HVILKE UDVALG VIL DU SIDDE I,
HVIS DU BLIVER VALGT

?

Her er resultaterne af den rundspørge, som nyhedsbloggen EU ZOO har sendt ud til samtlige danske kandidater til EU-Parlamentet 2009. 72 kandidater ud af 102 har svaret. Enkelte har kommentarer til deres svar, som du kan se nederst i tabellen.
Formålet er at lægge åbent frem for vælgerne, hvad lige præcis DIN EU-kandidat vil arbejde med i Bruxelles, hvis han/hun bliver valgt. Du kan
læse vores analyse af svarene på EUZOO.dk.
Vi har layoutet tabellen så læsevenligt som muligt, og vi har stillet kandidaterne op i alfabetisk rækkefølge. Til højre er kandidatens første- og
andenprioritet, og vi har valgt kun at indsætte udvalgets forkortelse samt titlen i daglig tale, fx ‘Landbrug og Udvikling af Landdistrikter’ kaldes
‘AGRI (Landbrugsudvalget)’. Der er en liste over udvalgenes fulde navne nederst i dokumentet.
God fornøjelse!

NAVN

LISTE

UDVALG 1. prioritet

UDVALG 2. prioritet

Anna Allerslev
Anna Rosbach
Anne E. Jensen
Anne Elizabeth Kamstrup
Bendt Bendtsen
Benjamin Dickow
Bent Claudi Lassen
Birger Nissen
Britta Thomsen
Carl Johan Gaunitz
Charlotte Antonsen
Christian Høgedal Kjølhede
Christian Wedell-Neergaard
Christine Sidenius
Claus Brandt Rasmussen

B. Det Radikale Venstre
O. Dansk Folkeparti
V. Venstre
B. Det Radikale Venstre
C. Konservative
I. Liberal Alliance
V. Venstre
B. Det Radikale Venstre
S. Socialdemokraterne
J. JuniBevægelsen
V. Venstre
B. Det Radikale Venstre
C. Konservative
F. Socialistisk Folkeparti
B. Det Radikale Venstre

LIBE (Borgernes rettigheder)
ENVI (Miljø og Sundhed)
BUDG (Budgetudvalget)
LIBE (Borgernes rettigheder)
ITRE (Industri og Energi)
CONT (Budgetkontrol)
AGRI (Landbrugsudvalget)
AFET (Udenrigsudvalget)
ITRE (Industri og Energi)
FEMM (Kvinders rettigheder)
AGRI (Landbrugsudvalget)
AFET (Udenrigsudvalget)
ITRE (Industri og Energi)
LIBE (Borgernes rettigheder)
EMPL (Beskæftigelse og Socialt)

ENVI (Miljø og Sundhed)
IMCO (Indre marked og Forbrug)
ECON (Økonomi og Valuta)
INTA (International Handel)
ECON (Økonomi og Valuta)
ITRE (Industri og Energi)
DEVE (Udvikling)
FEMM (Kvinders rettigheder)
IMCO (Indre marked og Forbrug)
EMPL (Beskæftigelse og Socialt)
BUDG (Budgetudvalget)
ENVI (Miljø og Sundhed)
EMPL (Beskæftigelse og Socialt)
REGI (Regionaludvikling)
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NAVN

LISTE

UDVALG 1. prioritet

UDVALG 2. prioritet

Claus Larsen-Jensen
Dan Jørgensen
Ditte Staun
Ebba Bigler
Einer Lyduch
Emilie Turunen
Filip Berghamar
Hanne Dahl
Hanne Severinsen
Hans Jørgen Dalum
Hans Okholm
Hans-Henrik Larsen
Henning A. Jensen
Henrik Ræder Clausen
Huseyin Arac
Jakob Erle
Jaleh Tavakoli
Jan Køpke Christensen
Jan Winther
Jens-Kristian Lütken
Jeppe Jakobsen
Johanne Langdal Kristiansen
Johannes Lebech
Julie Broe
Jørgen Grøn
Karsten Skawbo-Jensen
Kasper Elbjørn
Kenneth Kristensen Berth

S. Socialdemokraterne
S. Socialdemokraterne
N. Folkebevægelsen Mod EU
N. Folkebevægelsen Mod EU
S. Socialdemokraterne
F. Socialistisk Folkeparti
I. Liberal Alliance
J. JuniBevægelsen
V. Venstre
V. Venstre
F. Socialistisk Folkeparti
N. Folkebevægelsen Mod EU
S. Socialdemokraterne
O. Dansk Folkeparti
S. Socialdemokraterne
B. Det Radikale Venstre
N. Folkebevægelsen Mod EU
C. Konservative
V. Venstre
V. Venstre
O. Dansk Folkeparti
N. Folkebevægelsen Mod EU
B. Det Radikale Venstre
C. Konservative
N. Folkebevægelsen Mod EU
C. Konservative
V. Venstre
O. Dansk Folkeparti

EMPL (Beskæftigelse og Socialt)
ENVI (Miljø og Sundhed)
AFET (Udenrigsudvalget)
AFET (Udenrigsudvalget)
DEVE (Udvikling)
EMPL (Beskæftigelse og Socialt)
LIBE (Borgernes rettigheder)
AFCO (Konstitutionelle Anliggender)
ITRE (Industri og Energi)
AGRI (Landbrugsudvalget)
ENVI (Miljø og Sundhed)
SEDE (Sikkerhed og Forsvar)
TRAN (Transport og Turisme)
ITRE (Industri og Energi)
EMPL (Beskæftigelse og Socialt)
AFET (Udenrigsudvalget)
AFET (Udenrigsudvalget)
ENVI (Miljø og Sundhed)
ITRE (Industri og Energi)
INTA (International Handel)
SEDE (Sikkerhed og Forsvar)
ENVI (Miljø og Sundhed)
AFET (Udenrigsudvalget)
IMCO (Indre marked og Forbrug)
ENVI (Miljøudvalget)
ENVI (Miljøudvalget)
IMCO (Indre marked og Forbrug)
LIBE (Borgernes rettigheder)

ITRE (Industri og Energi)
ECON (Økonomi og Valuta)
ENVI (Miljø og Sundhed)
CULT Kultur og Uddannelse
AFET (Udenrigsudvalget)
ITRE (Industri og Energi)
CONT (Budgetkontrol)
ENVI (Miljø og Sundhed)
DEVE (Udvikling)
AGRI (Landbrugsudvalget)
LIBE (Borgernes rettigheder)
CONT (Budgetkontrol)
ECON (Økonomi og Valuta)
JURI (Retsudvalget)
CULT (Kulturudvalget)
EMPL (Beskæftigelse og Socialt)
JURI (Retsudvalget)
IMCO (Indre marked og Forbrug)
ITRE (Industri og Energi)
CULT (Kulturudvalget)
CULT (Kulturudvalget)
ENVI (Miljø og Sundhed)
LIBE (Borgernes rettigheder)
IMCO (Indre marked og Forbrug)
IMCO (Indre marked og Forbrug)
INTA (International Handel)
AFET (Udenrigsudvalget)
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NAVN

LISTE

UDVALG 1. prioritet

UDVALG 2. prioritet

Kristina Siig
Lasse Grønning
Lotte Rod
Louise Feilberg
Marwan Zobi
Mette Abildgaard
Mette Langdal
Michael Pinkowsky Tersbøl
Mikkel Schøler
Morten Løkkegaard
Morten Messerschmidt
Ole B. Sørensen
Ole Brøkner
Ole Christensen
Ole Nors Nielsen
Pernille Høxbro
Peter Hjortkjær Jørgensen
Peter Norsk
Pia Raug
Poul F. Hansen
Rasmus Paludan
Rina Ronja Kari
Sidsel Homann
Sofie Carsten Nielsen
Sven Skovmand
Søren Søndergaard
Thomas Krarup
Thorhil Sohn

B. Det Radikale Venstre
B. Det Radikale Venstre
B. Det Radikale Venstre
V. Venstre
F. Socialistisk Folkeparti
C. Konservative
N. Folkebevægelsen Mod EU
F. Socialistisk Folkeparti
S. Socialdemokraterne
V. Venstre
O. Dansk Folkeparti
V. Venstre
C. Konservative
S. Socialdemokraterne
N. Folkebevægelsen Mod EU
C. Konservative
I. Liberal Alliance
C. Konservative
J. JuniBevægelsen
V. Venstre
J. JuniBevægelsen
N. Folkebevægelsen Mod EU
F. Socialistisk Folkeparti
B. Det Radikale Venstre
N. Folkebevægelsen Mod EU
N. Folkebevægelsen Mod EU
C. Konservative
N. Folkebevægelsen Mod EU

ENVI (Miljø og Sundhed)
LIBE (Borgernes rettigheder)
IMCO (Indre marked og Forbrug)
IMCO (Indre marked og Forbrug)
AFET (Udenrigsudvalget)
ITRE (Industri og Energi)
CONT (Budgetkontrol)
AGRI (Landbrugsudvalget)
FEMM (Kvinders rettigheder)
IMCO (Indre marked og Forbrug)
IMCO (Indre marked og Forbrug)
AGRI (Landbrugsudvalget)
ITRE (Industri og Energi)
EMPL (Beskæftigelse og Socialt)
EMPL (Beskæftigelse og Socialt)
EMPL (Beskæftigelse og Socialt)
INTA (International Handel)
AFET (Udenrigsudvalget)
JURI (Retsudvalget)
AFET (Udenrigsudvalget)
AFCO (Konstitutionelle Anliggender)
ENVI (Miljø og Sundhed)
ENVI (Miljø og Sundhed)
LIBE (Borgernes rettigheder)
AGRI (Landbrugsudvalget)
IMCO (Indre marked og Forbrug)
IMCO (Indre marked og Forbrug)
AFCO Konstitutionelle Anliggender

ITRE (Industri og Energi)
BUDG (Budgetudvalget)
ENVI (Miljø og Sundhed)
ENVI (Miljø og Sundhed)
EMPL (Beskæftigelse og Socialt)
IMCO (Indre marked og Forbrug)
DROI (Menneskerettigheder)
ENVI (Miljø og Sundhed)
ENVI (Miljø og Sundhed)
JURI (Retsudvalget)
LIBE (Borgernes rettigheder)
IMCO (Indre marked og Forbrug)
PECH (Fiskeri)
LIBE (Borgernes rettigheder)
IMCO (Indre marked og Forbrug)
ECON (Økonomi og Valuta)
ENVI (Miljø og Sundhed)
CULT (Kulturudvalget)
DEVE (Udvikling)
JURI (Retsudvalget)
EMPL (Beskæftigelse og Socialt)
AFET Udenrigsudvalget
ENVI (Miljø og Sundhed)
DEVE (Udvikling)
CONT (Budgetkontrol)
PECH (Fiskeri)
LIBE (Borgernes rettigheder)
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Alle adspurgte har fået mulighed for at kommentere på deres svar. Se EU-kandidaternes svar på side 5, 6 og 7.
LISTE OVER SAMTLIGE STÅENDE UDVALG I EU-PARLAMENTET
AFET Udenrigsudvalget
DROI Menneskerettigheder (selvstændigt underudvalg til AFET)
SEDE Sikkerhed og Forsvar (selvstændigt underudvalg til AFET)
DEVE Udvikling
INTA International Handel
BUDG Budget
CONT Budgetkontrol
ECON Økonomi og Valuta
EMPL Beskæftigelse og Sociale Anliggender
ENVI Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
ITRE Industri, Forskning og Energi

IMCO Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
TRAN Transport og Turisme
REGI Regionaludvikling
AGRI Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
PECH Fiskeri
CULT Kultur og Uddannelse
JURI Retsudvalget
LIBE Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
AFCO Konstitutionelle Anliggender
FEMM Kvinders Rettigheder og Ligestilling
PETI Andragender

Denne undersøgelse kan frit downloades og fildeles. Ved citat, husk at angive “nyhedsbloggen EU ZOO” som kilde.
Kontakt: redaktion@euzoo.dk
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KOMMENTARER FRA EU-KANDIDATERNE
Enkelte kandidater havde yderligere kommentarer til deres svar i rundspørgen. De er indsat i uredigeret form her:

Bendt Bendtsen: Min førsteprioritet er at arbejde inden for det område jeg var minister gennem 7 år. , så det er ITRE Industri, Forskning og Energi. Jeg påregner at få mit ønske opfyldt.
Anna Rosbach: 1. prioritet ENVI: ud fra den betragtning at der altid vil være et andet medlem i gruppen som har en helt direkte relation til landbruget) 2.
prioritet IMCO (forbrugerbeskyttelse, folkesundhed og fødevaresundhed er uløsligt forbundet med hinanden). Derudover sidder medlemmerne også som
“substitutter” for hinander i flere udvalg, så der er rigeligt at tage fat på - og så har jeg slet ikke talt om under- og midlertidige udvalg som også skal besættes af
de samme mennesker. Det er jo netop problemet med mange af vore håbefulde unge danske kandidater. De er simpelthen ikke klar over hvilken arbejdsbyrde
der venter dem i horizonten. Jeg har faktisk i de forgangne år set frustrerede unge politikere - der troede at “nu skulle de revolutionere EU”, - give op over
for “systemet” og ikke genopstille ved næste valg. De forstod ikke at maskineriet er ufatteligt tungt, og at der kun er LIDT politisk og MEGET administrativt
arbejde. Det er nok sværest at være ung kvinde med mand og små børn hjemme, samtidig med at man er væk fra mandag til fredag hver uge i 5 år. En ung
engelsk socialdemokrat udltrykte det sådan: Nu SKULLE hun hjem, ellers nåede hun aldrig at lære sine børn at kende. De var var begge født i løbet af de sidste
2 valgperioder, men de var nu simpelthen blevet så store, at de begyndte at gå egne veje og hun havde stort set ikke været hjemme i al den tid de havde levet =
de var fremmede for hinanden.
Bent Claudi Lassen: 3. prioritet er: ENVI, Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed.
Claus Brandt Rasmussen: Begrundelse: Jeg har personlige konpetencer indenfor begge fagudvalg.
Claus Larsen-Jensen: Førsteprioritet: Beskæftigelse og sociale anliggender. Årsag: vi skal have en europæisk arbejdsmarkedsmodel, der passer sammen med
den danske og øvrige landes modeller, og der skal markant øget fokus på udviklingen af et socialt Europa. Andenprioritet: Industri, Forskning og Energi. Årsag:
Udviklingen af EU som en vidensregion kræver øget fokus på forskning og udvikling. Energi: heri ligger hele satsningen på alternativ energi, der kan skabe
ny vækst, nye job, løse miljø- og klimaproblemer og mindske EU’s afhængighed af energi udefra. Tredjeprioritet: Transport og Turisme. Årsag: udviklingen af
transportsektoren - herunder med ny infrastruktur bl.a. højhastighedstog har stor betydning, også i forbindelse med miljø og klimaproblemer. Turisme: Der er et
stort udviklingspotentiale i oplevelsesøkonomien. Men jeg er heller ikke fremmed overfor landbrugsudvalget, som vil få markant øget indflydelse, når Lissabon Traktaten gennemføres. Fiskeri på samme måde.
Dan Jørgensen: Dan Jørgensens kontor: ...men ellers regner han også med at holde fast i budgetkontroludvalget, nu hvor vi endelig har fået ordentlig fat om
Kommissionen....
Emilie Turunen: Min absolutte mærkesag i denne valgkamp er kvindehandel. Det er delvist et parlaments-område, men også et spørgsmål for justitsministrene
i EU. Derudover er der flere udvalg, hvorigennem jeg kunne få indflydelse på sagen - fx det retlige (JURI). Kunne også godt tænke mig at komme ind over
Kvinders Rettigheder og Ligestillng (FEMM). MEN da jeg ikke er sikker på præcist hvilket udvalg, der er mest at hente i ift kvindehandel, så vil jeg IKKE
lægge mig fast på dette område. Det må jeg se på, når/hvis jeg bliver valgt.
Hanne Dahl: Førsteprioritet: AFCO, hvor man tydeligst ser konflikten mellem institutionerne i EU afspejlet. Der er en evig kamp om magten mellem Rådet,
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...KOMMENTARER FRA EU-KANDIDATERNE
Kommissionen og Parlamentet. EU-parlamentet kæmper med en hvis ret altid for mere magt. De er jo det eneste direkte valgte organ. Men desværre betyder
denne kamp også at EU-parlamentet bliver til et meget centraliserende organ. Ofte ser EU-parlamentet sig som et over-parlament i forhold til de nationale parlamenter. Det er også i Forfatningsudvalget at alle betænkninger til parlamentets holdning til traktater o.s.v. skrives. Derfor kan jeg ikke pege på en mærkesag
for os i Forfatningsudvalget. Min holdning til alle sager er at der må være mest mulig parlamentarisk kontrol med alle love. Og at lovene i øvrigt skal laves så
offentligheden kan følge med og uden utidig indblanding fra lobbyister. Man skal også vogte på nærhedsprincippet og altid afveje nøje om dette nu virkelig er
en sag for EU, eller beslutningen meningsfuldt kan træffes på et “lavere” niveau. Andenprioritet: ENVI, hvor de vigtige klimaspørgsmål samt sundhedområdet
behandles. I forhold til klimadebatten mener vi, at det er langt vigtigere at fremme den vedvarende energi fra sol og vind end f.eks. biobrændsel. Bl.a. arbejder
vi for at fremme el-biler. Hvis en væsentlig del af vores energi i fremtiden kommer fra vedvarende energi giver det god mening at fremme el-biler, der vil kunne
køre på strøm produceret af sol, vind eller bølger. Derudover mener vi at det er nødvendigt at reducere antallet af dyreenheder pr. hektar. Det vil nedsætte CO2forureningen og afhjælpe fødevaremanglen. Der bruges nemlig uforholdsmæssigt meget korn på at producere kød. Hvor der går ca. 7 vegetabilske kalorie til at
lave 1 kalorie kød, er forholdet mellem korn og brød 1 til 1.
Johannes Lebech: Førsteprioritet: Udenrigsudvalget. Måske overraskende for nogen, for der er nok en tendens til, at Udenrigsudvalget har lav prioritet blandt
danske parlamentarikere. Det er jo ikke (endnu) et lovgivningstungt udvalg, og mange mener derfor, at de her har mindre indflydelse. Det, synes jeg, er helt
forkert. En vedtagelse af Lissabontraktaten vil som bekendt styrke EU betragteligt udenrigspolitisk set. Og jeg forventer, at netop videreudviklingen og konsolideringen af den fælles udenrigspolitik bliver et af de helt store indsatsområder i de kommende år. Det vil være her, at EU virkelig kommer til at rykke. Og
det kommer vi også til at se med Parlamentets Udenrigsudvalg. Det handler ikke om, at vi skal have en fælles hær med gule stjerner på skuldrene, men om, at
Europa skal kunne tage et langt større ansvar i katastrofe- og konfliktsituationer samt i fredsbevarende missioner globalt set. Det handler om, at stå fast på vores
europæiske værdigrundlag og være klar til at hjælpe i verden omkring os, når mennesker lider nød. Vi kan ikke overlade disse opgaver til andre. Verden har
brug for Europa. Og så handler det selvfølgelig om, at vi skal fortsætte EUs udvidelsesproces med landene på Vestbalkan og på sigt med Tyrkiet. Det er for mig
EUs allervigtigste opgave i de kommende år - og en jeg gerne vil være med til at løfte. Andenprioritet: ENVI, hvor jeg også sidder nu. Jeg vil fortsat arbejde for
en ambitiøst fælles miljølovgivning. Ikke mindst skal der følges op på Klimapakken frem mod topmødet i København.
Kasper Elbjørn: Derudover vil jeg meget gerne være stedfortrædende i DROI Menneskerettigheder.
Kenneth Kristensen Berth: Derudover kan landbrugsudvalget have interesse primært på grund af dyrevelfærd.
Louise Feilberg: Førsteprioritet: IMCO, fordi jeg gerne vil være med til at formulere fremtidens forbrugerlovgivning. Andenprioritet: ENVI, det vigtige
miljøudvalg beslutter stort set al miljølovgivning i EU, derfor vil jeg gerne sidde der.
Morten Løkkegaard: Min førsteprioritet er udvalget for det Indre Marked. Prioritet to forbeholder jeg mig retten til først at beslutte mig, når jeg måtte få muligheden. Men der er både Økonomiudvalget, Miljøudvalget og Transportudvalget som oplagte muligheder...
Morten Messerschmidt: Førsteprioritet: IMCO. Stadig mere af EUs regulering stammer fra indre marked, for eksempel EF-domstolens udfald imod vores
udlændingepolitik. Hvis vi skal vende denne udvikling og fremover sikre, at EU blander sig i mindre, må skeptikerne som jeg ind markedet for indre marked.
Derfor er det min førsteprioritet. Andenprioritet: Nedlæggelsen af den nationale grænsekontrol har givet de kriminelle frit spil. Narko, våben og menneskehandel blomstrer som aldrig før. Derfor må EUs fatale politik vendes og landene have mulighed for at bevogte deres grænser ligesom inden 2001. Samtidig skal vi
sikre en bedre koordinering af indsatsen imod de kriminelle. Derfor er legal affairs min andenprioritet.
Peter Hjortkjær Jørgensen: Min førsteprioritet vil være International handel. Næste prioritet vil ligge mellem Indre marked & Forbrugerbeskyttelse eller
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...KOMMENTARER FRA EU-KANDIDATERNE
Økonomi & valuta. Jeg tror Økonomi og Valuta “vinder” da jeg mener at den nuværende recession i Europa kræver fokus på det - og her vil International
handel samt Økonomi & valuta være vigtige. Som tredje kommer Indre Marked og forbrugerbeskyttelse faktisk måske som nr. to idet kerneværdien om varernes fri bevægelighed kommer før den økonomiske side. Kan man ikke være suppleant i et 3. udvalg
Peter Norsk: Jeg gaar nemlig til valg paa at sikre Europas ydre graenser mod illegal indvandring og de store forventelige folkevandringer i fremtiden (AFET)
og paa en markant foroeget udviklingshjaelp fra EU til MENA-landene (Middle East and North Africa) for at modvirke fattigdommen i de tredjeverdenslande,
som ligger taettest paa EU. Endvidere er en af mine maerkesager at faa indfoert helt frit valg af hospitalsydelser i hele EU for alle borgere betalt af de nationale
sygesikringer. Derfor vaelger jeg de to udvalg. Dog vil jeg ogsaa give hoej prioritet til udviklingsudvalget (DEVE), men du giver mig jo kun to valgmuligheder.
Poul F. Hansen: 1.prioritet AFET, som jeg føler mig stærkt kvalificeret til efter 28 som journalist med internationale spørgsmål. 2. prioritet DEVE, fordi jeg
mener at EU skal være mere aktivistisk overfor udviklingslandene og presse dem til både økonomiske og demokratiske reformer, så flygtningestrømmen bliver
stoppet.
Søren Søndergaard: IMCO - fordi det er her de negative konsekvenser af det uhæmmede indre marked bliver behandlet. COCUBU (CONT) - fordi jeg ønsker
at forsætte mit arbejde mod EU-svindel og svig, samt for at der bliver mere åbenhed med hvordan EU bruger EU-skatteborgernes penge.

(c) EU ZOO 2009
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