
Internationale	  Model	  European	  Parliament	  Conferentie	  in	  Luxemburg	  8	  tot	  en	  met	  15	  
november	  2014.	  

Door	  Maarten	  de	  Lange,	  Sintmaartenscollege	  

	  Na	  zowel	  bij	  de	  schoolselecties	  als	  bij	  de	  Limburgse	  MEP-‐conferentie	  uitgekozen	  te	  zijn	  om	  
door	  te	  mogen,	  werd	  ik	  ook	  tijdens	  de	  nationale	  conferentie	  in	  Den	  Haag	  weer	  uitgekozen	  
om	  de	  volgende	  conferentie	  bij	  te	  mogen	  wonen.	  Op	  8	  november	  begon	  dit	  avontuur	  voor	  
mij:	  de	  internationale	  conferentie	  in	  Luxemburg!	  Samen	  met	  150	  open-‐minded,	  inspirerende	  
en	  intelligente	  mensen	  uit	  26	  andere	  landen	  uit	  Europa	  had	  ik	  weer	  veel	  zin	  in	  deze	  
conferentie.	  Ik	  zat	  in	  de	  commissie	  die	  mijn	  eerste	  keuze	  had;	  Committee	  of	  employment	  
and	  social	  affairs,	  waarin	  wij	  een	  resolutie	  gingen	  maken	  die	  de	  jeugdwerkloosheid	  zou	  gaan	  
aanpakken.	  
	  
De	  eerste	  dagen	  hebben	  we	  goed	  vergaderd	  over	  de	  verschillende	  problemen,	  maar	  
tussendoor	  was	  er	  gelukkig	  ook	  nog	  tijd	  om	  de	  aartshertogin	  en	  premier	  van	  Luxemburg	  te	  
ontmoeten	  en	  naar	  hun	  speeches	  te	  luisteren.	  Ook	  hebben	  we	  de	  Nederlandse	  ambassadeur	  
en	  zijn	  staf	  ontmoet	  in	  de	  ambassade.	  Ik	  heb	  hier	  erg	  veel	  van	  geleerd	  over	  de	  werking	  van	  
de	  politiek	  en	  wat	  een	  ambassadeur	  daar	  voor	  rol	  in	  heeft.	  Mijn	  politiek	  inzicht	  is	  deze	  week	  
weer	  erg	  vooruit	  gegaan	  en	  door	  de	  vergaderingen	  die	  op	  erg	  hoog	  niveau	  waren,	  
verbeterde	  mijn	  Engels	  ook	  enorm.	  Daarnaast	  leerde	  ik	  de	  andere	  gedelegeerden,	  die	  niet	  in	  
mijn	  commissie	  zaten,	  kennen	  in	  de	  avond	  op	  een	  aantal	  zeer	  gezellige	  feestjes.	  Na	  deze	  
feestjes	  ging	  ik	  naar	  het	  gastgezin	  waar	  ik	  deze	  week	  verbleef.	  Mijn	  veel	  te	  aardige	  gastvader	  
Carlo,	  of	  mijn	  gastbroer	  Yann,	  die	  stiekem	  gehoopt	  had	  op	  een	  Italiaanse	  schone	  in	  zijn	  huis,	  
haalde	  me	  dan	  op.	  
	  
Woensdag	  maakten	  we	  onze	  resolutie	  af	  en	  lobbyden	  we	  hiervoor	  in	  het	  mooi	  uitgekozen	  
Schengen.	  Donderdag	  begon	  de	  General	  Assembly/Plenaire	  debat	  in	  de	  Hemicycle,	  het	  oude	  
Europese	  parlement;	  een	  prachtige	  zaal.	  Hier	  hebben	  wij	  ons	  als	  Nederlandse	  delegatie	  goed	  
laten	  horen	  en	  waren	  wij	  zeer	  aanwezig.	  Dit	  zorgde	  voor	  leuke	  reacties	  achteraf.	  Mijn	  
resolutie	  is	  voor	  het	  eerst	  ook	  aangenomen,	  dit	  betekent	  dat	  hij	  wordt	  doorgestuurd	  naar	  
het	  echte	  Europese	  parlement!	  
	  
Vrijdag	  was	  alweer	  de	  laatste	  dag.	  Opnieuw	  begonnen	  we	  met	  het	  plenaire	  debat,	  we	  
behandelden	  de	  andere	  helft	  van	  de	  resoluties.	  Dit	  debat	  werd	  opgefleurd	  door	  een	  paar	  erg	  
mooie	  tegen-‐	  en	  amendementspeeches	  van	  onze	  Nederlandse	  commissie.	  Hierna	  maakten	  
wij	  ons	  op	  voor	  een	  legendarische	  afscheidsavond.	  De	  volgende	  ochtend	  kwam	  helaas	  het	  
moment	  van	  afscheid.	  Na	  dag	  te	  hebben	  gezegd	  tegen	  mijn	  gastfamilie,	  nieuwe	  vrienden	  en	  
vriendinnen	  vertrokken	  we	  als	  Nederlandse	  delegatie	  weer	  met	  de	  trein	  naar	  vertrouwd	  
grondgebied.	  
	  
Bij	  deze	  een	  beschrijving	  van	  een	  geweldige	  week	  die	  eigenlijk	  helemaal	  niet	  te	  beschrijven	  
valt!	  


