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Beste mensen,
December is een maand van
terugblik op de zaken die ons
afgelopen jaar bezighielden. Het
was een rumoerig jaar, dat in
Europa vooral in het teken stond
van de schuldencrisis. Begin deze
maand was er een belangrijke
eurotop in Brussel waarin knopen
zijn doorgehakt over een nieuw
intergouvernementeel verdrag. De
controle op de uitgaven van
lidstaten en op het evenwicht
tussen inkomsten en uitgaven
wordt aangescherpt en de
economische coördinatie wordt
versterkt. Dit moet helpen om de
schuldencrisis te bestrijden en de
markten weer meer vertrouwen te
geven. Of dat op korte termijn lukt,
is zeer de vraag.
Naast de problemen in de eurozone
hebben we aandachtig de
ontwikkelingen in Noord-Afrika
gevolgd. De wat wij zijn gaan
noemen "Arabische Lente" zorgde
ervoor dat een aantal dictaturen ten
val kwam, waardoor de bevolking
nu hard kan gaan werken aan de
opbouw van een democratische
rechtsstaat. De aanjagers van de
Arabische Lente werden deze
week beloond met de
Sacharovprijs. Met de
Sacharovprijs erkennen we mensen
of organisaties die zich bijzonder
hebben ingezet in de strijd voor
mensenrechten en de vrijheid van
meningsuiting.
Ik hoop van ganser harte dat met
het ondersteunen en goed beleid
maken we onze samenleving hier
en daar vooruit helpen. Met uw
commentaren en adviezen kan ik
mijn steentje bijdragen.

Voor nu wens ik u en allen die u
lief zijn een zalig Kerstfeest toe
en een vredig, gelukkig en
gezond 2012.
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Sacharovprijs
Tijdens de parlementaire zitting is
door voorzitter Buzek de
Sacharovprijs uitgereikt aan vijf
activisten van de Arabische Lente.
De "Sacharovprijs voor de vrijheid
van denken" is aan hen toegekend
vanwege hun bijdrage aan de
historische veranderingen in de
Arabische wereld en als een
"symbool voor allen die zich hard
maken voor waardigheid,
democratie en grondrechten in de
Arabische wereld en elders". De
prijs is vernoemd naar de Sovjetwetenschapper Andrei Sacharov,
die intern verbannen werd in de
toenmalige Sovjet-Unie voor zijn
verzet tegen het nucleaire
programma en het onderdrukkende
beleid van deze staat. Hij werd in
de lente van 1989 lid van
Gorbatsjovs hervormde
Sovjetparlement en richtte
Memorial op, een
mensenrechtenorganisatie die ook
na zijn dood in 1989 verder ging
met de strijd voor mensenrechten
en steeds een steen des aanstoots
was voor de Russische autoriteiten.

EU-brede bescherming van
misdrijfslachtoffers
Deze week hebben we ingestemd
met het Europees
Beschermingsbevel. Dit houdt in
dat, wanneer een slachtoffer van
een misdrijf in de ene lidstaat
bescherming krijgt, bijvoorbeeld
door middel van een straatverbod,
deze bescherming ook
aangevraagd kan worden als het
slachtoffer verhuist naar een
andere lidstaat. Dit was voorheen
niet het geval. Het is goed dat deze
richtlijn nu is aangenomen;
iedereen moet zich veilig kunnen
voelen in zijn of haar eigen huis, of
dat huis nu in Duitsland of in
Nederland staat.
Single permit
Ik heb al vaker in deze nieuwsbrief
geschreven over de single permit:
een gecombineerde werk- en
verblijfsvergunning voor
derdelanders die komen werken in
Europa. Deze week hebben we
erover gestemd in de zogenoemde
'tweede lezing', wat betekent dat
we overeenstemming hebben met
de Raad. De nieuwe wetgeving
regelt dat derdelanders met een
vergunning worden toegelaten tot
verblijf en werk, en vergelijkbare
rechten krijgen als EU-burgers wat
betreft arbeidsvoorwaarden,
toegang tot publieke diensten en
sociale zekerheid. Lidstaten
kunnen sommige van deze rechten
wel inperken. Het recht op sociale
zekerheid kan bijvoorbeeld beperkt
worden voor arbeidsmigranten die
een contract van minder dan zes
maanden hebben. Op dat punt ben
ik ontevreden omdat ik principieel
van mening ben dat, wanneer
iemand een vergunning tot werken
krijgt, hij of zij van de eerste dag

af verzekerd moet zijn tegen ziekte
of ongevallen.
Het gebruik van fosfaten in
wasmiddelen
Fosfaatvrije wasmiddelen houden
water schoon. (Af)wasmiddelen
zullen over een paar jaar nagenoeg
vrij zijn van fosfaten. Door nieuwe
Europese regels op dit gebied
moeten de waterkwaliteit en het
leven in het water verbeterd
worden. Wasmiddelen zijn de
derde grootste bron van "fosfaatlozers" op het oppervlaktewater, na
de landbouw en riolering. Fosfaten
worden gebruikt in wasmiddelen
om te reinigen en de hardheid van
het water tegen te gaan, maar nadat
zij met het afvalwater in meren en
rivieren zijn geloosd, veroorzaken
ze sterfte bij vissen en andere
waterorganismen door
zuurstofgebrek. Dit heeft onder
meer geleid tot een slechte
waterkwaliteit in verschillende
regio's, zoals de Donau en de
Oostzee.
Recht op informatie in
strafprocedures
Stelt u zich voor dat u op vakantie
bent in Spanje en men u ervan
beschuldigt een misdaad gepleegd
te hebben. Het is niet alleen een
uitdaging om de complexe taal in
strafzaken te begrijpen, maar ook
om op de hoogte te zijn van de
regels van de betreffende lidstaat
met betrekking tot gerechtelijke
procedures. Het wordt voor u dan
dus bijna een onmogelijke opgave.
Daarom hebben we deze week
besloten dat elke persoon die van
een wetsovertreding verdacht of
beschuldigd wordt, op eenvoudige
wijze geïnformeerd kan worden
over diens rechten. Elke verdachte
krijgt een "brief met rechten",
waarin o.a. het recht om te
zwijgen, op acute medische zorg
en op contact met de familie zijn
opgenomen.
Vrij verkeer van werknemers
Deze week hebben we gesproken
over het vrij verkeer van
werknemers uit Roemenië en

Bulgarije. Deze landen zitten,
omdat ze later toegetreden zijn tot
de EU, nog in een
overgangsperiode. Deze
overgangsperiode houdt in dat
lidstaten de vrije toegang tot hun
arbeidsmarkten tijdelijk mogen
beperken voor werknemers uit
Bulgarije en Roemenie. De
overgangsperiode is verdeeld in
fasen: de huidige tweede fase
eindigt in december 2011, nu dus.
De beperkingen kunnen na 31
december 2011 alleen gehandhaafd
worden wanneer de lidstaat de
Commissie op de hoogte stelt van
een ernstige verstoring van de
arbeidsmarkt. Spanje heeft dit
gedaan, en ook Nederland wil dat
Roemenen en Bulgaren ook na 31
december nog een werkvergunning
aanvragen. Nederland vindt dat dit
nodig is vanwege het stijgend
aantal mensen zonder werk. Dit zet
kwaad bloed bij collega´s, vooral
uit de desbetreffende landen. Zij
willen dat in 2012 Bulgaarse en
Roemeense werknemers simpel
toegelaten moeten worden. Ik heb
mijn fractie geadviseerd dat niet te
steunen; afspraak is afspraak en
het is beter om dit per lidstaat te
bekijken, zoals afgesproken.
Gemeenschappelijk veiligheidsen defensiebeleid
Er wordt momenteel in veel landen
bezuinigd op defensie. Afgelopen
week hebben we gedebatteerd over
de mogelijkheden om meer samen
te doen, waardoor lidstaten minder
zelf hoeven uit te geven vanwege
de schaalvergroting. Gedacht
wordt vooral aan samenwerking op
gebied van logistieke
ondersteuning, onderhoud,
cyberdefensie, opleiding en
medische ondersteuning.
Rusland
Deze week vond de EU-Rusland
Top plaats. Waar en hoe kunnen
we elkaar versterken? In dat
opzicht is er perspectief: het
lidmaatschap van Rusland bij de
Wereldhandelsorganisatie wordt
ondertekend en daarmee kunnen
ook de onderhandelingen over de

nieuwe
partnerschapsovereenkomst
versneld worden. Ik heb afgelopen
week in het debat hierover
duidelijk gemaakt dat bij een
partnerschap, naast onderwerpen
als economie en energie, ook
respect hoort voor waarden zoals
democratie en burgerrechten. Bij
de parlementsverkiezingen in
Rusland begin deze maand hebben
we gezien dat dat respect er nog
niet was; het aantal uitgebrachte
stemmen in sommige regio´s
bedroeg meer dan 100%. De
vroegere communisten konden
tenminste nog rekenen! Hier
moeten we met president
Medvedev een hartig woordje over
spreken.
Toegang van het publiek tot
documenten van de Europese
instellingen
Deze week is een beleid
vastgesteld voor de toegang van
het publiek tot de documenten van
de verschillende instellingen van
de EU. De uiteindelijke
"gebruikers" van deze documenten
zijn voornamelijk de burgers.
Daarom is de EU ook verplicht om
deze toegang zo gemakkelijk en
gebruiksvriendelijk mogelijk te
maken. Hierbij valt te denken aan
een voorlichtingsambtenaar die,
namens een bepaalde instelling, als
gesprekspartner kan optreden voor
de burger of voor een andere
instantie die met de documenten
van de EU te maken heeft. Het
uiteindelijke doel hiervan is om het
Europese besluitvormingsproces
transparanter én begrijpelijker te
maken voor de betrokken partijen.
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