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Beste mensen, 

Overal wordt dit jaar 1968 herdacht, 
ook in het Parlement. Een jaar dat in 
de loop der tijd een mythische 
bijklank heeft gekregen - voor de ene 
positief voor de andere negatief. 1968 
was in ieder geval een jaar van 
vrijheid. In Oost-Europa meer nog dan 
in Frankrijk, Duitsland of Amerika. 
De studenten die onder leiding van 
mijn huidige collega Cohn-Bendit in 
Parijs door de straten liepen zochten 
een ander soort vrijheid dan de 
Tsjechen die in Praag "hun lente" 
zagen eindigen met de inval van 
Sovjet tanks of de protesterende 
schrijvers in Polen. Verschillende 
collega parlementariërs hebben 
persoonlijke ervaringen uit deze 
periode. De gebeurtenissen van dat 
jaar (ook de moord op Martin Luther 
King en Robert Kennedy) hebben bij 
velen een diepe indruk nagelaten. Op 
de radio werd ook nog herinnerd aan 
de encycliek Humanae Vitae (juli 
1968) waarin Paulus VI de 
anticonceptiepil verbood. Zelfs 40 jaar 
na dato is dat onbegrijpelijk. 
Tegelijkertijd werd de Club van Rome 
opgericht die voor het eerst 
milieuproblematiek, armoede en 
grondstoffen in één verband 
behandelde. Voor sommige 
Limburgers blijft 1968 dan ook nog 
eens het jaar van de fusie tussen 
Sittardia en Fortuna 54. Het was een 
belangrijk jaar, in alle opzichten.

Hartelijke groeten,
Ria Oomen - Ruijten.

TURKIJE

Afgelopen maand stemde de 
Commissie Buitenlandse zaken reeds 
over het Turkije Rapport dat ik als 
rapporteur van het Europees Parlement 
heb opgesteld. Afgelopen week vond 

de plenaire stemming plaats, waarbij 
het rapport met een overweldigende 
meerderheid van 467 stemmen voor, 
61 tegen en 62 onthoudingen, werd 
aangenomen. Als rapporteur volg ik 
de ontwikkelingen in deze EU-
kandidaatlidstaat op de voet. Ik ben 
heel tevreden met de brede 
eensgezindheid omdat dit een sterk 
signaal naar Turkije en de Europese 
Raad geeft. Premier Erdogan heeft 
beloofd dat 2008 hét jaar van de 
hervormingen gaat worden, met
genoegen zullen we dus de premier 
houden aan die belofte.

In het rapport stellen we vast dat de 
regering nu gebruik moet maken van 
haar grote parlementaire meerderheid 
om resoluut de hervormingen na te 
streven die eerst en vooral in het 
belang van de Turkse burger zelf zijn.
De reeds lang aangekondigde nieuwe 
Turkse grondwet moet er heel snel 
komen. Deze grondwet moet Turkije 
omvormen tot een moderne 
rechtsstaat, met respect voor 
individuele vrijheden van de burgers, 
met onpartijdige rechtsspraak en een 
moderne scheiding tussen kerk en 
staat. In de komende maanden blijft 
het onrustig nu voor het 
Constitutionele Hof een aanklacht 
loopt over het verbod op de DTP 
(koerdische partij) en de regerende 
AK partij. Wat in elk geval vastgesteld 
moet worden dat de rechtstaat in 
Turkijke nog niet functioneert met een 
justitie die wel onafhankelijk maar 
niet onpartijdig is.

CONSUMENTBELEID 2007-2013

Consumentenbescherming en 
geschillenbeslechting staan in Europa 
hoog op de agenda. Letterlijk want 
afgelopen dinsdag hebben we een 
rapport aangenomen over de EU-
strategie voor het consumentbeleid 
voor de komende 5 jaar. De titel was 
"consumenten mondig maken, hun 
welzijn verbeteren en hun effectief 
bescherming bieden".

In dit rapport zijn de accenten 
vastgelegd voor de komende jaren. Op 
consumententerrein is er al veel 
wetgeving. De Europese interne markt 
heeft nog een enorme potentie, maar 
een ontbrekend stukje van de puzzel is 
het gebrek aan 
consumentenvertrouwen, het absolute 
vertrouwen dat men in een andere 
lidstaat altijd en overal kan 
consumeren en zich daarbij absoluut 
veilig kan voelen. Een tweede cruciaal 
punt is de aandacht die we moeten 
hebben voor de bescherming van 
bijzonder kwetsbare consumenten, 
zoals kinderen en ouderen. Lidstaten 
en consumentenorganisaties moeten 
zich ook meer richten op 
consumentenopvoeding. Met andere 
woorden het mondig maken van de 
consument. Het derde thema, de 
verhaalsmogelijkheden in geval van 
problemen. Een echte interne markt 
met mobiele consumenten moet de 
middelen aandragen voor oplossing 
van klachten.

Anti discriminatie wetgeving

Afgelopen dinsdag is gestemd over 
nieuwe anti discriminatie wetgeving.
Een meerderheid in het parlement 
heeft de Europese Commissie 
gevraagd om een totaal nieuwe 
antidiscriminatie richtlijn, ter 
vervanging van het niet goed 
functionerende pakket van 
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antidiscriminatiewetgeving 
overeenkomstig artikel 13 van het EG-
Verdrag.

Ik heb in het debat mijn zorg 
uitgesproken over de tekortkomingen 
bij de omzetting en tenuitvoerlegging 
van de Richtlijnen. De in 2000 
opgestelde wetten over de gelijke 
directe en indirecte discriminatie zijn 
onvoldoende in de lidstaten 
geïmplementeerd. De Europese 
Commissie heeft in januari een 
waarschuwing gestuurd naar 10 
Lidstaten. Nederland is aangeschreven 
omdat de gelijke 
behandelingswetgeving een 
uitzondering biedt voor het bijzonder 
onderwijs om leerkrachten te 
selecteren op grond van religie.

De CDA delegatie heeft zich op mijn 
advies onthouden bij de stemming 
over de nieuwe kaderwetgeving. Wij 
kiezen voor een stap voor stap 
benadering waarbij de problematiek 
van gehandicapten als eerste opnieuw 
aangepakt moet worden. Naast het 
dwingen en voor het Hof brengen van 
de lidstaten die de wetgeving uit 2000 
onvoldoende of niet uitvoeren, moet er 
vooral een mentaliteitsverandering 
komen. Het is een utopie te denken dat 
met nieuwe wetgeving alle problemen 
de wereld uit zijn. Overigens heeft 
Europa als het om bescherming tegen 
discriminatie gaat al het meest 
uitgebreide wetgevend stelsel ter 
wereld.

HEALTH CHECK

Dinsdag heeft Europees 
Landbouwcommissaris Fischer Boel 
aanpassingsvoorstellen gepresenteerd 
voor het gemeenschappelijke 
landbouwbeleid. De zogenaamde 
"gezondheidscontrole" van het GLB 
moet de band tussen de rechtstreekse 
betalingen en de productie nog losser 
maken om de landbouwers in de 
gelegenheid te stellen de 
marktsignalen op de voet te volgen. 
De voorstellen behelzen onder meer 
de afschaffing van de 
braakleggingsverplichting voor 
akkerbouwgewassen, een geleidelijke 
verhoging van de melkquota in de 
aanloop naar de afschaffing ervan op 1 
april 2015 en een terugschroeving van 

het gebruik van de marktinterventie. 
Specifiek stelt de Commissie onder 
andere voor om de verplichting op 
basis waarvan akkerbouwers 10 % van 
hun grond braak moeten leggen, af te 
schaffen, om deze landbouwers in de 
gelegenheid te stellen hun 
productiepotentieel volledig te 
benutten. Verder stelt de Commissie 
voor om in de periode 2009/2010 –
2013/2014 de quota gedurende vijf 
opeenvolgende jaren jaarlijks met 1 % 
te verhogen. Ook wordt de steun aan 
grote landbouwbedrijven extra gekort 
(3 % extra voor bedrijven die meer 
dan 100 000 euro per jaar ontvangen, 
6 % extra voor bedrijven met meer 
dan 200 000 euro per jaar en 9 % extra 
voor bedrijven met meer dan 300 000 
euro per jaar).

Als CDA-delegatie zullen we dit 
dossier natuurlijk op de voet volgen, 
in nauw overleg met de sector. Het 
uitgangspunt is hierbij dat het nieuwe 
beleid voldoende ruimte moet bieden 
voor ondernemerschap en eerlijke 
concurrentie, met vangnetten waar 
nodig.

ANTILLEN

Al een hele tijd wordt door Nederland 
en de Nederlandse Antillen gewerkt 
aan de aanpassing van de staatkundige 
structuur van het Koninkrijk der 
Nederlanden. Daardoor krijgen de 
eilanden Bonaire, St.-Eustachius en 
Saba al de status van Nederlandse 
gemeente. In de EU zijn de 
Nederlandse Antillen nu nog een 
zogenaamd 'Land en Gebied Overzee', 
en geen volwaardig deel van het EU-
grondgebied. "Wij zijn in contact met 
de Nederlandse regering en wij hopen 
ze snel in de Europese Unie op te 
nemen." antwoordde Europees 
Commissaris Danuta Hübner aan 
collega Lambert van Nistelrooij, in het 
debat over de verafgelegen gebieden 
in de Europese Unie. Het Verdrag van 
Lissabon, dat momenteel door de 
lidstaten wordt bekrachtigd, voorziet 
een snelle procedure voor de 
toetreding van de drie kleinste 
eilanden tot de EU. Zij kunnen 
daardoor in aanmerking komen voor 
méér steun uit de Europese regionale 
fondsen. Dat is goed nieuws voor 
bevolking, bedrijven en overheden op 

de drie eilanden. Los van het nieuwe 
Koninkrijkstatuut wordt gewerkt aan 
een aanpassing van de kieswet. Dit 
betekent dat de inwoners van Aruba 
en de Nederlandse Antillen het actief 
en pasief kiesrecht krijgen voor het 
Europees Parlement. Het is niet zeker 
dat de nieuwe kieswet voor de 
verkiezingen van 2009 is doorgevoerd.

MILIEU

We hebben gestemd voor een export 
verbod op kwik en kwik componenten 
in 2011. Gebruik voor medische 
doeleinden en research valt niet onder 
het verbod. 

Ook komt er straf wetgeving tegen 
milieucriminaliteit. Het debat hierover 
loopt al jaren. Ik was destijds 
rapporteur van het parlement. De Raad 
van ministers hield de wetgeving 
tegen. Het parlement is mij toen 
gevolgd met een gang naar het Hof in 
Luxemburg, waar het Raadsbesluit 
werd vernietigd. Nu met de straf 
wetgeving hebben we in Europa een 
instrument om het ontduiken van 
milieuwetten aan te pakken. 

VOEDSELCRISIS

Donderdag bespraken we de 
voedselcrisis. Duidelijk is dat de 
voedselvoorziening voor alle mensen 
op onze planeet voorrang moet hebben 
op alle andere doelstellingen. Concreet 
vragen we voor een dringende en 
substantiële verhoging van de 
investeringen in de landbouw, de 
aquacultuur, de 
plattelandsontwikkeling in 
ontwikkelingslanden, gericht op de 
arme boeren - dit zijn hoofdzakelijk 
vrouwen - en kleinschalige landbouw.
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