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Nr. 89, juli 2009, Ria Oomen-Ruijten is lid van het Europees Parlement voor het CDA
deling en eenwording. Als lid van
"Solidarność" was hij actief
betrokken bij de politieke
omwentelingen in Polen 20 jaar
geleden. Na het premierschap van
zijn land tussen 1997 - 2001 en
onderhandelaar over de toetreding
van Polen werd hij in 2004
gekozen in het Europees
Parlement.

Beste mensen,
Op dinsdag begon de nieuwe
parlementaire termijn. Dankzij de
enorme steun die ik op 4 juni heb
gekregen mocht ik er ook bij zijn.
Een heel dankbaar en tevreden
gevoel is het dat ik door de
persoonlijke behaalde stemmen
kon springen, van plek 25 naar de
2e plaats.
Ik wil daarom ook nu nog eens alle
vrijwilligers, iedereen die heeft
geplakt of meegewerkt in het
campagnehuis en iedereen die
enthousiast heeft geflyerd op de
markten van ganser harte
bedanken. Dankbaar ben ik ook
iedereen die mij en mijn
medewerkers met mails en kaartjes
heeft aangemoedigd. Het
vertrouwen dat ik van 70.388
mensen direct heb gekregen wil ik
waarmaken door ook de komende
jaren er te zijn wanneer ik
gevraagd wordt, te reageren
wanneer dat nodig is en te luisteren
en iets te doen met die dingen die
de burgers beroeren. Ik zal me
blijven inzetten, u mag op mij
blijven rekenen.
Meteen na de verkiezing was er de
portefeuille verdeling. De
portefeuille sociaal en
werkgelegenheid, maar ook de
portefeuille buitenland met mijn
voorzitterschap van de delegatie
Rusland had ik graag gehouden.
Wij zijn echter minder in aantal als
CDA'ers. Maar omdat niet alles
genaaid wordt zoals het geknipt is,
gaat het toch nog goed komen,
Sociaal en arbeidmarkt houd ik, er
zijn afspraken gemaakt over de
grensoverschrijdende zorg

en ik blijf buitenland
woordvoerder voor onze delegatie.
De rapporten worden in september
verdeeld. Ik zal me zeker gaan
richten op de sociale gevolgen van
de economische crisis. Overigens
zoals ik al in eerdere
nieuwsbrieven schreef is Europa
echt een deel van de oplossing,
voor Nederland en zeker ook voor
Limburg. Tot slot kunt u
binnenkort ook extra
nieuwsbrieven over grensarbeid en
grensoverschrijdende zorg
verwachten.
Nu is eindelijk de tijd voor een
beetje rust gekomen. Ik wens u een
goede vakantie, wij zijn er weer op
17 augustus. Graag tot ziens in
Limburg of Brussel.

35% van mijn nieuwe collega's is
vrouw, dat was nog nooit zo hoog.
Jammer is wel dat de helft van het
parlement nieuw is en dus veel
ervaring verloren is gegaan en vele
goede collega's en vrienden niet
zijn herkozen. De EVP fractie
waartoe ik behoor is met afstand
de grootste gebleven (36%)
ondanks het vertrek van de Britse
Conservatieven die nu hun eigen
fractie hebben. Alhoewel er
onderling geen enkele
samenwerking is, is de groep
Eurosceptici fors toegenomen.
Kritiek op bepaalde politieke
keuzes is altijd gerechtvaardigd
maar als je alleen lid bent van het
Europees Parlement om "de zaak
op te blazen van binnenuit" dan
noem ik dat anti-politiek waar
burgers helemaal niets aan hebben.

Hartelijke groet
Ria Oomen-Ruijten
Opening nieuwe termijn
Dinsdag begonnen we met de
verkiezing van Jerzey BUZEK
(EVP fractie) tot voorzitter van het
Parlement. Zijn biografie, waar hij
tijdens zijn openingstoespraak
uitdrukkelijk naar verwees, is een
samenvatting van 50 jaar Europese

Zweeds voorzitterschap
Sinds 1 juli is Zweden voorzitter
van de EU. Afgelopen week heeft
de Zweedse premier Frederik
Reinfeldt zijn programma voor de
komende zes maanden uiteengezet.
Het Voorzitterschap stelt Zweden
in staat om de agenda te bepalen.
Zweden zit alle vergaderingen van
de Raad voor. De Europese Raad
die bestaat uit regeringsleiders en
staatshoofden komt minstens twee

keer per jaar bijeen om de
algemene politieke beleidslijnen
vast te stellen. Voorafgaand aan
elke bijeenkomst informeert de
voorzitter van het Parlement de
regeringsleiders over de
prioriteiten waarop de EU zich
volgens de Europese
Parlementsleden zich zou moeten
richten. De ontmoetingen tussen de
Europese afgevaardigden en de
vertegenwoordigers van het
Voorzitterschap zijn dus essentieel
om informatie uit te wisselen en
het wetgevende proces zo soepel
mogelijk te laten verlopen.
In de komende 6 maanden staan er
belangrijke zaken te gebeuren.
Hierin zal van Zweden een sterk
leiderschap worden geëist. De
eerste prioriteit betreft het
aanpakken van de crisis. Over het
toezicht op financiële instellingen
en het beheersen van de
werkloosheid zullen duidelijke
afspraken moeten worden gemaakt
in de komende maanden. In
december vindt de international
klimaatveranderingstop in
Kopenhagen plaats. Europa heeft
ambitieuze doelstellingen
aangaande het milieu. Nu lijkt dat
de VS zich eveneens wil
committeren aan internationale
milieuafspraken is het van groot
belang dat Europa een duidelijk
stem laat horen tijdens de
conferentie in Kopenhagen. Een
ander zeer belangrijk moment is
het referendum in Ierland over het
Lissabon verdrag. Op 2 oktober
zullen de Ieren wederom naar de
stembus gaan. De verwachtingen
voor een "ja" zijn nu positiever
aangezien de Ieren in
overeenstemming met de Raad
enkele uitzonderingen hebben
weten te bewerkstelligen en
Ierland bovendien veel last heeft
van de crisis en zich bewust is dat
de aanpak van de crisis in
Europees verband dient plaats te
vinden. Wanneer Ierland ja stemt
zal het Lissabonverdrag in werking
gaan treden en start Europa aan

een nieuw hoofdstuk.
Slagvaardiger, democratischer en
transparanter.
Het komende half jaar zal er
bovendien een nieuwe Europese
Commissie worden geïnstalleerd.
Wij als de EVP fractie
hebben onze steun voor een
nieuwe termijn voor Barroso
uitgesproken. We vinden wel dat
de nieuwe Commissie meer
daadkracht mag tonen en meer is
dan het secretariaat van de Raad
dat niet verder durft te gaan dan
voorstellen doen die de grote
landen eerst als passend hebben
beoordeeld.
Juist nu de vlucht naar voren
nemen en gemeenschappelijk de
problemen aanpakken helpt ons,
we hebben die les toch geleerd in
de tweede helft van de tachtiger
jaren. In het beleidsplan dat we
van voorzitter Barroso moeten
krijgen hopen we op een sterke
nieuwe aanpak van de problemen.
Een detail, het ligt ook aan ons, we
verwachten van de kandidaat
voorzitter een plan voor de
komende vijf jaar, terwijl de leden
van de nieuwe commissie die dat
plan moeten gaan uitvoeren nog
niet bekend zijn. Ik hoop dat het
Zweeds voorzitterschap
leiderschap toont. Nu na de
verkiezingen moeten we laten zien
dat Europa antwoorden heeft op
problemen en dat de Europese
volksvertegenwoordiging doet
waarvoor men het vertrouwen
heeft gekregen.
Iran
Op 12 juni vonden er
presidentsverkiezingen plaats in
Iran. Het theocratisch regime heeft
de beperkte stem van de Iraanse
burgers genegeerd en op de vraag
"Waar is mijn stem" met grof
geweld geantwoord. Het Europees
Parlement acht het van groot
belang dat aan de gebeurtenissen
in Iran veel aandacht besteed
wordt. Na een buitengewone

vergadering vorige week van de
Commissie buitenlandse zaken in
aanwezigheid van een
vertegenwoordiger van de
oppositiekandidaat dhr. Mousavi,
hadden we woensdag tijdens de
eerste plenaire vergadering een
debat met de Raad en de Europese
Commissie over de situatie in Iran.
Tijdens deze debatten heb ik mij
bijzonder kritisch uitgelaten over
de ontwikkelingen in Iran. Het
regime is onberekenbaar, maar er
ontstaan haarscheurtjes binnen de
elite die de macht heeft in het land.
Burgers willen democratie,
vrijheid en respect voor
mensenrechten. Europa moet dit
nadrukkelijk ondersteunen. Ik vind
dat dit nog te weinig gebeurt.
Aandacht voor de zakelijke
belangen van sommige lidstaten
mag er niet toe leiden dat de
democratische oppositie te weinig
wordt ondersteund. Duidelijk is dat
de dialoog met het Iraanse regime
weinig tot niets oplevert. Tevens
deel ik de zorgen van de
internationale gemeenschap
omtrent het nucleaire programma
van Iran.
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