staten (IS).

Kobane: Ledamöter uppmanar Turkiet att göra mer för Kobane (22 oktober 2014)
Schulz träffade kurdiska demonstranter i Europaparlamentet (7 oktober 2014)
Europaparlamentets resolution om situationen i Irak och Syrien och IS offensiv,
inklusive förföljelsen av minoriteter (18 september 2014)
Europeiska utrikestjänsten: EU:s förbindelser med Syrien och Turkiet

Har du några frågor om detta eller om något annat som rör Europaparlamentet?
Använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi.

EU:s förbindelser med Ryssland och Ukraina
Medborgare fortsätter att kommentera EU:s roll i konflikten mellan Ryssland och
Ukraina. Vissa vill se nolltolerans gentemot Ryssland. Andra kritiserar EU och
försvarar Rysslands handlingar.

Här hittar du mer information:
Ledamöter uppmanar Ukraina att snabbt bilda regering och genomföra reformer (28
oktober 2014)
Parlamentet förlänger Ukrainas tullfria tillgång till EU:s inre marknad (23 oktober
2014)
Ledamöter välkomnar hoppfulla tecken i Ukraina och uppmanar EU att stå upp mot
Ryssland (18 september 2014)
Europaparlamentet svarar: EU:s reaktion på Rysslands roll i östra Ukraina (8 augusti
2014)
Europeiska utrikestjänsten: EU:s förbindelser med Ryssland och Ukraina

Har du några frågor om detta eller om något annat som rör Europaparlamentet?
Använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi.

Från sommartid till vintertid



Människor hör med jämna mellanrum av sig till Europaparlamentet med synpunkter
på växlingen mellan sommar- och vintertid. Vissa är positiva till företeelsen, andra
vill att parlamentet ska avskaffa sommartiden.

Här hittar du mer information:
Europaparlamentet svarar: Från sommartid till vintertid (24 oktober 2014)
Framställning 0859/2013 om förlängning av sommartiden (28 februari 2014)
Framställning 1477/2012 om sommartid (30 oktober 2013)
Direktiv 2000/84/EG om bestämmelser beträffande sommartid (19 januari 2001)
Europeiska kommissionens genomgång av följderna av sommartiden (23 november
2007)

Har du några frågor om detta eller om något annat som rör Europaparlamentet?
Använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi.


