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Beste mensen,
Een historische maand kan ik wel
zeggen. Enkele weken geleden
herdachten we, samen met Vaclav
Havel, op ontroerende wijze de val
van het IJzeren Gordijn. In de
afgelopen 20 jaar hebben we veel
bereikt. Voor dit verenigde Europa
waren ook nieuwe spelregels
nodig. Alle lidstaten hebben nu het
Verdrag van Lissabon
geratificeerd. Een Verdrag dat een
nieuwe stap vooruit is voor
Europa. Vanaf 1 december treedt
het Verdrag echt in werking. Inzet
is de doeltreffendheid en de
democratische legitimiteit van de
EU te versterken door veto's af te
schaffen en de rol van
volksvertegenwoordigers,
nationaal en Europees, te
versterken. Het verdrag geeft ons
ook de kans een beter buitenlandsen energiebeleid te voeren. Nu alle
landen het Verdrag ondertekend
hebben, was het aan de Europese
Raad om de eerste president van
Europa aan te wijzen. Een
belangrijk moment, waar ik
uiteraard bij stilsta in deze
nieuwsbrief. Veel leesplezier
toegewenst.
Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten

President van Europa
De voormalige minister van
Buitenlandse zaken van de VS,
Henry Kissinger heeft zich ooit
afgevraagd: `Als ik Europa wil
bellen, wie moet ik dan bellen?'.
Afgelopen week is Europa
aangesloten op het internationale
telefoonnetwerk. De Europese
Raad heeft uit hun midden een
voorzitter gekozen. De Belgische
premier, de heer Van Rompuy zal
de eerste President van Europa
worden. Een historisch moment.
De tweede functie is die van Hoge
vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid, in de volksmond
minister van buitenlandse zaken,
deze wordt ingevuld door de Britse
mevrouw Ashton.
Het Europees parlement is niet
betrokken geweest bij de
verkiezing van de voorzitter van de
Raad, wij kiezen wel de voorzitter
van de Commissie op voordracht
van de Raad. Ware het aan het
parlement geweest, dan zou Jean
Claude Juncker, de premier van
Luxemburg, de beste papieren
gehad hebben, vanwege ervaring
en zijn Europese toewijding. Naar
verluid waren de meeste lidstaten
voor zijn kandidatuur maar stokte
het door een veto van de Franse
president omdat de Franse
president niet houdt van mensen in

zijn omgeving die een mening
hebben en hem tegenspreken. De
premier van België is te kort in
zijn ambt om deze slechte
eigenschap te hebben, vandaar. Het
is nu aan Van Rompuy om deze
nieuwe functie in te vullen. Het
verdrag stelt in artikel 6 dat: De
voorzitter van de Europese Raad:
a) leidt en stimuleert de
werkzaamheden van de Europese
Raad; b) zorgt (...) voor de
voorbereiding en de continuïteit
van de werkzaamheden van de
Europese Raad; c) bevordert de
samenhang en de consensus binnen
de Europese Raad; d) legt na
aoop van iedere bijeenkomst van
de Europese Raad een verslag voor
aan het Europees Parlement. (...)
De vraag zal zijn of de persoon die
President van Europa is een
instituut gaat worden dat tot
bepaalde hoogte een eigen
identiteit binnen de Europese
instellingen zal zijn. Dat heeft tijd
nodig, maar de persoon zal ook het
lef moeten hebben om verder te
springen dan de grootste
gemeenedeler van de Raad. Voor
de duurzaamheid en het aanzien
van de functie zal de persoon zeker
in het begin zich moeten bewegen
als een olifant in een porseleinkast
en met de jaren zijn
bewegingsruimte vergroten. De
belangrijkste taak voor Van
Rumpuy is zorgen voor eenheid
binnen de Raad en een gezicht
geven aan de buiten wereld.
In artikel 18 van het verdrag wordt
de functieomschrijving van de
Hoge vertegenwoordiger gegeven.
(...) De hoge vertegenwoordiger
voert het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van

de Unie. Hij draagt met zijn voorstellen bij tot de uitwerking van dit
beleid, dat hij als mandataris van
de Raad ten uitvoer brengt. Hij
handelt op dezelfde wijze ten
aanzien van het gemeenschappelijk
veiligheids- en defensiebeleid. De
hoge vertegenwoordiger zit de
Raad Buitenlandse Zaken voor. De
hoge vertegenwoordiger is een van
de vicevoorzitters van de
Commissie. Hij ziet toe op de
samenhang van het externe optreden van de Unie. In de Commissie
is hij belast met de taken van de
Commissie op het gebied van de
externe betrekkingen en met de
coördinatie van de overige
aspecten van het externe optreden
van de Unie. (...) Barones Ashton
zal op 2 december a.s. aan een
eerste ondervraging in de
parlementaire commissie
Buitenlandse zaken worden
onderworpen. In januari krijgt ze
dan nog een echte hoorzitting
omdat ze ook lid is van de
Europese Commissie en dus de
toestemming moet krijgen van het
EP om haar werk te gaan doen.
Uitbreiding
Donderdag spraken we over de
uitbreiding van de EU en de
voortgang van de kandidaat
lidstaten in 2009. Wat mij betreft
is de verankering van de rechtstaat
een absolute prioriteit voor alle
kandidaten. Het gaat niet over het
openen van
onderhandelingshoofdstukken
maar om de waarden die aan de
basis van de Europese
samenwerking liggen. Alleen zo
kan je persvrijheid, religieuze
vrijheden, gelijkheid van mannen
en vrouwen, en rechten van
minderheden garanderen maar ook
discriminatie en corruptie
aanpakken. Daarom staan de
toetredingscriteria ook in het
verdrag van Lissabon.
Concreet betekent dit dat we voor
Kroatië en Servië een volledige
medewerking met het Joegoslavië-

tribunaal in Den Haag eisen. Ook
Turkije wordt opgeroepen om
werk te maken van justitiële
hervormingen. Op basis van mijn
amendement vragen we de
Commissie ook grondig te kijken
naar de manier waarop IJsland het
deposito garantiestelsel voor
spaarders toepast alvorens met de
onderhandelingen te beginnen. Een
voorstel van mij daartoe werd
aanvaard. Overigens wordt mijn
rapport over Turkije volgende
week gepresenteerd.
Kopenhagen milieu conferentie
Van 7 tot 18 december 2009 vindt
in Kopenhagen de grote klimaattop
plaats. Tijdens deze conferentie
beslissen wereldleiders over de
uiteindelijke inhoud van het
nieuwe internationale
klimaatverdrag. Het klimaat
aanpakken kan alleen wanneer dat
internationaal gebeurt. We vinden
dat niet alleen de EU en de VS,
maar ook landen als China,
Brazilië en India mee moeten
doen. Ik hoop dat in Kopenhagen
politieke overeenstemming bereikt
gaat worden over de concrete
doelen voor 2020. Niet alleen
Europa moet met één mond
spreken, maar in dit geval de hele
wereld.
Gemeenteraadsverkiezingen
Limburg
Afgelopen week waren de
gemeenteraadsverkiezingen in
Venlo, Peel en Maas, Venray en
Horst aan de Maas. Een mooie
gelegenheid om te zien hoe het
CDA ervoor staat in Limburg.
Uiteraard heb ik ook een dag mee
op de markt gestaan in
verschillende gemeenten, om zo
mijn steentje bij te dragen aan een
mooi verkiezingsresultaat. En dat
er sprake is van een mooi resultaat
kunnen we wel stellen! In 3 van de
4 gemeenten heeft het CDA de
grote meerderheid gehaald. Goede
lijsttrekkers, mannen maar extra
trots ben ik op de vrouwen die het
zo goed deden. Al met al een

geslaagde campagne met een mooi
resultaat. Ik hoop dat ons
gedachtegoed ook in de nieuwe
gemeenten sterk mag klinken. Ik
wens de nieuwe raadsleden en
wethouders veel succes de
komende raadsperiode.
Nieuwe commissarissen Vrouwen aan de top
Afgelopen week zijn de namen
bekend gemaakt van de kandidaatcommissarissen voor de nieuwe
Europese Commissie. Een
spannend moment! Namens
Nederland is Neelie Kroes
voorgesteld. Zij is één van de
negen vrouwen die kandidaat
gesteld is voor de commissie. Dit
tegenover 18 mannen. Europa
moet, met het aanstellen van
vrouwen een signaal uitzenden
naar het bedrijfsleven en de
nationale lidstaten om vrouwen op
hogere posities te plaatsen. Ik ben
ervan overtuigd dat er genoeg
vrouwen zijn met de nodige
competenties om deze functies te
bekleden, of dit nu in de politiek is
of in het bedrijfsleven.
Banden
Alle autobanden in de EU zijn in
de toekomst van een sticker of
etiket voorzien, om aan te geven in
welke categorie de band valt qua
brandstofefficiëntie. Dit gaat van
de beste (groene `A`-klasse) naar
de slechtste (rode `G´-klasse).
Daarnaast staat ook informatie
over zijn grip op nat wegdek en
zijn rolgeluid op het etiket
aangegeven. U kunt in de toekomst
beter vergelijken wat voor band u
aanschaft, en dat is winst. Voor
zowel de consument als het milieu.
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