
 

 

Ämnen och länkar – juni 2014 

Resultatet av EU-valet i maj blev det hetaste samtalsämnet i juni som fick 

medborgarna att skriva till Europaparlamentet. Andra frågor handlade om EU:s 

handelsavtal med USA och människorättssituationen i vissa länder utanför EU.  

 

Följande ämnen grundar sig på de frågor och synpunkter som medborgarna framför 

till Europaparlamentet. 

 

Det nya parlamentet 

Efter valet ville medborgarna bland annat veta det slutgiltiga valdeltagandet jämfört 

med tidigare år samt resultaten per parti och per land. De mer politiska frågorna 

handlade om valresultatet. Vissa frågade om vad som nu väntar det nya parlamentet, 

och särskilt intresse väckte frågan om hur kommissionens ordförande väljs. 

 

Här får du information: 

Resultat för EU-valet 2014 

Det nya parlamentet 

Utredningstjänsten: Regler för politiska grupper och grupplösa ledamöter  

(30-06-2014) 

Faktablad om Europaparlamentets valsystem 

Lista över ledamöter 

 

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

Använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

Det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar: 

Betänkligheter om investerarskyddet  

Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar 

(TTIP)  mellan EU och USA fortsätter att oroa medborgarna. De uppmanar 

parlamentet att bevara de europeiska normerna och uttrycker särskild oro över 

lösningen av tvister mellan investerare och stat. 

 

http://www.resultat-val2014.eu/sv/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/sv/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/map.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html


 

 

Här får du information: 

Europaparlamentets svar om handlesavtalet mellan EU och USA (TTIP / TAFTA) 

(23-01-2014) 

Utredningstjänsten: Konsekvenser av ett möjligt frihandelsavtal mellan EU och USA 

om konsumentskydd och livsmedelssäkerhet (25-03-2014) 

Kommissionens särskilda webbsida om TTIP 

Kommissionens pressmeddelande om det nätbaserade offentliga samrådet om 

investerarskydd i TTIP (27-03-2014) 

Nätbaserat offentligt samråd om tvistlösning mellan investerare och stat (ISDS) i 

TTIP  

 

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

Använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

Mänskliga rättigheter 

Medborgarna fortsätter att uttrycka sin oro och sina ståndpunkter beträffande 

människorättssituationen i flera länder utanför EU. De undrar över parlamentets 

hållning och uppmanar till åtgärder. 

 

Här får du information: 

Europaparlamentets faktablad om mänskliga rättigheter (04/2014) 

Europaparlamentets årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 

2012 (11-12-2013) 

EU:s politik för mänskliga rättigheter (12-12-2012) 

Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter 

Europeiska utrikestjänsten: EU och de mänskliga rättigheterna 

 

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

Använd vårt webbformulär. Skriv så svarar vi. 

 

http://epthinktank.eu/2014/01/23/eu-us-trade-agreement-ttip-tafta/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.1.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0575+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0575+0+DOC+XML+V0//SV
http://epthinktank.eu/2012/12/12/getting-started-with-human-rights-information-research-3/
http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/droi/home.html
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_sv.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/askEP.html

