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Beste mensen,
Het Parlementaire jaar is weer
volop begonnen. Laten we
beginnen met het goede nieuws: ik
ben wederom Turkije -rapporteur
geworden van het Europees
Parlement. Dit was ik hiervoor al
2,5 jaar en dit mag ik nu dus
voortzetten.
Als
Turkije
rapporteur moest ik meteen aan de
slag. De Europese Commissie
presenteerde
de
jaarlijkse
voortgangsrapportage over de
stand
van
zaken
bij
de
onderhandelingen met Turkije.
Verderop in de nieuwsbrief ga ik
hierop in.
Verder was het ook een spannende
maand voor Europa: in Ierland
werd gestemd over het Verdrag
van Lissabon. Een meerderheid
van 67% heeft ´ja´ gestemd. Een
geweldige dag voor Europa, om
met de woorden van Barroso te
spreken.
Hiermee
is
een
belangrijke hobbel genomen voor
de inwerkingtreding van het
verdrag dat de EU efficiënter en
democratischer moet maken. Nu is
het aan Tsjechië die als enige het
Verdrag nog moeten ondertekenen.
De president Vaclav Klaus ligt
dwars, terwijl het parlement al
akkoord is met het Verdrag. Ik
hoop van harte dat de democratie
z´n werk doet en dat Tsjechië het
Verdrag ondertekent.
Ik wens u veel leesplezier. Voor
vragen en opmerkingen kunt u
terecht
op
ria.oomenruijten@europarl.europa.eu.
Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten

Melkveehouderij
Deze week stond wederom in het
teken van de slechte prijzen in de
zuivelsector. Op maandag kwamen
de landbouwministers van de EU
bijeen in Luxemburg. Duizenden
boeren trokken naar Luxemburg
om uiting te geven aan hun
ongenoegen over de situatie.
Tijdens het overleg is door
Eurocommissaris Mariann Fischer
Boel
van
Landbouw
en
Plattelandsontwikkeling besloten
tot oprichting van een melkfonds
van 280 miljoen euro. Iets waar 21
van
de
27
lidstaten
op
aangedrongen hadden. Het geld
zou over de lidstaten verdeeld
moeten worden. Voor Nederland
betekent dit dat de Nederlandse
melkveehouders circa 22,5 miljoen
euro kunnen verwachten. Tevens is
er besloten dat de Commissie meer
bevoegdheden krijgt om in
noodsituaties sneller in te grijpen
in de zuivelmarkt.
Wij als CDA -delegatie vinden dat
dit geld niet zomaar overgemaakt
moet worden op de rekeningen van
melkveehouders, maar dat dit geld
ingezet moet worden om de sector
in Nederland weer op gang te
krijgen.
Of
het
voorstel
daadwerkelijk wordt overgenomen
hangt af van de EU-ministers van
Financiën die op 19 november

Europese begroting 2010
Afgelopen woensdag is over de
begroting van de EU voor 2010 in
eerste lezing gestemd. Dit wordt
vaak gezien als een controversieel
onderwerp, aangezien critici de EU
regelmatig weg proberen te zetten
als
een
geldverslindende
organisatie. Ik wil dat toch nog
eens in een ander perspectief
plaatsen.
Als Europees Parlement willen wij
een budget van €127,5 miljard
voor het jaar 2010. Dat is dus
€127,5 miljard voor 27 lidstaten en
maar liefst 500 miljoen burgers.
Ter vergelijking, de Nederlandse
overheid (verantwoordelijk voor
16 miljoen burgers) heeft voor
2010 de rijksuitgaven vastgesteld
op €272,1 miljard.
De belangrijkste doelstelling van
de begroting 2010 is het
aanpakken van de economische
crisis. In vergelijking met de
voorstellen van de Commissie
(€122.3 miljard) en de Europese
Raad (€120.5 miljard) wil het
Europees Parlement meer geld
voor het bestrijden van de crisis
uittrekken.
Om
beter
te
functioneren
is
voor
het
economische herstelplan meer geld
nodig. Wij hebben daarom
voorgesteld om, voor energie, voor
stimulering van het MKB en voor
het versterken van de sociale
dialoog, meer middelen vrij te
maken. In december zal het
definitieve budget voor 2010
vastgesteld worden.

Berlusconi en de onafhankelijke
media.
De mediaconcentratie en de
verstrengeling van belangen tussen
politiek, economie en media in
Italië is een punt van grote zorg.
De Italiaanse oppositie vroeg via
de Europese parlementariërs een
debat aan. De Italiaanse politieke
tegenstellingen werden duidelijk in
het
debat
met
forse
beschuldigingen over en weer die
gericht waren op een eenzijdige
Italiaanse
veroordeling.
Mijn
Hongaarse
en
Portugese
fractiegenoten die als oppositie in
hun landen ook de regerende
partijen
van
mediamisbruik
betichten, deden lekker mee en dus
werd het een spelletje tussen de
EVP en de rest. Met de EVP
collega`s van de Benelux hebben
we één lijn getrokken, geen enkele
uitspraak steunen ook niet de
solidariteitsresolutie met onze
Italianen. Geen enkele resolutie
heeft het nu gehaald.
Wat ik dringend nodig vind is dat
de Europese commissie de wetten
die er zijn om mediaconcentratie
en pluriformiteit te garanderen ook
uitvoert.
Dat
betekent
dat
wetgeving voor de interne markt,
het audiovisueel beleid, de
mededinging, telecommunicatie,
staatssubsidies, openbare diensten
en de grondrechten van de burgers
voldoende garanties moeten geven
voor de vrijheid van informatie en
de pluriformiteit.
Georgië
Donderdag hadden we een debat
over het rapport van de
onderzoekscommissie
die
de
oorlog
in
Georgië
heeft
onderzocht.
Rusland
heeft
geprovoceerd
door
massaal
Russische
paspoorten
te
verstrekken in Zuid -Ossetië en de
spanning stelselmatig te verhogen.
De Georgische minderheid in Zuid
-Ossetië
werd
stelselmatig
onderdrukt. Dat heeft geleid tot het
ondoordachte gewapend optreden
van
Georgië.
Volgens
de

conclusies van dit rapport dragen
zowel Georgië als Rusland hun
deel van de verantwoordelijkheid
voor dit conflict en hebben beide
partijen
de
internationale
rechtsregels grondig geschonden.
Meteen na het conflict hebben we
als Europees Parlement overigens
om deze onderzoekscommissie
gevraagd. Omdat onafhankelijk
onderzoek cruciaal is voor een
objectieve beoordeling. De regio
en de mensen die er leven zijn niet
gebaat bij een nieuwe escalatie,
een duurzame oplossing en
stabiliteit in de Kaukasus kan
alleen via politieke middelen
bereikt
worden.
Bijzondere
aandacht voor de verdreven
burgerbevolking heeft daarbij de
hoogste prioriteit. Ik vind dat
tijdens de eerstvolgende EU Ruslandtop op 18-19 november de
conclusies van dit onafhankelijk
onderzoek besproken moeten
worden om te komen tot een plan
van actie om rust in de Kaukasus
te brengen.
Turkije
Vorige week presenteerde de
Commissie het voortgangsrapport
over de onderhandelingen met
Turkije. Er is vooruitgang geboekt
op een aantal terreinen maar het
gaat te traag. De Commissie neemt
in haar strenge oordeel een groot
aantal punten op uit mijn eerdere
rapporten. Al een aantal jaren
houden
de
oppositieen
regeringspartijen elkaar in een
houdgreep over fundamentele
hervormingen die nodig zijn.
Voortgang is alleen mogelijk als er
consensus ontstaat tussen de
belangrijke politieke spelers over
de te volgen politieke koers.
Ik deel de analyse van de Europese
Commissie over het gebrek aan
persvrijheid, en de zorgelijke
situatie van minderheden, zoals de
Alavieten
en
niet-moslim
gemeenschappen. Ook de eerwraak
en gedwongen huwelijken komen
nog regelmatig voor. Onderzoek
wijst uit dat 1 op de 4 vrouwen

slachtoffer is van psychisch of
lichamelijk geweld. De wetgeving
lijkt op dit laatste beleidsterrein op
orde, maar het ontbreekt aan
handhaving. Ook is er nog steeds
geen vooruitgang geboekt in de
normalisatie van de verhoudingen
met Cyprus en de uitvoering van
het zogenaamde Ankara -protocol,
dat het vrij verkeer van goederen
moet regelen. De Europese
Commissie concludeert terecht dat
Turkije
de
onderhandelingen
tussen leiders van de beide delen
van het eiland actief moet
ondersteunen, want daar ligt de
sleutel voor de oplossing.
De recente ondertekening van het
verdrag met Armenië is een forse
stap in de goede richting van
normalisering van de betrekkingen.
Ook de stappen richting de
hervorming van het juridisch
apparaat zijn goed.
Turkije zal een hervormingsagenda
moeten
vaststellen,
waarover
consensus
bestaat
in
de
samenleving. Zo´n hervorming is
belangrijk voor de voortgang van
de onderhandelingen, maar vooral
ook voor de Turkse samenleving
zelf. Ik vind dat nu alle politieke
partijen de politieke wil moeten
tonen om werkelijk te gaan
samenwerken
om
het
hervormingsproces uit het slop te
trekken. De komende weken zal ik
namens het Parlement een reactie
op het rapport van de Europese
Commissie geven.
Voor meer informatie verwijs ik u
graag naar het interview dat ik
deze week op Radio 1 gaf:
http://www.radio1.nl/contents/941
2-godsdienstvrijheid-in-turkijelaat-te-wensen-over
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