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P R O G R A M M A :  

 8.00 Vertrek per 

touringcar naar 

Heerlen 

 9.15-10.15 Resolutie 

commissie Ontwik-

kelingssamenwerking 

 10.45 Koffiepauze 

 11.00 tot 12.00 Reso-

lutie Burgerlijke Vri-

jheden, Justitie en 

Binnenlandse Zaken 

 12.00 tot 13.00 Reso-

lutie Werkgelegen-

heid en Sociale Zaken 

 13.00 Lunchpauze 

 13.45 tot 14.45 Reso-

lutie Constituionele 

Zaken 

 14.45 tot 16.00 Reso-

lutie Commissie Re-

gionale Ontwikkeling 

 16.00 Koffiepauze 

 16.15 tot 17.30 Reso-

lutie Commissie 

Buitenlandse Zaken 

 17.30 tot 18.00 Offi-

ciële Sluiting  

 18.00 Borrel 
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De Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken 

De kern van het vraagstuk waarmee de Commissie 
Werkgelegenheid en Sociale Zaken zich bezig heeft 
gehouden is het probleem van de vergrijzing. Hoe 
moet Europa omgaan met een steeds ouder 
wordende bevolking en de daaruit voortvloeiende 
effecten op de arbeidsmarkt en het sociale stelsel? 

Een heldere en uitgebalanceerde speech opende 

de behandeling van de derde resolutie. Er waren 

veel informatieve vragen, hoewel de commissie dit 

goed opving en deze goed wist te beantwoorden. Er 

waren geen amendementen ingediend en er werd 

geen toespraak tegen de resolutie gehouden. 

Hierna werd het startschot gegeven voor het open 

debat. De deelnemers beginnen het te leren. Dit 

merk je aan hun houding, ze worden steeds kritischer, 

zelfbewuster en overtuigender. De commissie ligt zwaar 

onder vuur, maar ze kunnen zich erg goed verdedigen. 

Er worden zelfs een paar humoristisch opmerkingen 

geplaatst, die het debat erg levendig maken. 

De resolutie van de Commissie Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken gaat over het vraagstuk van 
de internationale misdaad. Wat betreft de kwestie: “Hoe moet Europa omgaan met internationale misdaad om tot 
een betere justitiële samenwerking te komen?“ 
 
Een sterke, maar vooral eigentijdse speech van de commissie was het startsein voor het behandelen van de 
tweede resolutie van vandaag. „Bring it on‟ zijn de laatste woorden van de spreekster, woorden die al snel worden 
gevolgd door de informatieve vragen. Deze zijn er in tegenstelling tot de vorige resolutie in overvloed. Er wordt 
meermaals gevraagd om definities en om  ideeën van de commissie nader te verklaren. Het lijkt zo nu en dan nog 
moeilijk om verschil te maken in de vragen voor het open debat en die voor de ronde voor informatieve vragen. 
Ook voor deze resolutie zijn er geen amendementen ingediend en is er geen speech tegen, de deelnemers zijn 
elkaar goed gezind. 
 
Een actief debat heeft geleid tot de volgende uitkomst: 28 voor, 30 tegen, 6 onthoudingen. Helaas is deze resolutie 
verworpen, dat neemt niet weg dat deze commissie goed werk heeft verricht. 
 

Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken 

 Julien zich afvraagt wat je moet doen om als 
crimineel bekend te worden bij Interpol? 

 De microfoons een groot struikelblok zijn: Som-
mige deelnemers eten hem op, anderen kregen 
hem niet uitgeschakeld. 

 Daphne zich afvraagt wat je moet doen met 
mensen die ongepland langer leven? 

 Mevrouw Raedts haar bril kwijt is, maar dat 
haar verdere verschijning veel goed maakt? 

 Het buiten heerlijk weer is en jullie binnen zit-
ten? 

 Wij , de journalisten, een airconditioning heb-
ben en jullie een sauna? 

 Jullie hoofdredacteur in zijn Pokémon-fase is 
blijven hangen? 

 Het slaapgebrek zorgt voor vreselijk slechte 
humor? 

Wist je dat? 
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Het Bestuur van MEP Limburg 
Door heel Nederland, en niet alleen in Neder-
land, maar in bijna alle landen binnen de Eu-
ropese Unie is MEP inmiddels een alombekend 
begrip. Ieder jaar weer worden er regionale, 
nationale en internationale conferenties georgan-
iseerd. Aan deze conferenties doen telkens veel 
jongeren mee die van deze week veel leren, 
zoals de deelnemers van de Limburgse MEP 
Conferentie 2010. Maar wie organiseert deze 
week eigenlijk? En wie maakt het mogelijk om 
ieder jaar weer in Limburg een regionale confer-
entie plaats te laten vinden? 
 
De organisatie van MEP Limburg ligt in handen 
van het bestuur, de Ondersteunende Werkgroep 
en de schoolcoördinatoren. De voorzitter van het 
bestuur, Jasper Piepers, vertelt ons hoe het nu 
precies werkt achter de schermen. Het hele jaar 
door onderhoudt Jasper externe contacten met 
verschillende personen die meewerken aan de 
Limburgse MEP Conferentie. Zodra de MEP 
Conferentie nadert, breken er voor Jasper 
drukke tijden aan. Onder zijn toezicht wordt alles 
geregeld en maar weinig gebeurt zonder zijn 
goedkeuring. Tijdens de conferentie zelf heeft 
Jasper een controlerende functie op alle lopende 
zaken en met het oog op de toekomst probeert 

hij zo veel mogelijk mensen te betrekken bij het 
MEP. Iedereen die de kans krijgt om hieraan 
deel te nemen moet dan ook, volgens hem, dit 
met twee handen aangrijpen. Vaak beseffen 
mensen niet hoe bijzonder het is om uitgekozen 
te worden voor een project als dit. 
 
De Ondersteunende Werkgroep bestaat uit een 
tiental leden die allemaal de projecten op uitvoer-
end niveau organiseren en coördineren. De 
voorzitter van deze werkgroep is Luc Evers, hij 
vertelt dat de taken van de werkgroep vooral 
bestaan uit het organiseren van de activiteiten. 
Bijvoorbeeld de jaarlijkse reis naar Brussel en de 
reis naar Straatsburg vallen onder de verant-
woordelijkheid van de werkgroep. Ook is Luc 
degene die ervoor zorgt dat er berichten verschi-
jnen op de website: www.meplimburg.nl. 
 
De schoolcoördinatoren zorgen ervoor dat, wan-
neer hun school deelneemt aan het MEP, de 
contacten met het bestuur worden onderhouden. 
Ze verzorgen de voorrondes en beslissen welke 
leerlingen er wel, al dan niet, mee mogen doen 
met de MEP Conferentie. 
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De Commissie Ontwikkelingssamenwerking heeft zich gebogen over het vraagstuk “Europese ontwik-
kelingssamenwerking, in hoeverre moeten de Europese ontwikkelingssamenwerking en hulp gekoppeld 
worden aan de mensenrechtensituatie in de ontwikkelingslanden?” 
 
Het plenair lijkt aanvankelijk nog ver van de deelnemers af te staan, onwennig en met trillende stemmen 
wordt er aan het debat begonnen. De resolutie van de commissie is erg uitgebreid, met IC‟s en OC‟s in 
overvloed. De ideeën van de Ontwikkelingssamenwerking lijken in de smaak te vallen, geen amende-
menten, nauwelijks informatieve vragen en ook geen speech tegen de resolutie. Het enige land dat het 
niet helemaal eens lijkt te zijn met de plannen is het Verenigd Koninkrijk. Ze blijven erop hameren dat 
mensenrechten schenden niet in verbinding mag worden gebracht met corruptie. Een amendement zou 
vanuit dit land allicht op z‟n plek geweest zijn. De onenigheid heeft  echter geen invloed op de profes-
sionaliteit waarmee de deelnemers het plenair debat inluiden. De nodige begrippen die werkelijk van 
belang zijn galmen door de raadszaal, van microkredieten tot stapsgewijze verbetering van het onder-
wijs. De economie van de ontwikkelingslanden staat centraal. 
 
De resolutie van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking is aangenomen met 63 voor, 0 tegen en 2 
onthouding. Een goed begin van een lange dag. 

 

 

Ontwikkelingssamenwerking 

http://www.meplimburg.nl/

