
 

 

Ämnen och länkar: MH17-kraschen, Israel–

Palestina, det transatlantiska partnerskapet för 

handel och investeringar, ledamöternas ställning 

Det malaysiska flygplanets krasch i Ukraina och upptrappningen av våldet mellan 

Israel och Palestina var två av de främsta frågor som medborgarna skrev till 

Europaparlamentet om i juli 2014. Liksom under de föregående månaderna uttryckte 

flera medborgare sin oro över frihandelsavtalet mellan EU och USA. De skickade 

även frågor om olika aspekter av Europaparlamentarikernas arbete och ställning.  

 

Frågorna och synpunkterna från allmänheten till Europaparlamentet rör bland annat 

nedanstående ämnen. 

 

MH17-kraschen: Katastrofen med det malaysiska flygplanet i 

Ukraina 

Efter det att Malaysia Airlines MH17 kraschade i Ukraina den 17 juli 2014 uttryckte 

flera medborgare sin sorg och oro för Europaparlamentet. De kommenterade den 

våldsamma konflikten i östra Ukraina och uppmanade EU att vidta kraftigare åtgärder 

för att finna en lösning på denna kris. 

 

Mer information: 

MH17 crash: MEPs call for solidarity with Ukraine and sanctions against Russia 

(22.7.2014) 

President Schulz on the crash of Malaysia Airlines plane MH17 in Ukraine 

(17.7.2014) 

Parlamentet uppmanar Ryssland att stödja ukrainsk fredsplan (17.7.2014) 

Council: Adoption of agreed restrictive measures in view of Russia's role in Eastern 

Ukraine (31.7.2014) 

G-7 Leaders Statement on Ukraine (30.7.2014) 

 

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

Vänligen använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

Upptrappningen av våldet på Gazaremsan 

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/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-july/html/schulz-on-the-crash-of-malaysia-airlines-plane-mh17-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/content/20140711IPR52236/html/Parlamentet-uppmanar-Ryssland-att-st%C3%B6dja-ukrainsk-fredsplan
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-245_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html


 

 

Flera personer vände sig till Europaparlamentet för att uttrycka sin oro över 

upptrappningen av våldet mellan Israel och Palestina. De uppmanade EU och 

parlamentet att vidta åtgärder för att stoppa de militära aktioner som har medfört ett 

stort antal civila dödsoffer på Gazaremsan. 

 

Mer information: 

Ledamöter fördömer våldsspiral i israelisk-palestinska konflikten, kräver omedelbart 

eldupphör (17.7.2014) 

Europaparlamentets resolution om upptrappningen av våldet mellan Israel och 

Palestina (17.7.2014) 

EU increases humanitarian aid in Gaza in response to escalating crisis (25.7.2014) 

EU statement on the need for an immediate ceasefire in the Gaza Strip (25.7.2014) 

EU-information om Israel 

 

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

Vänligen använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

Det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar, 

tjänstehandelsavtalet och hydraulisk spräckning 

Under de senaste månaderna har olika personer vänt sig till Europaparlamentet och 

ifrågasatt det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) 

mellan EU och USA. Ofta kopplar dessa personer förhandlingarna om detta 

partnerskap till andra frågor såsom tjänstehandelsavtalet eller miljöeffekterna av 

hydraulisk spräckning av skiffergas. 

 

Mer information: 

Det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar samt 

tjänstehandelsavtalet 

MEPs call for more transparency in transatlantic trade talks (16.7.2014) 

Europaparlamentets resolution om inledandet av förhandlingar om ett plurilateralt 

avtal om tjänster (4.7.2013) 

Europeiska kommissionens webbplats om det transatlantiska partnerskapet för 

handel och investeringar 

Europeiska kommissionens webbplats om tjänstehandelsavtalet 

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/content/20140715STO52510/html/Ledam%C3%B6ter-f%C3%B6rd%C3%B6mer-v%C3%A5ldsspiral-i-israelisk-palestinska-konflikten
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/content/20140715STO52510/html/Ledam%C3%B6ter-f%C3%B6rd%C3%B6mer-v%C3%A5ldsspiral-i-israelisk-palestinska-konflikten
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//SV
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-881_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140725_03_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html
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//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//SV
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_en.htm


 

 

Hydraulisk spräckning 

Direktivet om miljökonsekvensbedömning: överenskommelse mellan EU:s ministrar 

(20.12.2013) 

Environment: Impact assessment of projects now simplified (15.5.2014) 

EU-kommissionen rekommenderar minimiprinciper för skiffergas (22.1.2014) 

 

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

Vänligen använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

Europaparlamentets ledamöter – vilka de är, vad de gör 

Sedan EU-valet i maj 2014 har Europaparlamentet mottagit en bred rad frågor från 

allmänheten om Europaparlamentarikernas arbete och status.  

 

Mer information: 

Sökverktyg för att hitta kontaktuppgifter till Europaparlamentets ledamöter via namn, 

land eller politisk grupp 

Europaparlamentets ledamöter – uppförandekod, löner och tillägg 

EP answer: Presence of MEPs in the hemicycle (2.5.2014) 

Så fungerar plenarsammanträdet  

Arbetsordningen 

 

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

Vänligen använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20131220IPR31634/html/Environmental-impact-assessment-directive-agreement-reached-with-EU-ministers
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-559_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-55_sv.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/map.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/0081ddfaa4/MEPs.html
http://epthinktank.eu/2014/05/02/presence-of-meps-in-the-hemicycle/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/00623fe732/How-plenary-works.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/00a4c9dab6/Rules-of-procedure.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html

