
Teemad ja lingid – mai 2014 

 

Mis järgneb Euroopa Parlamendi valimistele? Milline on Euroopa Parlamendi 

seisukoht Ukraina sündmuste suhtes?  

 

Vastuse nendele ja muudele kodanike küsimustele võite leida alltoodud 

linkidelt. 

Järgnevad teemad põhinevad Euroopa Parlamendile kirjutanud kodanike 

küsimustel ja kommentaaridel. 

 

Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimised 

Euroopa Parlamendi valimised oli ülekaalukalt kuu kõige tähtsam teema. 

Enne valimisi soovisid kodanikud teada, kuidas − eriti välismaal viibides − 

valida. Samuti oli neil küsimusi kandidaatide ja erakondade, 

parlamendiliikmete töö ja Euroopa Parlamendi toimimise kohta. Pärast 

valimisi huvitusid kodanikud valimistulemustest ja esitasid kaebusi valimiste 

korralduse kohta nende päritoluriigis. 

 

Lähemat teavet leiate järgmistelt linkidelt: 

Euroopa valimiste tulemused 2014. aastal  

2014. aasta valimised − Euroopa Parlamendi uus koosseis 

Teabeleht Euroopa Parlamendi valimiste korra kohta 

Euroopa Parlamendi liikmete nimekiri 

Euroopa Parlamendi vastused valimisi puudutavatele küsimustele 

 

Kas Teil on sellel teemal või muid Euroopa Parlamendiga seotud küsimusi? 

Palun kasutage meie veebivormi. Teie kirjutate, meie vastame. 

 

 

Valimised ja pinged Ukrainas 

http://www.tulemused-valimised2014.eu/et/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/et/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/map.html
http://epthinktank.eu/2014/05/01/ep-elections-2014-voting-rights-when-living-abroad/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html


Ida-Ukrainas püsivate pingete, Donetskis ja Luhanskis peetud Ukrainast 

eraldumise referendumi ning 25. mail 2014. aastal toimunud Ukraina 

presidendivalimiste tõttu on kodanikud esitanud Euroopa Parlamendile 

arvamusi ja küsimusi ELi Ukraina-poliitika kohta. Paljud on väljendanud muret 

Ukraina üleminekuvalitsuse pärast ja avaldanud soovi, et riigis valitsev kriis 

lahendataks rahumeelselt. 

 

Lähemat teavet leiate järgmistelt linkidelt: 

President Schulz soovib Ukrainale ja selle vastvalitud juhile õnne (26-05-

2014) 

Ukraina: saadikud kutsuvad üles kehtestama sanktsioonid Venemaa 

energiafirmade suhtes (17-04-2014) 

Aktuaalne: Ukraina − valikute vahel (13-03-2014) 

ELi riigipeade ja valitsusjuhtide avaldus Ukraina kohta (27-05-2014) 

ELi ja Ukraina assotsiatsioonileping 

 

Kas Teil on sellel teemal või muid Euroopa Parlamendiga seotud küsimusi? 

Palun kasutage meie veebivormi. Teie kirjutate, meie vastame. 

 

Kas ELis võib mõni piirkond riigist eralduda? 

Ka mais kirjutasid kodanikud Euroopa Parlamendile seoses teatavate 

piirkondade hüpoteetilise eraldumisega. Oli nii neid, kes väljendasid eelkõige 

toetust Kataloonia referendumile, kui ka neid, kes soovisid teavet selle kohta, 

mida iseseisvumine endaga kaasa toob. Paljud nõudsid isegi, et katalaani 

keelest peab saama Euroopa Liidu ametlik keel.  

 

Lähemat teavet leiate järgmistelt linkidelt: 

Euroopa Komisjoni vastus Euroopa Parlamendi küsimusele liikmesriigi ühe 

osa hüpoteetilise lahkulöömise kohta (20-11-13) 

Katalaani keel Euroopa Parlamendis  

Euroopa Parlamendi infobüroo Barcelonas 

 

http://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-schulz/en/press/press_release_speeches/press_release/2014/2014-may/html/schulz-congratulates-ukraine-and-its-leader-elect
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20140411IPR43468/html/Saadikud-kutsuvad-%C3%BCles-kehtestama-sanktsioonid-Venemaa-energiafirmade-suhtes
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20140411IPR43468/html/Saadikud-kutsuvad-%C3%BCles-kehtestama-sanktsioonid-Venemaa-energiafirmade-suhtes
http://www.europarl.europa.eu/news/et/top-stories/content/20140304TST37506/html/Ukraina
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/142863.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/association_agreement/index_en.htm#http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/association_agreement/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-011023&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-011023&language=EN
http://www.europarlbarcelona.eu/ca/parlament_europeu/multilinguisme/catala_al_pe.html
http://www.europarlbarcelona.eu/ca/home.html;jsessionid=773BF71C44C7DE5B4B54F600CE6F4124


Kas Teil on sellel teemal või muid Euroopa Parlamendiga seotud küsimusi? 

Palun kasutage meie veebivormi. Teie kirjutate, meie vastame. 

 

Hulkuvad koerad Rumeenias 

Rumeenia hulkuvate koerte teema on kodanikele huvi pakkunud mitme kuu 

jooksul. Kodanikud on pöördunud Euroopa Parlamendi poole, sest nad on 

mures loomade massiliseks hukkamiseks võetud meetmete pärast. 

Kodanikud nõuavad, et Euroopa Liit aitaks olukorda lahendada.  

 

Lähemat teavet leiate järgmistelt linkidelt: 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 13  

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi õigusliku raamistiku loomise kohta 

lemmikloomade ja hulkuvate loomade kaitseks (04-07-2012) 

Euroopa Parlamendi loomade heaolu ja kaitse laiendatud töörühm 

Konverents „Koerte ja kasside heaolu Euroopa Liidus” (28-10-2013) 

 

 

Kas Teil on sellel teemal või muid Euroopa Parlamendiga seotud küsimusi? 

Palun kasutage meie veebivormi. Teie kirjutate, meie vastame. 

 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:ET:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//ET
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/28102013-concluding_report_conference_dogs_and_cats_en.pdf
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/askEP.html

