
 

 

Tematikus linkgyűjtemény – 2014. május 

 

Mi történik az EP-választások után? Mi a Parlament állásfoglalása az ukrániai 

fejleményeket illetően?  

 

Ezekre a kérdésekre és a polgárokat foglalkoztató más problémákra is választ 

találhat, ha tanulmányozza alábbi linkgyűjteményünket. 

Az itt említett témák az Európai Parlamentet levélben megkereső polgárok 

kérdései és észrevételei alapján kerültek kiválasztásra. 

 

A 2014. évi európai választások 

A hónap fő témáját az európai választások képezték. A választásokat 

megelőzően a polgárok azt tudakolták, hogyan kell szavazni, főleg külföldről, 

valamint a jelöltekről és a pártokról, a képviselők munkájáról és a Parlament 

működéséről kértek tájékoztatást. A választások után pedig az eredmények 

érdekelték őket; néhányan kifogásokat fogalmaztak meg a választások 

fogadó országukban történő lebonyolítását illetően. 

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos 

információkat: 

A 2014. évi európai választások eredményei 

2014. évi választások – Az új Parlament 

Ismertető az Európai Parlament választási eljárásairól 

Képviselők névsora 

Az EP válaszol: Az európai választások 

 

Kérdései vannak ezzel a témával vagy más, az Európai Parlamentet érintő 

üggyel kapcsolatban? Használja internetes űrlapunkat. Ha ír, mi válaszolunk. 

 

 

http://www.eredmenyek-valasztasok2014.eu/hu/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/hu/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/map.html
http://epthinktank.eu/2014/05/01/ep-elections-2014-voting-rights-when-living-abroad/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/askEP.html


 

 

Választások és feszültségek Ukrajnában 

A kelet-ukrajnai folyamatos feszültségek, a szeparatisták által Donyeckben és 

Luhanszkban rendezett népszavazás, illetve a 2014. május 25-i ukrán 

elnökválasztások arra indították a polgárokat, hogy a Parlamenthez fordulva 

kifejezzék véleményüket és kérdéseket tegyenek fel az EU Ukrajnával 

kapcsolatos politikájára irányulóan. Sokan aggodalmuknak adtak hangot az 

átmeneti ukrán kormányt illetően, és reményüket fejezték ki az ország 

válsághelyzetének békés megoldása iránt. 

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos 

információkat: 

Martin Schulz elnök gratulál az ukrán népnek és a megválasztott vezetőknek 

(2014. május 26.) 

Ukrajna: a képviselők uniós szankciókat kérnek az orosz energiacégek ellen 

(2014. április 17.) 

Kiemelt téma: Ukrajna: európai jövő? (2014. március 13.) 

Az EU állam- és kormányfői által Ukrajnáról kiadott nyilatkozat (2014. május 

27.) 

Az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás 

 

Kérdései vannak ezzel a témával vagy más, az Európai Parlamentet érintő 

üggyel kapcsolatban? Használja internetes űrlapunkat. Ha ír, mi válaszolunk. 

 

Elszakadások az EU-ban? 
A polgárok továbbra is írnak az Európai Parlamentnek területek esetleges 

elszakadására vonatkozóan. Néhányan kifejezetten támogatták a katalóniai 

népszavazás megtartását, mások pedig a függetlenség következményeiről 

kértek információt. Továbbá sokan kérték a katalán nyelv hivatalos uniós 

nyelvként való elismerését.  

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos 

információkat: 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/2014/2014-may/html/schulz-congratulates-ukraine-and-its-leader-elect
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukrajna-a-k%C3%A9pvisel%C5%91k-uni%C3%B3s-szankci%C3%B3kat-k%C3%A9rnek-az-orosz-energiac%C3%A9gek-ellen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/top-stories/content/20140304TST37506/html/Ukrajna-eur%C3%B3pai-j%C3%B6v%C5%91
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
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/askEP.html


 

 

Az Európai Bizottság válasza az alábbi parlamenti kérdésre: Egy tagállam egy 

részének esetleges leválása (2013. november 20.) 

A katalán nyelv az Európai Parlamentben  

Az Európai Parlament barcelonai tájékoztatási irodája 

 

Kérdései vannak ezzel a témával vagy más, az Európai Parlamentet érintő 

üggyel kapcsolatban? Használja internetes űrlapunkat. Ha ír, mi válaszolunk. 

 

 

 

Kóbor kutyák Romániában 

A polgárokat újra és újra foglalkoztatja a kóbor kutyák helyzete Romániában. 

A polgárok az EP-hez fordultak és aggodalmukat fejezték ki amiért az állatok 

tömeges eutanáziájára irányuló intézkedéseket fogadtak el. Az Európai Uniót 

a helyzet megoldására kérik.  

 

Az alábbi linkek segítségével megtalálhatja a témával kapcsolatos 

információkat: 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 13. cikke  

Az Európai Parlament állásfoglalása uniós jogi keret létrehozásáról a kedvtelésből 

tartott és az elkóborolt állatok védelmére (2012. július 4.) 

Az EP állatjóléttel és az állatok védelmével foglalkozó frakcióközi munkacsoportja  

A kutyák és macskák jólétéről szóló európai konferencia (2013. október 28.) 

 

 

Kérdései vannak ezzel a témával vagy más, az Európai Parlamentet érintő 

üggyel kapcsolatban? Használja internetes űrlapunkat. Ha ír, mi válaszolunk. 

 

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
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/askEP.html
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:HU:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//HU
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/hu/askEP.html

