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De afgelopen weken ontvingen we in het Europees Parlement
veelbesproken bezoek uit het oosten van ons continent. De eerste visite
was van de Turkse premier Erdogan. Wat bedoeld was als een feestje,
werd een koude douche. De positieve overeenkomst over het
terugnemen van vreemdelingen die via Turkije proberen in de EU te
komen werd overschaduwd door de ontwikkelingen rond
corruptiebeschuldigingen tegen mensen gelieerd aan de AK-partij. Ook
greep de regering helaas in bij lopende onderzoeken. Als rapporteur houd
ik dagelijks de ontwikkelingen in Turkije bij. Met instemming heb ik de
Turkse minister van Justitie gevolgd, die met heel veel hervormingen de
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het justitieel apparaat tracht te
waarborgen. Het verplaatsen van rechters en officieren van Justitie en de
zeggenschap van de nieuwe minister van Justitie over benoemingen zijn
schendingen van de trias politica. In een overleg met premier Erdogan en
alle EP-fractievoorzitters heb ik dit aan de premier heel duidelijk kunnen
maken. Als de bewering van de regering juist is dat de Gülen-beweging
brein en uitvoerder is van plannen om de regering in diskrediet te
brengen, moet ik echter ook vaststellen dat de instituties in Turkije nog
altijd niet sterk genoeg zijn om manipulaties te voorkomen.
Een week later werd een andere vooraanstaande leider, president Poetin,
in Brussel ontvangen. Meer nieuws over dit bezoek vindt u later in deze
brief. Een andere gebeurtenis waar de naam 'Poetin' onlosmakelijk aan
verbonden is, zijn de Olympische Winterspelen die vanavond in Sotsji
officieel geopend zullen worden. Bij voorbaat kunnen deze Spelen al
bestempeld worden als meest besproken sportevenement ooit, en dan
voornamelijk in de negatieve zin van het woord. Schendingen van
mensenrechten en het feit dat de Spelen al vele malen (lees: tientallen
keren) duurder zijn uitgevallen dan de vorige editie zorgen voor de
huidige controverse. Laten we, ondanks de ophef, vooral onze
sporthelden niet vergeten, die wederom hun uiterste best doen om ons
land als sportnatie op de kaart te zetten.
Jeroen Lenaers is momenteel ook druk bezig om zich op de kaart te
zetten, en wel met de verkiezingen. Op het CDA-partijcongres morgen
(zaterdag) in Maarssen zal zijn plek op de Europese lijst definitief worden.
Ik ben niet alleen trots dat hij het zo "hoog" (plaats 2 op de advieslijst)
geschopt heeft, maar heb ook het absolute vertrouwen dat hij met de
hulp van ons allen een succes gaat boeken bij de verkiezingen van 22 mei.

Degelijke geschillenbeslechting
voor gedupeerde vliegreizigers
Samen met rapporteur Georges
Bach (ook EVP-fractie) heb ik me
ingezet om het huidige systeem
voor geschillenbeslechting te
verbeteren. In de oorspronkelijke
tekst moest de gedupeerde
consument zich bij klachten
wenden tot het handhavingsorgaan in de lidstaten. Wanneer
dit orgaan (in Nederland de
"Luchtvaartinspectie") de
consument gelijk geeft, maar de
luchtvaartonderneming de
vergoeding niet toekent, moet de
consument alsnog naar de
rechter voor nakoming hiervan.
Deze situatie is ongewenst. Met
de instelling van een apart
geschillenbeslechtingsorgaan dat
voor beide partijen, snel,
eenvoudig en goedkoop een
bindende en afdwingbare
uitspraak doet, is de consument
het best geholpen. Belangrijk is
ook het gelijke speelveld: alle
luchtvaartondernemingen zijn
verplicht deel te nemen aan deze
degelijke klachtbehandeling. Tot
onze grote tevredenheid is het
voorstel met grote meerderheid
in het Parlement aangenomen.
Wapenhandelsverdrag
Na zeven jaar aan moeizame
onderhandelingen werd dan
eindelijk in april 2013 door de
Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties het
Wapenhandelsverdrag in het
leven geroepen dat de
internationale legale
wapenhandel aan regels
onderwerpt. Dit verdrag gaat
minder ver dan de Europese
wetgeving. Toch steunen we het
verdrag omdat het
gemeenschappelijke
internationale normen creëert
om de internationale
wapenhandel aan banden te
leggen. Voor massavernietigingswapens is er al langer een

wereldwijd juridisch bindend
instrument. Bizar eigenlijk dat het
reguleren van handel en gebruik
nu pas komt, terwijl toch de
meeste doden vallen met
conventionele wapens. Een
belangrijke ontwikkeling dus. Stap
één is nu het verdrag wereldwijd
geratificeerd te krijgen. Daarna
kunnen we ons hard maken om
de regels verder aan te scherpen.
Bescherming tegen gedumpte en
gesubsidieerde import uit landen
die geen lid zijn van EU
Europese wetgeving voor
handelsbescherming is aan
modernisering toe. Naast het
vergroten van de doeltreffendheid, de transparantie en het
verhogen van de voorspelbaarheid hebben we als Parlement
ook ingestemd met het creëren
van een afschrikkingsmaatregel.
Tot nu toe was het zo dat de EU
in reactie op handelsverstorende
maatregelen door niet-lidstaten
een importheffing instelde om zo
de geleden schade teniet te doen.
Deze maatregel is niet effectief
genoeg gebleken en daarom krijgt
de EU nu de mogelijkheid om
importheffingen in te stellen die
verder gaan dan alleen het
herstellen van de geleden schade.
De bevoegdheid van de EU om
tot represailles over te gaan zal
landen buiten de EU afschrikken
bij het nemen van
handelsverstorende maatregelen.
Seizoensarbeid voor mensen van
buiten de EU
Seizoenarbeiders van buiten de
EU krijgen dezelfde rechten als
EU-burgers, op het gebied van
arbeidsvoorwaarden en
gezondheids- en
veiligheidsmaatregelen.
Daarnaast mogen de tijdelijke
arbeiders zich aansluiten bij een
vakbond en krijgen ze toegang tot
sociale zekerheid, cursussen en
informatie over hun kortdurende

arbeid. Deze toegang wordt
echter wel aan bepaalde
voorwaarden verbonden. Bij elke
aanvraag om in de EU
seizoensarbeid te verrichten
moet een arbeidsaanbod of
contract worden getoond, met
daarin details over het inkomen
en de werktijden. Wanneer de
werkgever verantwoordelijk is
voor de huisvesting, mag de huur
niet extra hoog zijn en mag die
niet zomaar van het werknemersloon worden ingehouden. Iedere
lidstaat wordt verplicht een
maximale verblijfsduur in te
stellen. Die mag verschillen van
vijf tot negen maanden over een
periode van één jaar.
Seizoensarbeid is dan
daadwerkelijk “tijdelijk inhuren
voor één seizoen”. Binnen de
genoemde termijn kunnen de
tijdelijke werknemers hun
arbeidsovereenkomst verlengen
of van werkgever veranderen.
Het is een primeur dat er op
Europees vlak regels worden
gemaakt voor seizoenarbeid. De
lidstaten mogen echter zelf
beslissen hoeveel seizoenwerkers
worden toegelaten. Volgens
cijfers van de Europese
Commissie komen jaarlijks circa
100.000 seizoenarbeiders van
buiten de EU naar de lidstaten.
Oekraïne: stop het geweld,
anders sancties
Waar ik in de plenaire
vergadering van december nog
mijn steun uitsprak voor de
vreedzame betogers in Kiev, zijn
de EU-vlaggen die zij bij zich
droegen inmiddels weggedrukt
door stokken, stenen en schilden.
Het gevoerde regeringsbeleid om
betogers een halt toe te roepen,
heeft geleid tot een crisis. Een
crisis, waarin fundamentele
rechten en vrijheden van burgers
die zich sterk maken voor
verdergaande Europese
integratie, door politieke maar

bovenal agressieve maatregelen
geschonden worden. Als EU
stimuleren en bemiddelen wij bij
de onderhandelingen tussen de
regering en de oppositie, waarvan
de eerste resultaten
bemoedigend zijn. Een goed
begin, maar structurele
maatregelen zullen nodig zijn om
daadwerkelijk een verschil te
maken. Daarom hebben we deze
week een debat gevoerd en een
resolutie aangenomen die
nogmaals oproept om het geweld
in Oekraïne te stoppen, eventueel
door middel van internationale
sancties tegen de Oekraïense
regering. We moeten gezamenlijk
verantwoordelijkheid tonen. Het
geweld moet stoppen en ook
moet Oekraïne zelf de vrijheid
krijgen om zijn partners te kiezen.
EU-Rusland-Top
Eind januari ontvingen de
voorzitters van de Europese Raad
en de Europese Commissie –
Herman van Rompuy en José
Manuel Barroso – de Russische
President Poetin. Dat er een
gespannen sfeer heerst tussen de
EU en Rusland, bleek maar weer
uit de zware kritiek die president
Poetin uitte op de rol die de EU
bij de protesten in Oekraïne
speelt. Het feit dat de Top slechts
3 uur duurde, is een bewijs van
onze moeizame relatie met
Rusland. Omdat de crisis in
Oekraïne en de politieke
tegenstellingen tussen de EU en
Rusland de boventoon voerden
tijdens het debat en de
persconferentie, werd er vrijwel
geen aandacht besteed aan de
mensenrechtenschendingen en
de onenigheid over
handelsbelemmeringen. In de
volgende Top moet dat meer
prioriteit krijgen. Het is zeer
teleurstellend dat er, ondanks 6
jaar van onderhandelingen, geen
vooruitgang geboekt is met een
nieuw akkoord over een

strategisch partnerschap. Om de
relatie tussen de EU en Rusland
op een constructieve en positieve
manier in te vullen, zou er
allereerst eens onderling bij het
haardvuur een eerlijk en goed
gesprek met Rusland gevoerd
moeten worden over zaken die
ons dwarszitten. Dit is in het
belang van zowel Rusland als de
EU én in het belang van de landen
in onze gemeenschappelijke
regio. We moeten ons bewust zijn
van onze onderlinge
afhankelijkheid om aan een
gezamenlijke toekomst te
werken.
Europese vergunningen voor
online muziekdiensten
De kans is groot dat het al een tijd
geleden is dat u in de winkel een
CD heeft gekocht. Steeds vaker
wordt muziek aangeschaft via
online muziekdiensten zoals
iTunes en Spotify. Muzikanten,
producers en de muziekdiensten
ontvangen bij
grensoverschrijdende online
verkoop regelmatig niet waar ze
recht op hebben. Dit komt
voornamelijk door lange,
onduidelijke procedures voor de
inning van rechteninkomsten,
tariefberekening en de verdeling
van geïnde vergoedingen. Dit
probleem zal binnenkort verleden
tijd zijn, omdat we deze week
nieuwe regels voor
auteursrechten hebben
goedgekeurd. De online
aanbieders van muziek kunnen
nu vergunningen krijgen van
organisaties die de
auteursrechten
grensoverschrijdend beheren. De
rechten van producenten en
muzikanten in alle lidstaten
worden op deze manier
beschermd. Dit draagt bij aan het
behoud van culturele diversiteit
en stimuleert de ontwikkeling van
online muziekdiensten.

Europese binnenvaart
Goede en snelle
transportsystemen zijn belangrijk
voor de Europese Unie om
economisch en duurzaam te
kunnen concurreren met de rest
van de wereld. Voornamelijk in
de Europese binnenvaartsector,
die hard geraakt is door de crisis,
valt er nog erg veel te verbeteren.
Mijn CDA-collega Corien
Wortmann is rapporteur op twee
wetgevende voorstellen die
onderdeel zijn van het
zogenoemde "NAIADES II"actieprogramma voor de
binnenvaart. Dit programma
moet deze transportsector een
steuntje in de rug geven. Met de
nieuwe wetgeving willen we de
innovatiemogelijkheden voor en
omscholing van schippers en
bemanningsleden verbeteren.
Ook ligt er een wetsvoorstel voor
grensoverschrijdende
gelijkschakeling van certificaten
en technische voorschriften voor
de binnenvaart. Hoewel deze
voorstellen absoluut een stap in
de goede richting zijn, zal de
Europese Commissie toch met
meer concrete voorstellen
moeten komen om de
binnenvaart weer een
aantrekkelijk alternatief van weg-,
rail-, lucht- en zeevervoer te
maken. Wij hebben dit deze week
aan de Commissie duidelijk
gemaakt in een uitgebreide
resolutie waarin concrete actie
van de Europese Commissie
wordt verlangd.
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