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Dierproeven
Het gebruik van dieren voor
wetenschappelijke experimenten
moet worden onderworpen aan
strengere regels. Daarover hebben
we afgelopen week wetgeving
aangenomen. We streven naar een
evenwicht tussen meer aandacht
voor het dierenwelzijn en steun
voor onderzoek naar ziekten.
Nationale autoriteiten worden
verplicht om de gevolgen van
experimenten voor het
dierenwelzijn te beoordelen, ze
moeten alternatieve testmethoden
bevorderen en het pijngehalte dat
dieren wordt toegebracht
verminderen. Een aantal collega's
wilden uiteraard een totale
afschaffing van dierproeven, zo
lang er nog niet voor alles
alternatieve testen zijn is dat
onmogelijk.

Iran - mensenrechten
Samen met een aantal collega´s
heb ik afgelopen week een
resolutie opgesteld over de
mensenrechtensituatie in Iran, in
het bijzonder de situatie van
Sakineh Mohammadi-Ashtiani,
een Iraanse die veroordeeld is tot
de doodstraf door steniging, en
Zahra Bahrami, de
Iraans/Nederlandse die op dit
moment nog vastzit in Iran. Zahra
Bahrami, die beschikt over de
Nederlandse nationaliteit, bezocht
haar kinderen in Iran en werd
tijdens protesten tegen het regime
in december 2009 gearresteerd. Zij
zit nog steeds vast in afwachting
van haar proces, en wordt naar
verluidt fysiek en psychologisch
gemarteld. We hebben de
Iraanse regering opgeroepen om
Zahra Bahrami vrij te laten of in
ieder geval een eerlijk
proces geven. Verder moet
Catherine Ashton, de Hoge
Vertegenwoordiger van de EU
voor buitenlandse zaken en
veiligheid, de zaak aankaarten bij
de Iraanse autoriteiten. In het geval
van Sakineh Mohmmadi-Ashtiani
hebben we Iran woensdagmiddag
opgeroepen om deze veroordeling
te herroepen en uitgebreid te
herzien. Dood door steniging kan
in geen enkele situatie een
aanvaardbare of gerechtvaardige
straf zijn. Ik ben dan ook zeer
verheugd dat enkele uren na het
aannemen van deze resolutie de
Iraanse regering heeft
aangekondigd om deze steniging
uit te stellen en de vervolging
opnieuw te bekijken. Ik zal niet
beweren dat de beslissing van de
Iraanse regering een directe reactie
is op deze oproep vanuit de
Europese Unie. Het is echter wel
enorm belangrijk dat de Europese
Unie op deze manier een sterk
signaal afgeeft aan de Iraanse
regering, dit helpt de inspanningen
van Nederland op dit vlak. Het is
nu hopen dat deze internationale
druk ook voor Zahra Bahrami het
gewenste effect heeft.

Voedselprijzen
Via een resolutie heeft het
Europees Parlement deze week de
Europese Commissie opgeroepen
om met nieuwe regels te komen
om de onderhandelingspositie van
boeren, distributeurs en de
voedselindustrie weer in evenwicht
te brengen en eerlijke concurrentie
in de voedselketen af te dwingen.
Ook zouden landbouwproducten
niet meer onder de kostprijs
verkocht mogen worden. Kort
samengevat willen we nieuwe
regels die zorgen voor eerlijke
inkomsten voor de boeren en
transparante prijzen voor de
consument. Als we de Europese
landbouw industrie een goede
toekomst willen bieden kan het
niet zo zijn dat in bijvoorbeeld de
verwerkende industrie of de
detailhandel grote winstmarges
behaald worden, terwijl de boer
amper winst maakt op het primaire
product.
Valsemunterij
Enkele interessante cijfers in
verband met valsemunterij: in
2009 werden 172.100 muntstukken
uit omloop genomen. In 2008
waren dit er 195.900. Drie vierde
van het totale aantal vervalsingen
zijn 2 euro munten. Deze aantallen
moeten we natuurlijk reduceren tot
nul. Wanneer er vervalsing wordt
gedetecteerd moet dat geld uit
circulatie. Nu is het zo dat de
regels van land tot land
verschillen, waardoor de euro niet
in de gehele eurozone dezelfde
bescherming geniet. Om dit tegen
te gaan worden er nu
gemeenschappelijke regels
opgesteld voor de opsporing van
valse munten.
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