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Beste mensen,
Na de Arabische lente is nu de
herfst aangebroken. Een periode
waarin de drang van de
bevolkingen in die regio naar
vrijheid en democratie vertaald
moet gaan worden in
daadwerkelijke hervormingen.
Mijn collega Lambert van
Nistelrooij was afgelopen week
waarnemer bij de eerste
democratische verkiezingen in
Tunesië. De verkiezingen zijn
vrij, eerlijk en transparant
verlopen, en we moeten nu
afwachten op welke manier de
winnaar van de verkiezingen, de
Islamitische partij Ennahda, aan
de democratische verwachtingen
gaat voldoen. Over de situatie in
Libië maak ik me grote zorgen.
De Nationale Overgangsraad
heeft aangekondigd dat de Sharia
de basis zal zijn voor het nieuwe
Libië. Dit is onmogelijk in een
democratie en ik denk dat
Europese training en educatie in
het land nu meer dan ooit nodig
is. Zelf was ik afgelopen week in
Turkije ter voorbereiding van het
Turkije-voortgangsrapport van
het Europees Parlement. In die
week werd de Turkse bevolking
getroffen door twee tragedies,
allereerst een verschrikkelijke
terroristische aanslag van de
PKK, en vervolgens een allesverwoestende aardbeving. Ik leef
mee met de Turkse bevolking.
Hartelijke groet,
Ria Oomen-Ruijten

Alternatieve
geschillenbeslechting
In Nederland hebben we het goed
voor elkaar voor wat betreft de
alternatieve geschilbeslechting.
De Geschillencommissie, waar ik
overigens voorzitter van ben, ziet
toe op het functioneren van 50
verschillende commissies die
klachten van consumenten op
verschillende terreinen
behandelen. Niet in alle EUlidstaten is het echter zo goed
geregeld. De directeur van onze
Nederlandse Stichting
Geschillencommissie heeft enige
tijd geleden op een hoorzitting in
het EP uiteengezet hoe het
Nederlandse systeem werkt, dit
ter voorbereiding van de resolutie
die we deze week hebben
aangenomen. We hebben vastgesteld dat consumenten voor
nationale maar ook voor grensoverschrijdende geschillen recht
hebben op een eenvoudige
klachtbehandeling. De online
aankopen maken dat meer dan
ooit noodzakelijk. Met de
resolutie verzoeken we de
Europese Commissie om nog
voor het eind van dit jaar met een
wetsvoorstel te komen dat steunt
op de principes die wij al lang
kennen: onafhankelijkheid,

Lancering Galileo-systeem
(overeenkomst VS-EU)
Vorige week zijn de eerste twee
satellieten voor het Galileosysteem gelanceerd. Galileo is
het Europees satellietnavigatiesysteem, dat de EU samen met de
Europese Ruimtevaartorganisatie ESA heeft ontwikkeld. Dit systeem vormt een
alternatief voor het Amerikaanse
GPS-systeem. Daarmede zijn we
niet langer afhankelijk van de
VS, al zijn er wel afspraken
nodig over het gebruik van
elkaars systemen. Het tekenen
van de overeenkomst tussen de
EU en de VS hebben we deze
week goedgekeurd.
Agenda voor nieuwe
vaardigheden en banen
De economische crisis,
globalisering, technologische
vooruitgang en vergrijzing,
veranderen de Europese
arbeidsmarkt. Vraag en aanbod
op de arbeidmarkt moeten beter
aansluiten. Op dit moment
hebben 23 miljoen mensen in de
EU geen werk. Toch is ook te
zien dat er problemen zijn bij het
aantrekken van juist
gekwalificeerd personeel.
Flexibiliteit en voortdurend om-,
her en bijscholen om de agenda
van de toekomst beter in te vullen
is dan ook meer dan ooit nodig.
Zwangerschapsverlof
Het is alweer een jaar geleden dat
we hebben gestemd over de

richtlijn zwangerschapsverlof.
We vroegen toen om een
verlenging van het zwangerschapsverlof naar 20 weken, 2
weken vaderschapsverlof en een
volledige doorbetaling. Ik heb
toen al voorspeld dat deze met
nipte meerderheid aangenomen
eisen te ver gaan en dat lidstaten
hiermee nooit zullen instemmen.
Mijn alternatief voorstel was 18
weken, volledig doorbetaald, en
het vaderschapsverlof hoort niet
in deze richtlijn. Een jaar na de
stemming in het Parlement heeft
de Raad nog geen standpunt
willen innemen. Daarom hebben
we nu een debat gevoerd over het
hoe nu verder. De Raad heeft
toegezegd met een standpunt te
komen.
EU-begroting 2012
Afgelopen week hebben we
gestemd over de EU-begroting
voor 2012. We hebben niet
ingestemd met alle voorstellen
van de Raad van Ministers,
waardoor we weer zijn
uitgekomen op het niveau van de
ontwerpbegroting van de
Europese Commissie. Alles bij
elkaar opgeteld houdt de
begroting een stijging van de
verplichtingen met 3,95% en van
de betalingen met 5,23% in. Een
aantal wijzigingen wordt
doorgevoerd, waaronder extra
middelen voor het vredesproces
in het Midden-Oosten en voor
VN-vluchtelingenorganisatie
UNRWA. Ook maken we meer
geld vrij voor patrouilles op de
Middellandse Zee en langs de
Turks-Griekse grens. Verdere
begrotingsstijgingen gaan over
vluchtelingenproblematiek,
programma's die economische
groei stimuleren, een fonds voor
groentetelers en ontwikkelingsprogramma's in Azië en ZuidAmerika. Ook is besloten om €
30 miljoen extra te investeren in
groei en werkgelegenheid om een
weg uit de crisis te creëren. In

onze fractie hebben we
voorgesteld om in de begroting
van het Europees Parlement te
snijden in vergelijking met de
voorstellen van afgelopen
voorjaar. Er is een bescheiden
toename van 1,44%, terwijl er
aanvankelijk uitgegaan werd van
een stijging van 2,3%. Met het
geld wordt wel meer gedaan dan
eerst. De grootste oorzaak van de
stijging zijn de verplichtingen uit
de structuurfondsen. Aan het
begin van de periode worden
budgetten gecommitteerd die pas
later tot uitbetaling komen.
Vandaar de stijging van het
budget ten opzichte van het
voorafgaande jaar. Vandaag
hebben we het bod van het
parlement goedgekeurd, het
uiteindelijke budget zal na
onderhandelingen met de Raad
vastgelegd worden. Ik ga ervan
uit we uiteindelijk rond de
inflatie uitkomen. Nationale
parlementariërs zouden er ook
eens naar moeten kijken of, daar
waar Europa geheel of gedeeltelijk taken overneemt, er op
nationaal niveau met minder
middelen gewerkt kan worden.
Georganiseerde criminaliteit in
de Europese Unie
De georganiseerde misdaad in
Europa brengt aanzienlijke
(sociale) kosten met zich mee.
Deze criminaliteit tast de
gemeenschappelijke vrije markt,
het milieu, de mensenrechten en
onze democratische beginselen
aan. De EU moet daarom
concrete politieke inspanningen
leveren ter bestrijding van de
georganiseerde criminaliteit.
Bovendien maakt de
georganiseerde misdaad, en in
het bijzonder de maffia, handig
gebruik van het wegvallen van de
grenzen binnen Europa en de
verschillen in wetgeving van de
lidstaten. Het criminele netwerk
dringt zelfs door tot de politiek
en overheidsinstellingen. De

georganiseerde misdaad handelt
op grensoverschrijvende wijze en
moet dan ook op dezelfde manier
bestreden worden. Het gaat
daarbij niet alleen om grote
Europese maffiaorganisaties,
maar ook om de diverse
netwerken tussen Europese en
niet-Europese criminele
organisaties, zoals de Russische
en Chinese maffia, criminele
organisaties uit Turkije en
Noord-Afrika, en de
Colombiaanse en Mexicaanse
drugskartels. Het Verdrag van
Lissabon biedt nieuwe
mogelijkheden en middelen, voor
samenwerking en een
daadkrachtige aanpak. De
Europese instanties zullen zelf
beter en meer gecoördineerd
moeten samenwerken, maar de
EU zal ook partner zijn van
internationale organisaties. Van
groot belang in deze is de
wederzijdse erkenning van
strafrechtelijke beslissingen.
Situatie in Egypte
Op 9 oktober werden bij een
vreedzame betoging van
Koptische christenen 25 mensen
gedood en raakten 300 mensen
gewond. In een aangenomen
resolutie hebben we het geweld
ten strengste veroordeeld. We
roepen de Egyptische autoriteiten
op om alle fundamentele
vrijheden, zoals vrijheid van
vereniging, vrijheid van
meningsuiting en vrijheid van
geloof, voor alle Egyptische
burgers te waarborgen. Tevens
vragen we om deze vrijheden
expliciet op te nemen in de
nieuwe Egyptische grondwet.
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,
Jeroen Lenaers en Dominique
Lebens

