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 Tijd voor de allereerste 

resolutie van de dag. De 
resolutie van de Commissie 
Ontwikke l ingssamenwerk ing . 
De gedelegeerde van Tsjechië 
mocht de spits afbijten. “Een 
humanitaire samenleving is 
iets waar wij dagelijks naar 
streven. Wij, de Commissie van 
O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n g 
zijn hier verantwoordelijk voor.” 
Een tegenspeech volgde, de 
gedelegeerde van Hongarije was 
het met veel OC’s niet eens. Een 
felle reactie uit de commissie was 
het gevolg.

  Het open debat kon van start gaan. 
Veel landen hadden nog vragen 
en kritiek op de 0,7 % norm. Wat 
als een land de norm niet kan 
halen? Wat als een land de norm 
niet wil halen? Wat als er nog 
meer leningen worden vertrekt? 
“Leningen moet je zien als een 

stimulans om de 0,7% norm te 
halen, dat gaat juist helpen”, 
vertelde de commissie “Als alle 
landen het willen halen, 

 wordt de solidariteit van Europa 
groter. Dat is wat we willen 
bereiken.”

 Het begrip censuur bleek 
toch niet voor iedereen even 
duidelijk te zijn. Was er in 
OC 8 nou wel of geen sprake 
van censuur? Volgens de 
gedelegeerde van Denemarken 
moest je het vergelijken met 
een baseballveld, de bal kan 
alle kanten op gaan, maar moet 
wel binnen de kaders van de 
richtlijn blijven.

 Toch werden de landen niet 
overtuigd. Met 37 stemmen 
voor, 44 tegen en 4 onthouding 
is de resolutie afgewezen. 

Resolutie Ontwikkelingssamenwerking
Ken je

maak kennis met
WE MEP

 Vol trots kondigen wij aan dat 
Nederland in November 2016 de 
allereerste editie van het WE-MEP 
organiseert. Het WE-MEP is een West-
Europese Conferentie waarbij een 
simulatie van het Europees Parlement 
plaatsvindt in Den Haag. De volgende 
landen zullen deelnemen aan deze 
conferentie; Nederland, Belgie, 
Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en 
Engeland. Spanje en Turkije zullen 
deelnemen als gastlanden. Een 
afgevaardigde van de Limburgse MEP 
conferentie 2016 zal de kans krijgen 
om deel te nemen aan deze conferentie. 
Voor MEP Limburg betekent dit dat 
we een extra deelnemer de kans op een 
Internationale ervaring kunnen bieden.  
Kijk zeker eens eens op de site 

 www.wemep.eu voor meer informatie.
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Nadat de resolutie was voorgelezen werd 
een inspirerende voorspeech gegeven. 
Waarom moet de resolutie aangenomen 
worden? Kort werd aangegeven wat er 
moet veranderen binnen het onderwijs 
om discriminatie en radicalisering te 
voorkomen. Er werden geen tegenspeeches 
gegeven of amendementen ingediend, 
dus het open debat werd al snel geopend. 

Veel kritische vragen werden er gesteld 
over de resolutie en de commissie gaf 
op alle vragen professioneel en accuraat 
antwoord. Zo werd er door de gedelegeerde 
van Tsjechië opgemerkt dat sociale 
huurwoningen niet in de hele Europese 
Unie gebruikt worden. Nadat de commissie 
heeft toegelicht dat er in Oost-Europa wordt 
gesproken over sociale huurflats en het 
principe hetzelfde is, ging het parlement 

verder over hoe de verspreiding van de sociale 
huurwoningen in de praktijk gaat plaatsvinden. 

Ook werd er heftig gedebatteerd over de 
godsdienst en cultuurlessen. Wat zou dit 
in de praktijk in gaan houden? Er kwam 
ook een vraag  over of het niet beter zou 
zijn als er controle kwam op deze lessen. 

Nadat het open debat was gesloten volgt er 
een eindspeech door een afgevaardigde van 
de commissie. Kort en bondig werd herhaald 
waarom de resolutie aangenomen moest worden. 

De resolutie werd uiteindelijk 
aangenomen met 56 voor-, 20 tegen- en 
6 onthoudingstemmen, gefeliciteerd! 

Resolutie Cultuur en Onderwijs

Resolutie Economische en Monetaire Zaken

  Het spits werd afgebeten door de 
gedelegeerde van Duitsland. Hierna 
werd de speech voor de resolutie 
gegeven door Pleun Herder, ‘door 
onze resolutie aan te nemen kunnen 
we beginnen met het heropbouwen 
van een ijzersterke economie’. 
Na de voorspeech werd de speech 
voor het amendement gegeven. 
Het amendement hield in dat de 
Appendix behorend bij clausule 1 
aangepast zou worden, het woord 
‘veto recht’ zou weggelaten moeten 
worden. Hier werd uitgebreid op 
gereageerd door de commissie. We 
gingen over op stemming van het 
amendement, dat uiteindelijk is 
aangenomen met 49 stemmen voor. 

 Het open debat ging van start, 
er was direct kritiek over OC7: 

‘wat zullen de korte opleidingen voor 
een invloed hebben, waarom zijn 
ze niet langer’, werd gezegd. Korte 
opleidingen zijn noodzakelijk omdat 
het een project is dat zo snel mogelijk 
de economie dient te verbeteren, dit kan 
niet langdurig zijn, gaf de commissie 
als antwoord. Hierna waren er nog veel 
vragen over de financiering van de 
projecten. De commissie gaf aan dat 
het hun vooral gaat om het verbeteren 
van de economie van een land en het 
als opstart dient. Hierna bleven er 
vragen over de kosten, waarop de 
commissie zei: ‘er zal meer geld in de 
omloop zijn en meer werkgelegenheid, 
ik snap niet hoe daar tegenstand 
tegen kan zijn’. Al gauw gingen we 
over op de stemming, de resolutie 
is uiteindelijk aangenomen met 56 
stemmen voor en 19 stemmen tegen. 

Wist je dat? 
  
• Wist je dat commissievoorzitter 

Annique erg bedroefd was dat er 
dit jaar geen Vlaams-Nederlands 
woordenboekje in het krantje 
stond?

•  Journalist Elyas zich vanmorgen 
verslapen heeft en journaliste 
Lotte er net op tijd voor heeft  
gezorgd hij niet het Plenaire 
Debat miste?

•  Wist je dat gasten in het Rolduc 
geen Ice Tea meer konden 
bestellen, omdat de MEP-
parlementariërs de hele voorraad 
hadden opgedronken?

•  Wist je dat commissievoorzitter 
Nawal en deelnemer Maria 
Waaifoort vandaag jarig zijn?

•  Wist je dat je na vandaag veel last 
gaat krijgen van een MEP-gap?


