
L.S., 
 
Recentelijk bezocht GeenStijl.nl het Europees Parlement te Brussel. Aldaar troffen we twee 
MEP'ers aan, de heren Miloslav Ransdorf en Raffaele Baldassarre, die in de vooravond 
intekenden op de presentielijst en daarop onmiddellijk het pand weer verlieten. Toen onze 
journalist Tom Staal hen confronteerde met een aantal vragen over hun gedrag, werd hij 
verbaal en fysiek agressief bejegend door beide heren. De beelden daarvan kunt u hier 
zien, in de laatste minuten van deze video, vanaf minuut 5: 
 
http://www.dumpert.nl/mediabase/6549901/06a6b8fd/tom_staal_trekt_rioolput_eu_open
_brussel.html 
 
Afgelopen week kreeg EP-voorzitter Martin Schulz een vraag van een Britse journalist over 
dit incident, maar in plaats van nader in gaan op de vermeende fraude door de leden van 
zijn Europarlement, koos de heer Schulz er voor om zijn persoonlijke mening over 
GeenStijl te laten prevaleren in zijn antwoord ("the quality of the company is relatively 
limited"). De beelden daarvan zijn hieronder te zien: 
 
http://www.dumpert.nl/mediabase/6550453/131b1351/eu_goebbels_schulz_vindt_geensti
jl_stom.html 
 
Wij betreuren dit, aangezien de heer Schulz wel de politieke verantwoordelijkheid draagt 
voor het bewaken van de reglementen, de gedragscode en de vrije en open omgang met 
de pers binnen het Europees Parlement. Zijn reactie laat daar echter niets van blijken. 
Derhalve hebben we zojuist vanuit GeenStijl klachten ingediend bij en over de heren 
Baldassarre en Ransdorf bij hun respectievelijke nationale partijen en Europese fracties. 
Daarnaast is er een klacht verzonden aan de heer Schulz, met daarin een oproep om te 
handelen volgens de regels van het Europees Parlement. Die laatste brief vindt u als 
bijlage bij dit schrijven. 
 
Volgend op bovenstaande, dient GeenStijl bij dezen ook bij u als 'fraudewaakhond' van het 
Europees Parlement een klacht in over vermeende fraude door de heren Ransdorf en 
Baldassarre. Het gedrag van de beide MEP'ers en de respons daarop van de heer Schulz 
doen ons namelijk het ergste vrezen voor het zelfreinigende vermogen van het Europees 
Parlement - te meer omdat fraude met toeslagen en intekengelden letterlijk al 
decennialang bekend zijn en er veelvuldig in tekst en video over bericht is door diverse 
internationale media. Daarom hopen we dat u bereid bent onze klacht, en de in beeld 
gebrachte suggestie van fraude met gemeenschapsgeld, in onderzoek te nemen. Het 
vertrouwen en het geloof in de zuivere werking van de Europese democratie staan op het 
spel. Graag worden wij op de hoogte gehouden omtrent uw beslissing of acties op dit 
schrijven. Waarvoor bij voorbaat dank. 
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