
 

 

Ämnen och länkar – augusti 2014 

I denna utgåva: ISIS-terrorn och den humanitära katastrofen i Irak, det spända läget 
mellan Ryssland och Ukraina, Israel–Palestina-konflikten, det turkiska rättsväsendets 
oberoende, TTIP-förhandlingarna.  
 

Den senaste tidens internationella konflikter dominerade medborgarnas brev till 

Europaparlamentet i augusti 2014. Medborgarna berättade om sin oro över 

situationen i Irak, östra Ukraina och i Gaza och krävde att EU hjälper dem som 

befinner sig i konfliktzonerna och bidrar till en lösning. 

 

Frågorna och synpunkterna från allmänheten till Europaparlamentet rörde bland 

annat nedanstående ämnen. 

 

ISIS-terrorn och den humanitära katastrofen i Irak 

Efter att situationen i Irak förvärrats uttryckte medborgarna sin oro över de kristna i 

landet, men också över andra civila som hamnat i mitt i stridigheterna och försöker fly 

till Jordanien.  

 

Mer information: 

Europaparlamentets resolution om situationen i Irak och ett pressmeddelande (17 juli 

2014) 

GD Parlamentariska utredningar: Irak: mot ett självständigt Kurdistan? (10.7.2014) 

GD Parlamentariska utredningar: EU:s svar på den förvärrade situationen i Irak 

(24.2.2014) 

Europaparlamentets delegation för parlamentariska förbindelser med Irak 

Irakkrisen: Europeiska unionens humanitära insatser (29.8.2014) 

 

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

Använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

Spänt läge mellan Ryssland och Ukraina 

Spänningarna mellan Ryssland och Ukraina fortsatte att oroa brevskrivarna, som 

kommenterade den våldsamma konflikten i östra Ukraina och krävde att EU vidtar 

kraftfulla åtgärder för att lösa krisen. 

 

Mer information: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0011+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/content/20140711IPR52235/html/Irak-parlamentet-avvisar-jihadist-terrorism-kr%C3%A4ver-en-h%C3%A5llbar-politisk-l%C3%B6sning
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/sv/d-iq/home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-510_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html


 

 

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

östra Ukraina (8.8.2014) 

MH17-kraschen: Ledamöterna uppmanar till solidaritet med Ukraina och för 

sanktioner mot Ryssland (22.7.2014) 

Parlamentet uppmanar Ryssland att stödja ukrainsk fredsplan (17.7.2014) 

Europeiska rådets extra möte ‒ Slutsatser (30.8.2014) 

Europeiska utrikestjänsten EU:s deklarationer och beslut 

 

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

Använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

Israel-Palestina-konflikten 

Med tanke på upptrappningen av våldet i Gaza, inom ramen för konflikten mellan 

israeler och palestinier, ville vissa medborgare ha mer information om 

Europaparlamentets ståndpunkt, och krävde att Europeiska unionen skulle vidta 

åtgärder. 

 

Mer information: 

Europaparlamentet svarar: Israel-Palestina-konflikten Upptrappning av våldet i Gaza 

(6.8.2014, uppdatering: 28.8.2014) 

Schulz om vapenvilan i Gaza (28.8.2014) 

Europaparlamentets resolution om upptrappningen av våldet mellan Israel och 

Palestina 17.7.2014) 

Europeiska utrikestjänsten EU:s deklarationer och beslut 

 

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

Använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

Det turkiska rättsväsendets oberoende 

Efter att poliser arresterats och anklagats för att ha avlyssnat regeringen fick 

Europaparlamentet brev med krav på att EU skulle vidta åtgärder med tanke på 

rättsväsendets oberoende och yttrandefriheten i Turkiet. 

 

Mer information: 

Europaparlamentets resolution om 2013 års framstegsrapport om Turkiet och ett 

pressmeddelande (12 mars 2014) 

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/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/ec/144538.pdf
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/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//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//SV
http://eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140307IPR38301/html/Turkey-credible-commitment-and-strong-democratic-foundations-needed-MEPs-say


 

 

GD Parlamentariska utredningar: Friheten för sociala medier i Turkiet (30.7.2014) 

GD Parlamentariska utredningar: Turkiet: 2013 års framstegsrapport och dess följder 

(8.3.2014) 

Den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Turkiet 

Europeiska utrikestjänsten EU:s deklarationer och beslut 

 

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

Använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

TTIP-förhandlingarna 

Medborgarna fortsätter att uttrycka sin oro över det transatlantiska partnerskapet för 

handel och investeringar (TTIP) mellan EU och USA. De har upprepade gånger 

kritiserat förhandlingarnas konfidentiella karaktär och visat särskilt intresse för de 

möjliga följderna av bestämmelserna om tvistlösning mellan investerare och stat och 

för EU:s normer på områdena miljö, konsumenträttigheter och dataskydd. 

 

Mer information: 

GD Parlamentariska utredningar: Analys om olika aspekter av TTIP 

Ledamöter uppmanar till större öppenhet i de transatlantiska handelsförhandlingarna 

(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 

 

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

Använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

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/sv/d-tr/home.html#delegation_menu
http://eeas.europa.eu/turkey/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/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/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/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html

