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Tussen de vorige "Straatsburgweek" en deze sessie zaten slechts twee
weken, vandaar dat mijn nieuwsbrief nu weer in uw elektronische
brievenbus verschijnt. Deze Straatsburgweek stond in het teken van
de mensenrechten. Na 23 jaar hebben we namens het Europees
Parlement eindelijk de Sacharovprijs van 1990 kunnen overhandigen
aan de Birmese mensenrechtenactiviste, politica en Nobelprijswinnaar
Aung San Suu Kyi. De “Sacharovprijs voor de vrijheid van denken” is
bedoeld om personen te eren die een bijzondere prestatie hebben
geleverd op het gebied van fundamentele (mensen)rechten. In 1989
werd Aung San Suu Kyi door de Birmese junta onder huisarrest gesteld
en heeft sindsdien een lange en ellendige weg af moeten leggen. Het
was bijzonder voor haar en voor het hele Parlement dat zij na bijna
een kwart eeuw de Sacharovprijs in persoon in ontvangst mocht
nemen. Het was een buitengewone ervaring om haar in levenden lijve
voor ons te zien staan, nadat we ons als Europees Parlement zovele
jaren met haar situatie en met de Birmese bevolking bezig hebben
gehouden en er ons betrokken bij hebben gevoeld.
De Sacharovprijs van dít jaar gaat naar de zestienjarige Afghaanse
Malala Yousafzai. Een verbod voor vrouwen om naar school te gaan
was de druppel voor Malala, waarna ze besloot onder een
pseudoniem actie te gaan voeren. De zaak kreeg internationale
bekendheid toen de Taliban, na haar werkelijke identiteit ontdekt te
hebben, een aanslag op haar pleegde. Deze aanslag overleefde ze
ternauwernood. Ze verdient alle lof en steun voor het feit dat ze
ervoor gekozen heeft zich niet door angst te laten leiden, maar zich
juist internationaal in te zetten voor het recht van de vrouw op
onderwijs. Tijdens de volgende Straatsburgsessie in november zal de
prijs aan haar overhandigd worden. Daarover in mijn volgende
nieuwsbrief dus meer!

Toepassing en handhaving van
internationale handelsregels
Het komt nog wel eens voor dat
een land waarmee de Europese
Unie een handelsverdrag heeft
gesloten, zich niet aan de regels
houdt. De Europese Unie wil
daarom duidelijk zijn en regels
opstellen over de wijze waarop
de Unie zijn eigen rechten
verdedigt en tot welke acties ze
zal overgegaan wanneer een
geschil blijft voortduren. De
gedachte hierachter is dat
partnerlanden op deze manier
precies weten waar ze aan toe
zijn en ze dus minder snel tot
overtreding zullen overgaan.
Essentieel voor het goed
functioneren van een dergelijk
afschrikkingsbeleid is de snelheid
waarmee represailles kunnen
worden genomen. De
gebruikelijke
wetgevingsprocedure is hiervoor
te traag en daarom heeft
Europese Commissie een apart
instrument ontwikkeld dat het
toestaat om snel, effectief en
flexibel te reageren op een
handelsconflict.
Medische hulpmiddelen voor invitrodiagnostiek
In-vitrodiagnostiek, letterlijk
diagnostiek "in het glaasje",
wordt in de medische wereld
gebruikt om diagnoses te stellen.
Denk bijvoorbeeld aan de Hivtest, de DNA-test of
bloedsuikerspiegeltest. Goede
kwaliteit van deze producten is
essentieel voor de
volksgezondheid. Het gebruik van
een onbetrouwbare Hiv-test kan
er bijvoorbeeld toe leiden dat
iemand die bloed ontvangt van
een donor besmet raakt. Om de
kwaliteit van de producten voor
de hele Europese markt hoog te
houden, heeft de Commissie
daarom een aantal voorstellen
gedaan, waaronder verbeterde

markttoezicht en
veiligheidsbewaking. Met grote
meerderheid is dit voorstel deze
week goedgekeurd.
Georganiseerde misdaad,
corruptie en witwassen
De bijzondere Commissie voor
georganiseerde misdaad,
corruptie en witwassen is
ingesteld in 2011 met als doel
deze criminele verschijnselen te
bestuderen en daarna een
gestructureerd plan te maken
voor de bestrijding ervan.
Woensdag is het eindrapport
gepresenteerd. Na grondig
onderzoek blijken er zo'n 3600
internationale
misdaadorganisaties actief te zijn
in Europa, die over de grenzen
van de lidstaten heen opereren.
Gezien het grensoverschrijdende
karakter van dit fenomeen heeft
de bijzondere Commissie ervoor
gekozen een Europees antwoord
te formuleren, om zo de
georganiseerde misdaad in het
(economisch) hart te treffen.
Aan de blootstelling aan
ioniserende straling verbonden
gevaren
De richtlijnen ter bescherming
tegen ioniserende straling
worden vereenvoudigd en
verbeterd. Daarmee hebben we
dinsdag ingestemd. De huidige
situatie bestaat uit verschillende
deels overlappende richtlijnen,
die nu gebundeld worden tot één
heldere wetstekst. Daarnaast
worden de laatste
wetenschappelijke gegevens en
ervaringen voor de bescherming
tegen straling in de nieuwe
wetgeving opgenomen. Nieuw is
dat er nu naast door de mens
gecreëerde stralingsbronnen ook
natuurlijke stralingsbronnen
worden opgenomen in de richtlijn
om zo een betere bescherming
van de bevolking te garanderen.

Greenpeace
2013 is officieel het “NederlandRuslandjaar”. Een jaar waarin we
onze rijke en eeuwenoude
betrekkingen in de schijnwerpers
zouden zetten en intensievere
samenwerking zouden nastreven
op het gebied van economie,
cultuur en politiek en
maatschappij. Een reeks
incidenten tussen Nederland en
Rusland heeft echter een
schaduw over deze betrekkingen
geworpen. Een van die incidenten
is de situatie met de Greenpeaceactivisten, onder wie 2
Nederlanders, die inmiddels al
een maand vastgehouden
worden na een protest bij een
boorplatform. Nederland heeft
de zaak via een spoedprocedure
voorgelegd aan het
Zeerechttribunaal, om via
voorlopige maatregelen de
directe vrijgave van schip en
vrijlating van activisten te eisen.
Rusland heeft inmiddels echter
aangegeven het gezag van het
tribunaal in deze zaak niet te
erkennen. Bij een debat in het
Europees Parlement afgelopen
woensdag heeft mijn collega Wim
van de Camp aan de Europese
Commissie om steun gevraagd.
We moeten Rusland laten weten
dat Nederland niet alleen staat in
deze staak, maar dat de Europese
Unie verenigd is in haar eis voor
onpartijdige en proportionele
behandeling van dit incident door
de Russische justitie. Of er een
causaal verband bestaat, durf ik
niet te zeggen, maar een half uur
na het debat in het Europees
Parlement meldden de Russische
autoriteiten dat ze de strafeis
wegens piraterij (max. 15 jaar cel)
zullen laten vallen. De
actievoerders worden nu enkel
nog aangeklaagd wegens
vandalisme. Ook hier staat
overigens in Rusland nog steeds
max. 7 jaar gevangenisstraf op,

reden genoeg om deze zaak
zorgvuldig te blijven volgen vanuit
Europa.
Abortus
Een debat dat afgelopen week
ook in de Nederlandse media veel
aandacht kreeg, ging over een
verslag van het Europees
Parlement inzake “seksuele en
reproductieve gezondheid en
rechten”. Het verslag deed een
aantal aanbevelingen, onder
andere om hoogstaande
abortusdienstverlening legaal te
maken in alle lidstaten, en ook
seksuele voorlichting in de EU
verplicht te stellen voor alle
kinderen vanaf het lager
onderwijs. Het Europees
Parlement was ernstig verdeeld
over de kwestie, zowel uit
ethische overwegingen als uit
democratische principes. Een van
de basisbeginselen van de EU is
“subsidiariteit”, een mooi woord
om aan te geven dat
besluitvorming moet
plaatsvinden op het laagst
mogelijk niveau. Zeker in dit soort
ethische zaken zou het aan de
lidstaten zelf moeten worden
overgelaten om over zulke
gevoelige onderwerpen te
beslissen. Ik ben voor toegang tot
veilige abortus en vind het
jammer dat niet alle lidstaten in
de EU daar hetzelfde over
denken, maar het is niet aan de
Europese Unie of het Europees
Parlement om dit aan lidstaten op
te leggen. Dat kan alleen de
bevolking zelf. Overigens werd
met een krappe meerderheid het
debat van de agenda
weggestemd.

voor dit fonds. Het Visserijfonds is
een van de belangrijkste pijlers
van het Gemeenschappelijke
Visserijbeleid van de EU. In mijn
nieuwsbrief van februari jl.
schreef ik al over de voorgestelde
verplichting voor vissersboten om
aan te meren met alle vis die
gevangen is. Van deze
“aanlandplicht” zijn wij overigens
geen groot voorstander. Nu deze
verplichting toch wordt
ingevoerd, wordt er geld vrij
gemaakt voor de ontwikkeling
van vernieuwende oplossingen,
zoals de zogeheten
overlevingsbak – een uitvinding
uit Volendam – waardoor de
bijvangst niet meer sterft. Deze
methode, die door mijn CDAcollega Lambert van Nistelrooij
destijds is voorgesteld, is een
soort watertank waarin de
gevangen vis wordt gesorteerd.
De ongewenste vis plonst weer
terug in zee. Daarnaast worden
de middelen uit het Visserijfonds
ingezet voor verbetering van de
veiligheid en
arbeidsomstandigheden op zee
en voor een betere registratie van
de gegevens over de
visbestanden. Tot slot worden de
mogelijkheden voor de
zogenaamde pulskorvisserij
vergroot. Met deze methode
worden vissen die op de bodem
van de zee leven, met
stroomstootjes opgeschrikt zodat
ze omhoog zwemmen. Dit is een
vernieuwende en
milieuvriendelijke manier van
vissen, waarbij de zeebodem en
het leven in de zee minder schade
oplopen dan bij gebruikelijke
visserijmethoden.

Europees Visserijfonds
Ook hebben we deze week
gedebatteerd over de toekomst
van het Europees Visserijfonds. Er
wordt de komende periode 6,3
miljard euro beschikbaar gesteld

Wilt u ook naar het EVP-congres
in Amsterdam?
Op 14 en 15 november a.s.
organiseren we met onze
Europese Volkspartij (EVP) – waar
het CDA deel van uitmaakt – een

bijzonder congres in Amsterdam,
met een groot aantal prominente
sprekers. Dit congres is echter
niet alleen aan CDA- of EVP-leden
voorbehouden. Ook u kunt erbij
zijn! Op de Facebookpagina van
de EVP wordt een competitie
georganiseerd, waarmee u
“kaartjes” voor het congres kunt
winnen. U kunt aan de wedstrijd
deelnemen door antwoord te
geven op de volgende vraag: “Als
u 1 euro had om te investeren in
Europees beleid, waar zou uw
euro dan naar toe gaan?” Wij zijn
zeer benieuwd naar waar voor u
de prioriteiten in Europa liggen
en waar “uw” geld naar toe zou
gaan. Het meest populaire idee –
oftewel met de meeste “likes” –
wint en de winnaar wordt
uitgenodigd voor het congres en
krijgt de unieke kans om (CDA)Europarlementariërs en vele
andere prominenten te
ontmoeten. Uw voorstel kunt u
invullen op deze pagina:
http://epp.tw/SN8ByA. Wij zien
met veel plezier uit naar uw
ideeën!
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