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Wat doet een lid van 
het Europees 

Parlement eigenlijk? 

*** 
Werkplekken in meerdere 

landen; mensen en organisaties 
die van alle kanten aan je 

trekken en vergaderregels die 
elke serieuze discussie 
onmogelijk maken. Als 

Europarlementariër kom je 
kortom in een heel vreemde 

wereld terecht. Een inkijkje van 
Steve McGiffen die er al een 

aantal jaren dicht bovenop zit. 

Streng gereguleerd 
vergadercircus 

Het EP is geen plek waar je 
vrijuit kunt discussiëren en 
je verontwaardiging etaleren. 
Het is in de eerste plaats een 
fabriek van wetten, die veel 
taken heeft overgenomen van 
de nationale parlementen van 
de EU-lidstaten. Harde regels 
bepalen hoe de 626 (straks 
732) leden aan de wettenpro
ductie mogen meedoen. Zo 
heb je in de voltallige (plenai
re) vergaderingen slechts de 
mogelijkheid voor korte toe
spraken (drie tot vijf minuten 
is heel veel) , stemverklarin
gen van één minuut en korte 
opmerkingen over de orde. 
Dat alles zonder weerwoord in 

tweede termijn of mogelijk
heden voor interrupties . De 
vergadertijden per dag zijn 
strikt ingedeeld vanwege de 
werktijden van de tolken die 
alles simultaan vertalen in nu 
elf en straks 19 officiële EU
talen . Plenaire vergaderingen 
strekken zich uit van 9 uur in 
de ochtend tot 12 uur 's nachts . 
De andere vergaderingen 
vinden meestal tussen 9 uur 
en 18.30 uur plaats. 

Werkplekken in heel 
Europa 

Het werk van EP-leden voor 
de SP is verdeeld over Neder
land, Brussel, Straatsburg en 
de rest van Europa. Er zijn 
drie soorten weken: ' commis
sieweken' waarin de parle
mentaire vakcommissies in 
Brussel vergaderen , ' fractie
weken ' waarin de internatio
naal samengestelde fractie 
vergadert in Brussel of in het 
land van een van de aangeslo
ten partijen, en 'plenaire 
weken', waar alle EP-leden 
samenkomen in Straatsburg 
voor debatten en stemmingen. 
Naast die vergaderweken in 
Straatsburg zijn er tussendoor 
ook tweedaagse 'mini-plenai
res' van het voltall ige parle
ment in Brussel en verschil
lende soorten andere vergade
ringen . Commissievergaderin
gen duren twee, drie of soms 
zelfs vier dagen achtereen, één 
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tot twee keer per maand. In de 
fractieweek wordt de Straats
burgweek voorbereid en is er 
ruimte voor informele verga
deringen en afspraken met 
lobbyisten, andere leden, me
dewerkers, enzovoort. 

Voorbereidend werk in 
vakcommissies 

Als Europarlements lid kun je 
lid zijn van twee parlementaire 
commissies: in de ene als vol 
waardig lid en in de andere als 
plaatsvervanger. Erik Meijer is 
volwaardig lid van de Com
missie voor Vervoer en Regio
nale Beleid, en plaatsvervan
ger in de Commissie voor 
Mi lieu , Volksgezondheid en 
Consumentenbescherming. De 
vakcommissies houden zich 
vooral bezig met de productie 
van verslagen (rapporten) die 
uiteindelijk terechtkomen op 
de agenda van het voltallige 
parlement. Ze functioneren als 
een soort deelparlementen, 
compleet met fractievoorzit
ters , stemmingen, enzovoorts . 

Aandacht voor 
onze vrienden binnen 

GUE-NLG 
In het Europees Parlement 
heeft de SP zich aangesloten 
bij de fractie van Europees 
Verenigd Links (GUE-NLG), 
waarin de krachten links van 
sociaal-democraten en groe
nen verenigd zijn . Over veel 



zijn we het eens , en verdedi
gen we samen dezelfde zaken 
tegenover anderen . Maar zij 
handelen - net als wij - op 
grond van hun geschiedenis, 
van hun omstandigheden en 
van de actuele publieke opinie 
in hun land. Die zijn soms heel 
anders dan in Nederland, zodat 
zij dan andere dingen belang
rijk vinden dan wij of op on
derdelen andere afwegingen 
maken . Bijvoorbeeld bij de 
discussies over Europese 
fondsen, het landbouwbeleid , 
de toekomst van de EU en 
soms ook bij de afwegingen 
tussen milieu en werkgelegen
heid. 

Opmerkelijke resultaten 
voor een minieme fractie 

Een EP-lid wordt overstelpt 
met papier, e-mails, uitnodi
gingen voor op zich interes
sante praatvergaderingen en 
recepties van belanghebbende 
organisaties. En overal staan 
mensen klaar om te roepen dat 
hun aandachtsveld in Europa 
het allerbelangrijkste is. Het 
kan in de aanloop nuttig zijn 
om even aan dat wereldje te 
ruiken, maar vervolgens gaat 
het erom wat we zelf aan pro
duct leveren. Het werk van 
Erik Meijer en zijn team in 
Brussel heeft tot een aantal 
merkbare successen geleid: 
het verslag Meijer over libera
lisering van het openbaar ver
voer bleek een nuttige belem
mering voor de plannen van de 
EU-Commissie. Het werk van 
het team rond nieuwe richtlij
nen op GGO's en het maxima
le gehalte van gevaarlijke stof
fen in verf en vernis heeft ook 
veel opgeleverd. Ook speelde 
de SP een belangrijke rol bij 

** 
het handhaven van druk om 
een eind te maken aan fraude 
en vriendjespolitiek bij EU
instel! in gen, vooral het statis
tisch bureau Eurostat 

Veel en belangrijk werk 
Het EP is geen praatcafé meer, 
maar heeft echte bevoegd
heden over veel beleid. Zeg 
maar een soort 'Derde Kamer ' 
die veel zaken al eerder be
handelt dan de Tweede en de 
Eerste Kamer. Daar kunnen 
wij invloed op hebben , zelfs al 
gaat het meestal alleen om be
perking van de schade. Met de 
eventuele komst van een nieu
we grondwet en de reeds zeke
re uitbreiding van de EU 
neemt het takenpakket alleen 
maar toe. En wie denkt het 
werk beperkt te kunnen hou
den , stuit op een eindeloze 
reeks verzoeken: SP'ers wil
len ' hun' Europarlementslid 
ontmoeten, velerlei organisa
ties willen met de afgevaar
digde van de SP in 'Europa' 
spreken, betrokkenheid bij 
acties is soms noodzakelijk en 
ook de media hebben hun 
wensen. 
Je hebt geen greep op je agen
da en je moet altijd op veel 
plekken tegelijk zijn . Alleen 
door aan de lopende band 
' nee' te zeggen op wat ande
ren van je verwachten kun je 
de werktijd enigszins redelijk 
houden, maar dan ontstaat wel 
de vraag waarom dan iemand 
in hemelsnaam EP-lid wil spe
len. Het is kortom zaak de 
juiste balans te vinden. 

Onze prioriteiten 
De SP heeft in het EP tot nu 
toe de inzet gekozen dat we 
ons bezighouden met alles wat 

relatie heeft met solidariteit, 
democratie, milieu, volks
gezondheid, anti-militarisme, 
openbare dienstverlening, con
sumentenbescherming, dieren
welzijn, strijd tegen verkeerde 
globalisering, fraude . En met 
alles wat in Nederland moge
lijk publiciteit of intensivering 
van contacten met voor ons re
levante organisaties kan ople
veren. We bemoeien ons daar
naast met de fractielijn van 
Verenigd Links als geheel en 
kijken ook actief mee op de 
terreinen waarop buitenlandse 
fractiegenoten eerste woord
voerder zijn. Op alle terreinen 
stellen we schriftelijke vragen 
(inmiddels ruim vijfhonderd), 
dienen we amendementen in , 
laten we ons standpunt in de 
notulen vastleggen, spreken 
we met organisaties , schrijven 
we opinie-artikelen, nemen we 
deel aan fora of aan radio-in
terviews, zorgen we voor bij
dragen op de SP-website, etc. 

Een andere positie na de 
verkiezingen? 

De komende periode zal voor 
de SP waarschijnlijk anders 
zijn. Enerzijds door een moge
lijk kleinere internationale 
fractie , anderzijds door een 
grotere eigen vertegenwoordi
ging daarin. De fractie van 
GUE/NGL loopt het risico om 
zelfs bij een verkiezingsuit
slag die sterk lijkt op de vorige 
ineens 22 zetels te verliezen 
door een nieuw districtenstel
sel in Frankrijk en de moge
lijkheid dat de Duitse PDS de 
5-procentdrempel net niet 
haalt. Daarnaast kunnen nog 
wat zetels verloren gaan door
dat elke lidstaat zetels inlevert 
voor de nieuwe lidstaten, 
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waardoor iedere nationale 
partij bij eenzelfde kiesresul
taat wat minder zetels over
houdt. Dit zal voor GUE/NGL 
overigens wel worden gecom
penseerd door nieuwkomers 
uit Midden Europa en Cyprus. 
In West Europa is de SP waar
schijnlijk de enige partij in de 
GUE/NGL die zetelwinst kan 
boeken, en misschien komt de 
Scottish Socialist Party nieuw 
binnen (maar daarvoor heb
ben ze in Schotland ineens 
12 procent nodig) en Sinn 
Fein (misschien uit de twee 
delen van Ierland) . 
Met meer SP-zetels wordt het 
mogelijk om ons werk over 
meer mensen te verdelen en 
jaarlijks een aantal onderwer
pen uit te kiezen die we van
wege de actualiteit extra on
der het vergrootglas leggen 
(en daaromheen proberen 
meer publiciteit te organise
ren dan nu mogelijk is), maar 
het werk zal zeker zwaar 
blijven . Als wij twee of drie 
zetels kunnen binnenslepen 
kunnen wij meer bereiken . 
Uiteindelijk geeft dat ook be
tere gelegenheid om onze re
laties op internationaal niveau 
te ontwikkelen. Dat betekent 
werk binnen het EP maar ook 
soms in andere landen. 

Steve McGiffen werkt 

sinds 1986 bij het Euro

parlement. Momenteel als 

vertegenwoordiger van de 

SP in het secretariaat van 

de fractie Europees Vere

nigd links (GUE/NGL), en 

eerder als assistent van 

Erik Meijer en van het 

Britse Europarlementslid 

Tom Megahy. 
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