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Til

udvalgets medlemmer og stedfortrædere.

Arbejdsmøde for EU-landenes miljøudvalg - Stockholm den 10. og 11. maj 2001

Som opfølgning af drøftelsen på udvalgets møde den 9. januar 2001 vedrørende antallet af 

deltagere i arbejdsmødet i Stockholm den 10. og 11. maj 2001, jf. alm. del {{SPA}} bilag 495, 

har der været rettet telefonisk henvendelse til Miljøudvalget i det svenske Rigsdag. Svenskerne 

meddelte, at det danske miljøudvalg godt kunne sende flere end 2 deltagere til mødet. 

Udvalgets formand har efterfølgende sendt vedlagte brev til formanden for det svenske 

miljøudvalg, Ulf Björklund, for generelt at få skabt mulighed for, at hvert land kan sende et 

repræsentativt antal deltagere til mødet i Stockholm. I de tre tidligere møder har der kunnet 

deltage 4 parlamentarikere fra hvert land {{SPA}} og efter aftale flere. Formålet med møderne 

har netop været at give nationale miljøparlamentarikere mulighed for a ke og udbygge deres 

samarbejde og for at udveksle synspunkter af fælles interesse. Et centralt element har været 

muligheden for at knytte kontakter, der kan udnyttes i det daglige politiske arbejde. Dette 

forudsætter naturligvis, at hvert land kan sende et repræsentativt antal deltagere. Om svenskerne 

vil følge den danske opfordring, må tiden vise.

Men da det nu er afklaret, at Danmark kan sende flere end 2 deltagere, foreslås det at 

sammensætte den danske delegation. Den kunne i lighed med tidligere bestå af 5 medlemmer, 

eksempelvis udvalgets formand og 2 medlemmer fra hver af de 2 valggrupper. Af hensyn til den 

praktiske tilrettelæggelse bedes navnene på deltagerne fra de to valggrupper givet til 

udvalgssekretæren senest på udvalgets møde onsdag den 31. januar 2001. Opmærksomheden 

henl edes på, at fredag den 11. maj er St. Bededag.

Med venlig hilsen

Jan Rasmussen,

udvalgssekretær.

Hr. Ulf Björklund, formand for

Miljö- og Jordbruksutskottet

Sveriges Riksdag

SE-100 12 Stockholm
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Den 19. januar 2001

Ref.No. MPU, alm. del {{SPA}} bilag 495

Kære Ulf Björklund,

Mange tak for invitationen til arbejdsmødet den 10. og 11. maj 2001 for repræsentanter for EU-landenes parlamenters 

miljøudvalg m.fl. Det er et godt og prisværdigt initiativ, det svenske miljøudvalg hermed har taget. Programmet ser 

spændende og interessant ud, og fra dansk side glæder vi os til at deltage i arbejdsmødet.

Som det er dig bekendt, var det det danske miljøudvalg, der i 1996 og 1998 tog initiativ til afholdelsen af det første og 

andet møde mellem repræsentanter fra EU-landenes miljøudvalg. Siden har den tyske Bundestags miljøudvalg været 

vært for det tredje møde i 1999. Formålet med disse møder har været at give nationale miljøparlamentarikere mulighed 

for at styrke og udbygge deres samarbejde og for at udveksle synspunkter af fælles interesse. Et centralt element har 

været muligheden for at knytte kontakter, der kan udnyttes i det daglige politiske arbejde. For at konsolidere den direkte 

kontakt mellem de nationale parlamentarikere har det været væsentligt, at der var mulighed for, at hvert land kunne 

sende et repræsentativt antal deltagere. I de hidtidige møder har hvert land således kunnet sende 4 deltagere - og efter 

aftale flere. 

Af den invitation, vi har modtaget fra det svenske miljøudvalg, fremgår, at der maksimalt kan deltage 2 repræsentanter 

fra hvert land. Fra dansk side finder vi det meget værdifuldt at fastholde og udbygge den direkte kontakt mellem de 

nationale parlamentarikere og vi vil derfor opfordre det svenske miljøudvalg til at muliggøre, at der kan deltage flere end 

2 fra hvert land. Jeg er bekendt med, at det svenske miljøudvalgs sekretariat har oplyst, at Danmark kan sende flere end 2 

deltagere. Vi finder imidlertid, det vil være et positivt signal, hvis det svenske miljøudvalg vil skrive til alle parter, som 

er inviterede, at de kan tilmelde flere end 2 repræsentanter. Oplysningen herom kunne eventuelt fremgå i forbindelse 

med den bebudede udsendelse af yderligere information m.v.

Vi ser frem til et spændende og udbyttegivende møde i Stockholm.

Med venlig hilsen

Jørn Jespersen, 

formand


