
Euroteam SP 
fors uitgebreid 

van de Brusselse bureaucratie 
zorgt hij dat de rest van het 

team zijn werk kan doen. Hij 
draagt er zorg voor dat alle sta
pels binnenkomende post op de 
juiste plekken terechtkomen, 
afspraken· gemaakt worden en 
nagekomen, agenda's op elkaar 
worden afgestemd. SP-voor
lichter Zrinka Breljakovic is in 
Brussel gestationeerd om eraan 
bij te dragen dat de inbreng van 
de SP in het Europees Parle
ment wereldkundig wordt ge
maakt. Ze volgt de media, legt 
contacten met journali sten en 
kijkt waar zaken die de SP aan
draagt gepubliceerd kunnen 
worden. Ries Baeten verblijft 
deels in Brussel, deels in 
Straatsburg. Als persoonlijk 
medewerker van Erik Meijer 
bereidt hij onder andere de par
lements- en commissieverga
deringen voor. René Roovers 
werkt vanuit Nederland en let 
met name op hoe kwesties die 
hier spelen ook in Europees 
verband aan de orde gesteld 
kunnen worden. Via hem lopen 
ook de meeste contacten met de 
Tweede Kamer: Steve McGif
fen tot slot is gehuisvest op het 
Brusselse secretariaat van 
Europees Verenigd Links. Hij 
draagt zorg voor een zo goed 
mogelijk afgestemd optreden 
van de hele fractie, met name 
op milieugebied. 

Sinds deze zomer is het team van de SP in het Euro

pees Parlement uitgebreid. Europarlementariër Erik 

Meijer kan rekenen op de steun van bureaucoördina

tor Arthur Frieswijk, beleidsmedewerkers René 

Roovers en Ries Baeten en voorlichter Zrinka Brelja

kovic. Steve McGiffen verzorgt de contacten met de 

confedèrale fractie van Verenigd Europees Links/ 

Skandinavisch Groen Links. 

Erik Meijer zit als parlementa
riër in de commissies Transport 
en Milieu. In die commissie vin
den de meeste inhoudelijke de
batten plaats. De plenaire verga
deringen van het parlement zijn 
daarvoor niet geschikt, omdat 
de schaarse spreektijd over 
meer dan 600 leden verdeeld 
moet worden. Verder wordt er 
slechts in één termijn gesproken 
in het parlement. 
Naast deelname aan het plenaire 
en ·commissiewerk kan een eu
roparlementariër net als een Ka
merlid vragen stellen over 
kwesties die hij van belang 
vindt. Van dat middel maakt 
Erik Meijer, gesteund door zijn 
medewerkers, in toenemende 
mate gebruik. In het eerste jaar 
van zijn lidmaatschap van het 

In de vorige Spanning Is 
per ongeluk niet vermeld 
op welke wijze Euro
fractiemedewerker René 
Roovers te bereiken Is. 
Over het algemeen zal 
René vanaf z'n thuis
adres werken: 
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Hoge Ham 135-rood, 
5104 JD Dongen, tele
foon: (0162) 319 098 of 
(06) 22 60 73 08, fax: 
(0162) 311966, 
e-mail rroovers@sp.nl 

EP werden door de SP' er onder 
meer vragen gesteld over het 
rondpompen van Europese sub
sidies, uit de hand lopende ver
goedingen voor leden van het 
Europees Parlement en de Euro
pese Commissie, de toelaatbaar
heid van proefboringen in de 
Biesbosch, de gezondheidsge
varen van verwerking van Ne
derlandse lood-accu's in Frank
rijk, de milieu-effecten van be
strijdingsmiddelen, het gebrek 
aan openbaarheid rondom gene
tische manipulatie, het wapen
embargo tegen Indonesië, de 
schadelijke milieugevolgen van 
boomkorvisserij, de beperking 
van het internationaal trein
vervoer, de gevolgen van vrije 
concurrentie voor ziektekosten
verzekeringen, de gevaren van 
verarmd uranium in de lucht
vaart, ongeoorloofde reclame 
van de farmaceutische industrie, 
de heropening van de IJzeren 
Rijn door natuurgebied De 
Meinweg, de toelaatbaarheid 
van productie en verkoop van 
'reuzenzalm' , de risico's van 
vuurwerkfabrieken en de af
braak van lokale, regionale en 
nationale vervoersbedrijven. 
Naast mondelinge en schriftelij
ke vragen kan Meijer zich ook 
rechtstreeks tot de voorzitter 
van het Europees Parlement of 
tot de Europese Commissie 
wenden. Op die manier ageerde 

de SP onder meer tegen de over
daad aan en wildgroei van ver
goedingen voor leden van het 
parlement. Ook werd geprotes
teerd tegen de besloten ontmoe
ting in juni 2000 van de top van 
het Europese bedrijfsleven met 
de Europese Commissie aan de 
vooravond van het EK voetbal. 
Daarbij werd de daad bij het 
woord gevoegd. Een protest
picketline van de SP in Brussel 
tegen deze ' lobbytop' werd ech
ter door de Belgische politie 
verboden. 

Bureaucoördinator Arthur 
Frieswijk heeft zijn vaste stek 
in het enorme parlements
gebouw in Brussel. Temidden 

Ervaringen met/bij 
Defensie gezocht 

De Tweede-Kamerfractie Is op zoek naar 
SP-leden die voor Defensie werken of 
defensie-gerelateerd werk doen. Graag 
horen wij wat er leeft binnen de krijgs
macht en de defensie-gerelateerde Indus
trie rond bijvoorbeeld personeelsbeleid, 
arbeidsomstandigheden, uitzendingen en 
nazorg. Je kunt hierover contact opnemen 
met Krlsta van Velzen, telefoon (070) 318 
38 10 of per e-mail: kvvelzen@sp.nl 
(kan uiteraard vertrouwelijk). 
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