Europa Nieuwsbrief
Ria Oomen-Ruijten
Nr. 95, februari 2010, Ria Oomen-Ruijten is lid van het Europees Parlement voor het CDA
Beste mensen,
Afgelopen week hebben we over
de nieuwe Europese Commissie
gestemd. Ik heb in mijn vorige
nieuwsbrief al aangegeven dat er
problemen waren met
mevrouw Kroes en de Bulgaarse
commissaris. In een nieuwe
hearing is mevrouw Kroes
geslaagd voor het examen en
Bulgarije heeft een heel goede
nieuwe kandidaat voorgedragen. Ik
ben blij dat we nu een nieuwe
Commissie hebben en daarmee
snel aan de slag kunnen. Er is veel
te doen. Ik noem milieu, energie,
werkgelegenheid en de crisis. Dit
alles zal nu plaatsvinden onder de
nieuwe spelregels van het Lissabon
verdrag.
Na het inwerkingtreden van het
Verdrag van Lissabon is er ook
verandering gekomen in de positie
van het Europees Parlement als
medewetgever. Logischerwijs
moet de versterkte rol van het
parlement ook tot uitdrukking
komen in de relaties met de andere
Europese instellingen. Parlement
en Europese Commissie zullen
straks nog intensiever gaan
samenwerken. Wij hebben in een
nieuw samenwerkingspakket met
de commissie de garantie gevraagd
dat de Commissie het
grondbeginsel van gelijke
behandeling van het Parlement en
de Raad gaat toepassen, met name
waar het gaat om toegang tot
vergaderingen en de levering van
bijdragen of andere informatie,
zeker wanneer het gaat
over wetgeving en
begrotingsaangelegenheden. Ook
willen we dat we volledig toezicht
krijgt op het functioneren van de

zien dat we in gezamenlijkheid in
staat zijn om het tij te keren.
Ik wens allen komende week eine
sjoone vastenaovend toe!
Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten
Turkije rapport
nieuwe Europese diplomatieke
dienst.
Grote zorgen heb ik over de
situatie in de mediterrane landen.
Het Griekse begrotingstekort loopt
op naar 14 procent en de Spaanse
werkloosheid naar 20 procent.
Gevolgen van slecht beleid in
crisistijd. We zullen hard moeten
werken aan een oplossing en
rechtvaardig handelen in onze
beslissingen. Of we willen of niet
er is nu een gezamenlijk probleem.
Bij de oprichting van de monetaire
unie en het latere stabiliteitspact
hadden we goede afspraken
gemaakt om de stabiliteit van de
euro te garanderen maar niet echt
rekening gehouden met een situatie
als zich nu voordoet. Het te grote
begrotingstekort van enkele
lidstaten en dus hun behoefte
aan geld uit de markt wordt door
grote speculanten aangegrepen om
de rente op te drijven. De lasten
van die landen worden daarmee tot
ongekende hoogte gestuwd om zo
in een neerwaartse spiraal terecht
te komen die men niet meer alleen
kan ombuigen en dus ook een
effect heeft op de euro als
geheel. In dit zware weer moet
Europa leiderschap tonen en laten

Woensdag is mijn Turkije rapport
met een grote meerderheid
aangenomen. Mijn rapport heeft
drie boodschappen aan Turkije.
Heel objectief verwelkomen wij
dat brede debat dat de Turkse
regering vorig jaar op gang bracht,
waar het gaat over de rechten van
de Koerden, de alevi's, de rol van
het leger.
De uitspraak van het
constitutioneel hof in december
jongstleden maakte echter dat er
weer terreuraanslagen waren. Er
was een golf van arrestaties van
DTP-leden en er zijn nog steeds
dreigende arresten van
parlementsleden. Het open en
positieve debat dat er sinds de
zomer was lijkt daarmee voortijdig
tot een einde te komen. Als
volksvertegenwoordiger heb ik
respect voor uitspraken van het
recht, maar ik begrijp wel dat het
constitutionele hof over het verbod
op partijen ook gezegd heeft: ga nu
voortvarend aan de gang met de
aanbeveling van de Raad van
Europa en de Venetië-commissie.
Dus doe dat, vraag ik aan Turkije,
zorg dat dit soort ongelukken niet
meer gebeuren.
Dan is er nog een andere uitspraak
van het hof, namelijk de

annulering van de wet op de
beperking van de jurisdictie van de
militaire rechtbank. Die uitspraak
kunnen wij als parlementariërs niet
bekritiseren, maar het geeft wel
eens te meer aan dat de basis van
die uitspraken, de grondwet, niet
deugt, in die zin dat - en ik moet
mij voorzichtig uitdrukken - die in
elk geval aanleiding geeft tot deze
uitspraak. Dat is de reden dat wij
met zijn allen nogmaals zeggen:
kom nu snel met een
grondwetsherziening, want dat
alleen brengt de echte
hervormingen die zo nodig zijn
voor die modernisering van de
Turkse samenleving, naderbij.
Een derde en ook fundamenteel
punt is de implementatie en de
handhaving van wetgeving die is
aangenomen. Met name op het
gebied van vrouwenrechten,
godsdienstvrijheid, mishandeling
van verdachten moeten die
vastgelegde standaarden ook in
heel Turkije worden aangehouden.
Kroatië
Deze week hebben we ook de
voortgang van Kroatië beoordeeld.
Nu het grensgeschil met Slovenië
de onderhandelingen niet langer
blokkeert kunnen ook de laatste
hoofdstukken geopend worden.
Sommige collega's roepen de
Commissie op om alles dit jaar nog
af te ronden wat betekent dat het
land in 2011 of 2012 toetreedt. Dit
lijkt me te snel aangezien het met
name corruptie en misdaad echt
harder moeten worden aangepakt.
We hebben de Commissie
gevraagd heel streng te zijn op dit
punt, ook gezien de ervaringen met
de laatste toetredingen.
Iran
De EU en de VS hebben afgelopen
maandag de schendingen van de
mensenrechten in Iran veroordeeld
en de Iranese regering opgeroepen
om haar internationale
mensenrechten verplichtingen na

te komen. Sinds de
presidentsverkiezingen van 12 juni
2009 en de daarop volgende
demonstraties is de algemene
situatie van de mensenrechten in
Iran steeds slechter geworden.
We hebben over de situatie in Iran
deze week gedebatteerd. Het
blijvende gebruik van
politiegeweld, het schieten op
ongewapende menigten, de
willekeurige arrestaties van en
moorden op demonstranten en
vooraanstaande leden van de
oppositie door Iraanse
veiligheidskrachten en
paramilitaire organisaties, het
blijven produceren van verrijkt
uranium, er komt geen einde aan.
De tijd lijkt nu rijp om extra
maatregelen te treffen tegen Iran.
Alzheimer
Alle 27 lidstaten van de EU gaan
samenwerken in de strijd tegen
Alzheimer. Dat is de uitkomst van
de bijeenkomst van de Raad van
ministers van volksgezondheid.
De lidstaten hebben in het recente
verleden wel de noodzaak van
nationale actieprogramma´s op het
gebied van Alzheimer en
gerelateerde ziektes ingezien, maar
de impact van deze ziektes is zo
groot dat geen enkel land de
problemen individueel op kan
lossen. Naar schatting lijden al
maar liefst 8,6 miljoen mensen in
de EU aan een van deze
"neurodegeneratieve
aandoeningen" en verwacht wordt
dat dit aantal in de komende jaren
fors zal toenemen.
Samenwerking tussen de
lidstaten en dus geen
gefragmenteerde onderzoeken op
kleine schaal is nu afgesproken. De
kwaliteit van het onderzoek naar
preventie, diagnose en behandeling
van deze aandoeningen wordt zo
verbeterd en de lasten van
patiënten, hun dierbaren en de
maatschappij worden daarmee
verlicht.

SWIFT
Deze week hebben we
in Straatsburg gestemd over de
Swift-overeenkomst. Deze
overeenkomst maakt het mogelijk
om bankgegevens tussen de
Verenigde Staten en Europa uit te
wisselen. Deze regeling is bedoeld
om terroristen te helpen opsporen.
Verdachte geldstromen tussen de
continenten zouden ervoor kunnen
zorgen dat terroristen eerder
kunnen worden opgemerkt. De
socialisten en liberalen in het
parlement hebben tegen de
uitwisseling van deze gegevens
gestemd. Zij stellen dat de privacy
van de Europeanen in het geding
komt. De EVP-fractie
was verdeeld. Ik vind dat het
uitwisselen van bankgegevens
tussen de VS en Europa op gelijke
basis moet gebeuren. Hiermee wil
ik zeggen dat niet alleen de VS
inzage hebben in de bankgegevens
van miljoenen Europeanen, maar
dat de EU ook inzage heeft in de
bankgegevens van de Amerikanen.
Dit is op basis van het voorstel
zoals het er nu ligt niet het geval.
Ondanks ons voorstel voor uitstel
van de stemmingen, hebben we
toch gestemd over het rapport. De
EU gaat geen bankgegevens met
de VS uitwisselen. Er zullen
nieuwe onderhandelingen moeten
plaatsvinden.
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