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Beste mensen,
Afgelopen weken waren er
berichten over de omkoopaffaire
van drie Europarlementariërs door
de Sunday Times. In ruil voor het
indienen van wijzingsvoorstellen
ontvingen
een
Oostenrijks-,
Sloveensen
Roemeens
parlementariër
vergoedingen.
Inmiddels zijn 2 van de 3
afgetreden en is er in deze lidstaten
maar ook in Brussel een
strafrechtelijk onderzoek van start
gegaan. Je kunt van mening
verschillen over de methode maar
de Engelse pers heeft wel de
vinger op een pijnlijke plek gelegd.
Dit kan absoluut niet en het brengt
grote schade toe aan de integriteit
van het Europees Parlement.
Parlementariërs staan onder druk
van allerlei belangen en sommigen
bezwijken dus. Het "lokmailtje"
(zie mijn Twitteraccount) is erg
doorzichtig maar de druk van de
zogenaamde
"lobby-groepen"
blijft. Zelf hecht ik groot belang
aan de input en ervaring van het
maatschappelijk
middenveld,
werkgevers, werknemers en NGO's
maar de uiteindelijke politieke
afweging is altijd, in alle eer en
geweten, de mijne. De voorzitter
van het Parlement en de
fractieleiders hebben inmiddels
beslist om strenger te kijken naar
financiële belangen en de rol van
lobbyisten. Nog voor de zomer
worden aanvullende maatregelen
genomen, waarbij men nu lijkt
door te slaan met het invoeren van
een "legislative footprint".
Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten

Single permit
Afgelopen maand hebben we
gestemd over nieuwe Europese
migratiewetgeving. Het ging om
een gecombineerde werk- en
verblijfsvergunning
voor
derdelanders die komen werken in
Europa. Nadat in december het
voorstel van het Parlement werd
weggestemd,
is
het
nu
aangenomen. Jammer genoeg gaat
het voorstel niet ver genoeg,
waardoor ik uiteindelijk tegen heb
gestemd. Er is wel een begin
gemaakt met het verminderen van
de
bureaucreatie
bij
de
vergunningverstrekking
voor
derdelanders, maar een aantal
bepalingen van de voorgestelde
regeling zijn niet in orde. Dit
betekent ongelijke behandeling
van derdelanders en daarmee
oneigenlijke concurrentie met
Nederlandse en EU-werknemers.
Het loon, de arbeidsvoorwaarden
en de sociale zekerheid moeten
afgedekt zijn voor iedereen die in
Nederland werkt. En dat lijkt nu
maar ten dele het geval. Ik vind dit
een gemiste kans en onacceptabel.
Ik heb ingestemd met het voorstel
om mensen die minder dan 6
maanden aan het werk zijn geen
recht hebben op gezinstoeslagen of
een werkloosheidsuitkering. Maar
ik vind wel dat iedereen, ongeacht
de periode van het dienstverband,
verzekerd moet zijn tegen ziekte of
ongevallen. Je kiest er niet voor
een ongeluk te krijgen.

Interne markt
Op de Europese interne markt
kunnen
mensen,
goederen,
diensten en kapitaal zich even vrij
bewegen als binnen één en
hetzelfde land. We reizen binnen
de EU zonder grenscontroles,
kunnen kiezen uit een enorm
aanbod van producten uit heel
Europa en kunnen aan het werk in
een andere lidstaat. We vinden dat
nu vanzelfsprekend, maar de
interne markt is één van de
grootste wapenfeiten van de EU.
Maar, we zijn er nog niet. En dat
bleek afgelopen week maar weer.
Er stonden maar liefst 3 rapporten
op de plenaire agenda om de
interne markt te vervolledigen.
Daarin roepen we onder meer op
tot
bescherming
van
de
arbeidsrechten, betere erkenning
van professionele kwalificaties
over de grenzen en grotere
transparantie
van
Europese
regelgeving. Het blijkt dat veel
mensen of bedrijven niet het
maximale voordeel halen uit de
interne markt omdat de regels te
ingewikkeld zijn. Daarom is het
belangrijk
dat
wetgeving
eenvoudiger wordt, zodat iedereen
ervan profiteert.
Illegale immigratie en asiel
Woensdag hebben we een minuut
stilte gehouden voor de tientallen
vluchtelingen die voor de kust van
Lampedusa zijn verdronken. Eén
van de consequenties van de
ontwikkelingen in Noord Afrika is
de nieuwe vluchtelingenstroom die
op gang is gekomen. Er moeten
dus afspraken gemaakt worden met
landen van herkomst en doorreis.
Het is goed daarom dat
Commissaris Malmström, die
verantwoordelijk
is
voor

binnenlandse zaken, justitie en
migratie onlangs in Tunesië was
voor gesprekken met de nieuwe
regering. Commissaris Malmström
onderstreepte het belang van
solidariteit tussen de lidstaten om
elkaar te helpen wanneer er door
externe
gebeurtenissen
een
vluchtelingencrisis
ontstaat.
Wanneer een in Lampedusa
aangekomen vluchteling in een
ander EU land asiel aanvraagt
wordt deze conform de Europese
afspraken teruggestuurd naar Italië
omdat hij daar als eerste voet op
Europese grond gezet heeft. Onze
collega´s daar vragen ons te helpen
bij dit probleem. Vraag is wel hoe
je deze solidariteit concreet invult.
Op dit moment is het enige
instrument van de EU voor
dergelijke
noodgevallen
het
grensbewakingagentschap
FRONTEX,
maar
dit
is
onvoldoende. Overigens hebben
we deze week ook verdere stappen
gezet in de harmonisering van
asielprocedures. Dit proces, dat
stap per stap verloopt moet tegen
2015 tot gelijklopende asielregels
gelden in de hele EU zodat
vluchtelingen die asiel verdienen
dit krijgen en "asielshoppen"
vermeden wordt.

over
te
laten
aan
een
onafhankelijke
en
objectieve
organisatie
die
zich
op
wetenschappelijk
onderzoek
baseert, zonder dat het Parlement
zich ermee bemoeit.

Babymelk
Afgelopen week stemde het
Europees Parlement tegen een
resolutie die een uitspraak van de
Europese
Autoriteit
voor
Voedselveiligheid (EFSA) over
babyvoeding in twijfel trekt. Wat
was er precies aan de hand? Vorig
jaar besloot de EFSA, na drie jaar
wetenschappelijk onderzoek, dat
het toevoegen van DHA, één van
de Omega-3 vetzuren, bijdraagt
aan de gezichtsontwikkeling van
kinderen onder de 12 maanden.
Dat is bijvoorbeeld van belang
voor te vroeg geboren kinderen.
Sommige parlementariërs vonden
echter dat deze claim niet terecht
was, omdat het positieve effect van
de toegevoegde vetzuren niet
genoeg bewezen was. Dat is
merkwaardig: de EFSA is nu juist
opgericht om dit soort beslissingen

Geweld en onderdrukking kunnen
nooit een oplossing zijn. De EU,
maar ook de VN moeten bereid
zijn om deze dialoog concreet te
ondersteunen. Net als in NoordAfrika moeten we ook in Syrië,
Jemen en Bahrein concrete hulp
bieden om de regeringen te laten
inzien dat alleen hervormingen en
meer
democratie
tot
echte
stabiliteit kan leiden.

Midden Oosten
De
Noord-Afrikaanse
democratische lente krijgt een
vervolg
op
het
Arabisch
schiereiland met name in Syrië,
Jemen en Bahrein. In Jemen is de
opstand massaal ondanks bruut
geweld van politie en leger, in
Bahrein is er een groot risico voor
destabilisatie van de hele regio
door betrokkenheid van SaoediArabië en Iran en tenslotte in Syrië
heeft de oppositie praktisch geen
ruimte en lijkt het regime tot alles
bereidt. Maar tegelijkertijd moet
de EU wel staan voor het recht op
demonstratie
en
vrije
meningsuiting.
Vreedzame
protesten waarbij slachtoffers zijn
gevallen door ingrijpen van politie
en leger moet zo spoedig mogelijk
lokaal of internationaal op
onafhankelijke wijze onderzocht
worden.
Daarnaast
hebben
regeringen de plicht om dialoog
met oppositie en maatschappelijke
organisaties aan te gaan.

Begroting
Altijd een heet hangijzer is de
begroting van het Europees
Parlement.
Afgelopen
week
hebben we de begroting voor 2012
gestemd. Deze wordt geraamd op
1.7 miljard Euro. Dat is een
stijging van 2,3 % ten opzichte van
2011, maar het blijft onder de
inflatie van de lidstaten (2,8%).

Hierdoor moet er op bepaalde
posten wel gesneden worden, zoals
IT, financiering voor politieke
partijen, inhuur van externe
adviseurs etc. Jammer, zeker nu
het Parlement sinds het Verdrag
van Lissabon meer bevoegdheden
heeft gekregen. We hebben nu om
een evaluatie van de eigen
begroting gevraagd met als doel de
bezuinigingsmogelijkheden
te
bekijken.
Forse discussie was er over andere
vormen van financiering voor de
begroting van de gehele EU. Het is
een ontransparant systeem met
kortingen en teruggaven aan
bepaalde lidstaten. Nu is het zo dat
een klein deel van de btw van elk
land naar de EU vloeit. Echter, het
grootste deel van de inkomsten
komt van nationale bijdrages die
gebaseerd zijn op de welvaart van
het desbetreffende land. We
moeten
zoeken
naar
mogelijkheden om de financiering
te hervormen. Ik ben voorstander
van eigen middelen. Er zijn nu
voorstellen gedaan voor een
Europese btw-heffing van 1%,
aangevuld met een co2-heffing en
een bankenheffing, waarmee 4/5
van de benodigde middelen
verkregen kan worden. De
financiering
wordt
daarmee
transparant en eerlijker verdeeld.
Consulaire bescherming
U heeft recht op consulaire
bijstand (bij diefstal paspoort maar
ook rampen) als u in de problemen
raakt in een land buiten de EU
waar uw eigen land geen
ambassade of consulaat heeft. Er is
nu een nieuwe website die
reisadviezen van alle lidstaten
verzamelt en uw rechten op een
rijtje
zet.
Zie:
http://ec.europa.eu/consularprotecti
on/index.action
Kantoor: Europees Parlement Bureau ASP
12E 103, Wiertzstraat, B-1047 Brussel,
Tel.: 0032-2-2847863; GSM: 06-53 23 24
12 of 0032 475 475 838; Medewerkers:
Corianne vd Ligt, Michel Beunen en
Jeroen Lenaers

