
 

 

Θέματα και σύνδεσμοι − Μάιος 2014 

 

Τι θα συμβεί μετά τις Ευρωπαϊκές Εκλογές; Ποια είναι η θέση του 

Κοινοβουλίου όσον αφορά τις εξελίξεις στην Ουκρανία;  

 

Απαντήσεις σε αυτά ή άλλα ερωτήματα που απασχολούν τους πολίτες 

μπορείτε να βρείτε συμβουλευόμενοι τους συνδέσμους που σας 

προτείνουμε παρακάτω. 

Τα ακόλουθα θέματα βασίζονται σε ερωτήσεις και σχόλια πολιτών που 

έγραψαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

Ευρωπαϊκές Εκλογές 2014 

Οι Ευρωπαϊκές Εκλογές ήταν σίγουρα το κύριο θέμα του μήνα. Πριν από τις 

εκλογές οι πολίτες ζητούσαν πληροφορίες σχετικά με το πώς να ψηφίσουν,  

ιδίως από το εξωτερικό, σχετικά με τους υποψηφίους και τα κόμματα, τις 

εργασίες των βουλευτών και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Μετά τις εκλογές 

οι πολίτες ήθελαν να ενημερωθούν σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογών· 

άλλοι διαμαρτύρονταν για τον τρόπο που διεξήχθησαν οι εκλογές στις χώρες 

τους. 

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες: 

Αποτελέσματα των Ευρωεκλογών 2014: 

Εκλογές 2014 - Νέο Κοινοβούλιο 

Θεματολογικό δελτίο για τις εκλογικές διαδικασίες του ΕΚ 

Κατάλογος ΒΕΚ 

Το ΕΚ απαντά: Ευρωπαϊκές Εκλογές 

 

Έχετε απορίες σχετικά με αυτό ή άλλα θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό έντυπό μας.  Εσείς 

γράφετε, εμείς απαντούμε. 

 

http://www.apotelesmata-ekloges2014.eu/el/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/el/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/map.html
http://epthinktank.eu/2014/05/01/ep-elections-2014-voting-rights-when-living-abroad/http:/epthinktank.eu/2014/05/01/ep-elections-2014-voting-rights-when-living-abroad/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/askEP.html


 

 

 

Εκλογές και εντάσεις στην Ουκρανία 

Οι συνεχιζόμενες εντάσεις στην ανατολική Ουκρανία, τα αποσχιστικά 

δημοψηφίσματα στο Donetsk και to Luhansk και οι προεδρικές εκλογές στην 

Ουκρανία στις 25 Μαΐου 2014 είχαν ως αποτέλεσμα οι πολίτες να στραφούν 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εκφράσουν τις απόψεις τους και να 

υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική της ΕΕ έναντι της Ουκρανίας. 

Πολλοί εξέφρασαν ανησυχίες για την μεταβατική κυβέρνηση της Ουκρανίας, 

αλλά και την επιθυμία τους για ειρηνική επίλυση της κρίσης στη χώρα. 

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες: 

Ο πρόεδρος Schulz συγχαίρει την Ουκρανία και τον  εκλεγμένο πρόεδρό της 

(26-05-2014) 

Ουκρανία: Οι βουλευτές ζητούν κυρώσεις της ΕΕ κατά των ρωσικών  εταιριών 

του τομέα της ενέργειας (17-04-2014) 

Πρώτο θέμα: Ουκρανία – ένα ευρωπαϊκό μέλλον για τη χώρα; (13-03-2014) 

Δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ σχετικά με την 

Ουκρανία (27-05-2014) 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

 

Έχετε απορίες σχετικά με αυτό ή άλλα θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό έντυπό μας.  Εσείς 

γράφετε, εμείς απαντούμε. 

 

Αποσχίσεις εντός της ΕΕ; 

Οι πολίτες συνεχίζουν να γράφουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά 

υποθετικές αποσχίσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένοι εξέφρασαν 

συγκεκριμένα την υποστήριξή τους όσον αφορά το δημοψήφισμα στην 

Καταλονία ενώ άλλοι ζήτησαν πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες της 

ανεξαρτητοποίησης. Επίσης, πολλοί πολίτες ζήτησαν να αναγνωριστεί η 

καταλανική γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

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/en/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraine-MEPs-call-for-EU-sanctions-against-Russian-energy-firms
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraine-MEPs-call-for-EU-sanctions-against-Russian-energy-firms
http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/content/20140304TST37506/html/Ukraine
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/142863.pdf
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/el/askEP.html


 

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες: 

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κοινοβουλευτική ερώτηση σχετικά 

με την υποθετική απόσχιση ενός τμήματος κράτους μέλους (20-11-13) 

Η καταλανική γλώσσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Βαρκελώνη 

 

Έχετε απορίες σχετικά με αυτό ή άλλα θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό έντυπό μας.  Εσείς 

γράφετε, εμείς απαντούμε. 

 

 

 

Αδέσποτοι σκύλοι στη Ρουμανία 

Η κατάσταση των αδέσποτων σκύλων στη Ρουμανία έχει γίνει ένα θέμα που 

οι πολίτες θίγουν κατ’ επανάληψη εδώ και αρκετούς μήνες. Οι πολίτες 

απευθύνθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εκφράσουν τις ανησυχίες 

τους σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μαζική ευθανασία των ζώων 

αυτών και για να ζητήσουν την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προκειμένου να επιλυθεί αυτό το θέμα.  

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες: 

Το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δημιουργία νομικού 

πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των κατοικίδιων και των αδέσποτων 

ζώων (04-07-2012) 

Διακομματική ομάδα του ΕΚ για την καλή διαβίωση και την προστασία των 

ζώων 

Διάσκεψη για την καλή διαβίωση των σκύλων και γάτων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (28-10-2013) 

 

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/el/askEP.html
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:EL:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/ahw_events_2013_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/ahw_events_2013_en.htm


 

 

 

Έχετε απορίες σχετικά με αυτό ή άλλα θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο; Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό έντυπό μας.  Εσείς 

γράφετε, εμείς απαντούμε. 

 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/askEP.html

