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Here a reaction of MEP Bart Staes (translated by google) 

  

“Dear Professor Lavrysen and colleagues, 
 
Thank you for your email regarding the plans of the European Commission regarding the 
2015 work program. 
 
Green and the European Greens share all your analysis and we will do everything to prevent 
the Commission uses this road. 
 
Your work is really useful. It gives additional arguments and gives good again why the 
Commission makes the wrong choices. 
 
This week we voted on a resolution in Parliament on this. All political groups may submit a 
draft resolution until tomorrow. After that concert and we will see if it can be made a joint 
compromise resolution. 
 
The Green Group in the EP had attached resolution. She is our starting point for dialogue 
with the other political families. 
 
I will keep you informed of the further course of events. 
 
Best regards, 
 
Bart Staes, 
Green MEP 

  

Van: STAES Bart [mailto:bart.staes@europarl.europa.eu]  
Verzonden: zondag 11 januari 2015 14:11 
Aan: Luc Lavrysen 
CC: Vera Dua; Frank Maes; An Cliquet; Geert Van Hoorick; Hendrik Schoukens; Peter Van Elsuwege; 
Carole Billiet; Hendrik Vos; Carette Ann; bernard.vanheusden@uhasselt.be 
Onderwerp: RE: De Juncker Commissie en het EU milieurecht 

  

Geachte professor Lavrysen en collega's,  

Dank voor jullie mail in verband met de plannen van de Europese Commissie met betrekking tot het 
werkprogramma 2015. 



Groen en de Europese groenen delen helemaal jullie analyse en we zullen er dan ook alles aan doen 
om te verhinderen dat de Commissie deze weg in slaat. 

Jullie werkstuk is echt nuttig. Het geeft bijkomende argumenten en geeft goed weer waarom de 
Commissie de foute keuzes maakt. 

Deze week wordt er in het EP hierover een resolutie gestemd. Alle politieke groepen kunnen tot 
morgenavond een ontwerp-resolutie indienen. Daarna volgt onderling overleg en zullen we zien of er 
een gezamenlijke compromisresolutie kan worden ingediend.  

De groene fractie in het EP diende bijgevoegde resolutie in. Ze vormt voor ons het uitgangspunt voor 
de dialoog met de andere politieke families.  

Ik houd jullie op de hoogte van de verdere gang van zaken. 

Hartelijke groeten, 

Bart Staes, 

Lid EP Groen 

 

Van: Luc Lavrysen [Luc.Lavrysen@UGent.be] 
Verzonden: zaterdag 10 januari 2015 11:33 
Aan: CAB THYSSEN (EC); BELET Ivo; DE BACKER Philippe; DEMESMAEKER Mark; IDE Louis; LOONES 
Sander; STAES Bart; STEVENS Helga; VAN BREMPT Kathleen; VANDENKENDELAERE Tom; VAUTMANS 
Hilde; VERHOFSTADT Guy; ARIMONT Pascal 
CC: Vera.Dua@UGent.be; Frank.Maes@UGent.be; An Cliquet; 'Geert Van Hoorick'; 
Hendrik.Schoukens@Ugent.be; Peter Van Elsuwege; Carole.Billiet@Ugent.be; Hendrik.Vos@Ugent.be; 
Carette Ann; bernard.vanheusden@uhasselt.be 
Onderwerp: De Juncker Commissie en het EU milieurecht 

Geachte mevrouw de Europese Commissaris, 

Geachte leden van het Europese Parlement, 

Gelieve in bijlage een opinie te willen vinden van de Avosetta groep (www.avosetta.org) van 
milieurechtprofessoren uit de diverse EU lidstaten naar aanleiding van de in december door de 
Europese Commissie bekendgemaakte plannen in verband met de wetgevingsagenda. 

Mag ik uw aandacht vragen voor wat daarin is uiteengezet? 

Vriendelijke groeten, 

Prof. Dr. L. Lavrysen 

Directeur Centrum voor Milieu- en Energierecht Universiteit Gent 

Lid van Avosetta  


