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SSV´s landdagsgruppe rejser på
informationsbesøg til Bruxelles
Fra mandag d. 6. april til onsdag den 9. april er SSV´s landdagsmedlemmer
Anke Spoorendonk, Lars Harms og Silke Hinrichsen samt deres tre
medarbejdere Martin Lorenzen, Lars Bethge og Jan Ehrenreich på
informationsbesøg i Bruxelles. Landdagsgruppens besøgsprogram er
organiseret af Hanse-Office, Slesvig-Holstens og Hamborgs
fællesrepræsentation i Belgiens hovedstad, og det er med ialt 14 aftaler på
tre dage meget omfattende. Derudover vil landdagsgruppen benytte de få
frie aftenstimer til et klausurmøde, hvor de politiske initiativer for resten af
året skal drøftes.
Landdagsmedlemmerne skal både besøge Europaparlamentet, EU-
Kommissionen, EU-Konventet og flere danske amters kontor i Bruxelles (bl.a.
Sønderjyllands amts kontor), samt bureauet for mindre talte sprog i Europa.
Som afslutning på programmet deltager SSW-delegationen i et officielt møde
i EU`s såkaldte regionalråd, hvor repræsentanter fra Europas regioner har
sæde. I denne forbindelse er der planlagt samtaler med den danske
delegation af regionalrådet, der bl.a. består af Københavns overborgmester
Jens Kramer Mikkelsen (S) og Næstveds borgmester, Henning Jensen (V), fra
Kommunernes Landsforening.
Formand for SSVs landdagsgruppe Anke Spoorendonk siger om baggrunden
for rejsen:
�Vi har valgt at placere landdagsgruppens årlige informationsrejse til
Bruxelles, fordi vi i de sidste år har kunnet mærke en stigende indflydelse på
vort landdagsarbejde fra EUs side. Om man nu kan li´ denne udvikling eller ej
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� og SSV har jo i alle år udtalet sig kritisk imod centralisering af
beslutningsprocessen i Berlin eller Bruxelles � så er EU en kendsgerning, som
vi som folkevalgte må forholde os til. Vi er i forbindelse med besøget specielt
interesseret i at finde ud af, hvilke planer EU har for regional-, social- og
landbrugsstøtten efter 2006. Netop denne økonomiske understøttelse er af
afgørende betydning for Slesvig-Holstens fremtid. Derudover vil vi gerne
have en håndsorientering om EU-konventets forslag til en ny forfatning. Sidst
men ikke mindst er vi interesseret i at høre de danske regionalråds
medlemmer holdning til den fra tysk side forslåede institutionalisering af
rådet.�
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