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Erik Meijer
drie maanden
in Brussel

'De chaos begint
te wennen '
'Het is allemaal erg chaotisch. Maar ik moet zeggen: dat begint al te wennen. Ik
maak me er niet meer zo druk over als in het begin.' Drie maanden zit Erik Meijer
nu in het Europees Parlement. Tijd om eens de eerste indrukken te noteren.
·Het Nederlandse parlementaire
werk is veel overzichtelijker.
Hjer in Brusse l krijg je bij voorbeeld op het laatste moment een
stapel papier op je büreau gesmeten. Ook de debatten verlopen heel anders. Vanwege alle
vertaaltoestanden is er geen
tweede termijn mogelijk , kan er
niet geïnterrumpeerd worden en
moet je amendementen in de
regel al weken van tevoren inleveren . Daar komt bij dat onze
fractie in plenaire vergaderingen zo' n 15 minuten spreektijd
heeft voor een hele dag. Voor

all e onderwerpen, en voor 42
fractieleden samen. Van die plenaire debatten moet je het dus
niet hebben . In de commissievergaderingen gaat het beter:
daar is meer ruimte om ergens
over te discussiëren. Maar iedere parlementariër mag maar in
twee commissies zitten en die
comm issies vergaderen dan althans in mijn geval - ook nog
eens gelijktijdig.' Meijer zit in
de commissies ' milieu, volksgezondheid en consumentenbescherming' en 'verkeer en
regio's'. In die laatste is hij de
eerste woordvoerder van
Het SP-team in Brussel en Straatsburg
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Spanning

discussie- en pressiegroepen
van europarlementariërs uit verschillende landen en verschillende partijen die opgericht zijn
rond een bepaald onderwerp.
' De cu ltuur in Brussel en Staatsburg is dat je niets voor elkaar
krijgt als je het niet eerst hebt
voorbesproken in zo' n intergroep. Voorbeelden van intergroepen zijn die voor de verdediging van de rechten van de jagers, of voor de belangen van
de wijnboeren.' Daar zit Erik
Meijer dus niet in. 'lk maak deel
uit van zo' n 40 intergroepen,
waaronder die voor belasting op
flitskapitaal , voor het dierenwelzijn en voor de gehandicaptenbelangen.'

Samen met de
afdelingen zaken
aanpakken waar
'Europa' bij betrokken is
Als het erom gaat snel zaken
aan de orde en in de publiciteit
te krijgen, zijn schriftelijke vragen het middel bij uitstek: wat
dat betreft is er geen verschi l
met het Nederlandse parlement
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of de gemeenteraad. Meijer:
' Vooral hierbij kan . de wisselwerking met de afdelingen een
grote rol spelen. fk hoor het erg
graag als er ergens zaken spelen
die misgaan en waar Europa
bij betrokken is. Bijvoorbeeld
doordat er Europese subsidi e in
het spel is , of doordat de Eu ropese betrokkenheid eist dat de
democratische besluitvorming
opzij wordt zet. Andersom kan
natuurlijk ook: als er Europese
regels ontdoken worden die wij
wel goed vinden. Ik kan over
dat soort zaken vragen stellen
en de publiciteit verzorgen . Dat
werkt prima, zeker in de regionale media. Een goed voorbeeld is de aandacht voor de
vragen over de verplaatsing
met Europees ge ld van een
bedrijf uit Roermond naar
Duitsland. Verder heb ik onder
andere - samen met de Kamerfractie - het wegvallen van de
Kema-keur
aangekaart
en
binnenkort ga ik ervoor pleiten
dat de strengere Nederlandse
regels voor het gebruik van
bestrijdingsmiddelen voor heel
Europa gaan ge lden .' e
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