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Lëtzebuerg, den 22. Màerz 2021

Hâr Président,

sou wéi d'Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech, des parlamentaresch Fro un den hlâr
Landwirtschaftsministerweiderzeleeden.

An der Editioun vum Lëtzebuerger Bauer vum 19. Màerz 2021 war am Artikel "Nationaler
Strategieplan - Landwirtschaft bislang aufeen vor", ze liesen, datt déi landwirtschaftlech Verbânn
an och d' Beruffskummer bis lo net an d'Opstelle vun dësem Ptang mat abezu goufen, obwuel si fir
en Dialog bereet stinn. Si âusseren den Androck datt d'Regierung eng Haltung vu
Gespréichsverweigerung anhëlt. Dësen nationale Strategieplang uerdent sech an de gréissere
Kontext vun der Reform vun der gemeinsamer, europàescher Agrarpolitik an.

Duerfir hunn ech folgend Nofro un den Hâr Landwirtschaftsminister:

1) Wéi reagéiert d'Regierung op dëse Virworf? Wéi begrënnt d'Regierung déi Entscheedung,
tir net op d'Expertise vun deene Leit zeréck ze gràifen, déi um Terrain ail Dag mat de
Konsequenze vun hirer Entscheedung konfrontéiert ginn?

2) Wéi wéilt d'Regierung sécher stellen, datt déi landwirtschaftlech Intéressé vu Lëtzebuerger
an Europa adéquat berùcksichtegt ginn, wann si mat deene wichtegsten Acteure guer net
schwâtzt? Wéi eng Gespréicher huet d'Regierung am Kader vum Ausschaffe vun dem
genannte Strategieplang bis lo mat de Vertrieder vun de Baueren- a Wënzerverbânn
gefouert? Wéi eng Entrevue sinn an dem genannte Kader an den nàchste Méint mat de
Baueren- a Wënzerverbànn scho fixéiert oder nach vum Minister envisagéiert?

3) Wéi eng technesch, finanziell an ôkologesch Thème ginn an dee genannte Strategieplang
mat opgeholl?

4) An deem uewen zitéierten Artikel heescht et och, datt ënner anerem Vertrieder vum
Ëmweltministère bis lo méi staark an d'Gespréicher agebonne ware, wéi déi betraffe
Verbânn selwer: wéi eng interministériel Vertrieder sou wéi ausserministériel Verbands-
an Interessevertrieder goufe bis lo an d'Ausschaffe vun deem Plang mat abezunn? Zu wéi
engen Aspekter hunn si sech abruecht? Wéi begrënnt sech jeeweils hir konkret
Participatioun?

Mat déiwem Respekt,

Jeff Engelen
Deputéierten
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement

Luxembourg

Luxembourg, le 23 mars 2021

Objet : Question parlementaire n° 3911 du 22. 03. 2021 de Monsieur le Député Jeff Engelen -
Nouveau plan stratégique pour l'agriculture

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet.

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai
d'un mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

^

Fernand Etgen
Président de la Chambre des Députés










