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P R O G R A M M A :  

 Commissiever-

gaderingen van 8.30 

tot 18.00 

 12.45 tot 13.30 

Lunchen 

(tafelindeling per 

commissie) 

 Indienen resoluties 

en correctiever-

gadering om 18.00 

 18.15 Diner op 

Rolduc (tafelindeling 

per commissie) 

 Vertrek per touring-

car naar Landgraaf 

om 20.00 

 Informele avond: 

“Snow Fun” van 

20.30 tot 00.00 
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6202WG MAASTRICHT 

Postbus 5140 
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Commissie Constitutionele Zaken  

Teambuilding in de sneeuw 

De volgende commissie die 
in het zonnetje wordt gezet 
is de Commissie Constitu-
tionele Zaken. Commis-
sievoorzitter Thomas van 
Gemert buigt zich samen 
met zijn commissieleden 
over het vraagstuk van de 
noodzaak om de rol van het 
Europees Parlement en de 
nationale parlementen in de 
EU besluitvorming te herde-
finiëren. 
 
De commissievoorzitter 
heeft een eigen routine. 
Eerst vertelde hij over het 
dagprogramma en beant-
woord hij de vragen van zijn 
commissieleden. Vervol-
gens werden de IC‟s en 
OC‟s van gisteren herhaald 
om er weer even in te ko-
men.   
 
 
 

 
En daarna was het tijd om weer aan de slag te 
gaan! 
 
Het is goede en hardwerkende groep. Er werd 
zelfs tijdens het eten nog een nieuwe OC‟s 
gevormd door de commissieleden. Het is een 
gedisciplineerde groep die serieus van plan is 
een geweldige resolutie.  
 
De regels zijn bekend bij de commissie want 
Thomas van Gemert is medogenloos. “Wie mij  
niet aanspreekt met voorzitter wordt overgesla-
gen.”   

De commissieleden hebben zich erg 
goed voorbereid en goed ingelezen  
en daar is deze commissievoorzitter 
erg trots op. 
Het is een nieuw onderwerp. Het 
wordt gezien als het meest ab-
stracte onderwerp van alle. Het 
probleem is eigenlijk dat het een te 
breed onderwerp is maar volgens de 
commissieleden is het ook het leuk-
ste vraagstuk wat ze konden krijgen. 
 
Thomas hoopt dat iedereen morgen 
weet wat constitutionele zaken in-
houdt. 
 
Hij heeft zelf ook in deze commissie 
gezeten tijdens de Nationale MEP 
Conferentie. Wel heeft hij er alle 
vertrouwen in dat deze resolutie zal 
worden aangenomen want iedereen 
werkt goed mee en er komen creati-
eve ideeën uit de bus. 

 

Na een lange dag van vergaderingen is er tijd voor ijskoude, informele sneeuwpret! Niet langer de rokken tot op de 
knie. Leg de stropdassen maar netjes weg voor morgen. Vanavond staat ‟s werelds grootste indoor wintersportoord 
op de planning. 
 
In Landgraaf ligt er 365 dagen per jaar een dik pak sneeuw, dat vanavond flink overhoop gehaald mag worden. Om 
20.00 uur zullen jullie goed ingepakt vertrekken naar het sneeuwparadijs om er tot 23.00 sportief bezig te zijn. Hier 
zullen jullie met je commissie de nodige opdrachten goed moeten uitvoeren en de anderen letterlijk en figuurlijk 
moeten „inpeperen‟.  
 
De rest van de avond mogen jullie opwarmen in de gezellige après-skihut, om na te kletsen en eventuele overwin-
ning en er nog eens dik in te wrijven. Zoals altijd geldt dat alcohol mag, maar niet in overvloed. Ontzettend veel 
plezier en vergeet niet goed beslagen ten ijs te komen. Goede warme kleren zijn zeker aan te raden als je niet als 
ijspegel terug wil keren! 
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“Een 

commissie met 

een oog op de 

toekomst, met 

een oog voor 

de medemens. 

“ 

Commissie Ontwikkelingssamenwerking 

Deze commissie is verantwoordelijk voor de 
samenwerking tussen ons, Europa, en ontwik-
kelingslanden. Een thema dat we terugzien in 
de media van alledag, maar toch kilometers bij 
ons vandaan is.  
 
We willen een leefbare wereld voor ieder mens, 
maar hoe creëren we deze op Europees 
niveau. Hoeveel geld hebben we over voor een 
ander? Hoe weten we dat dit ook daadwerkelijk 
onze grenzen overschrijdt en ook aankomt, niet 
alleen figuurlijk maar ook zeker letterlijk? In 
hoeverre reiken wij onze Europese handen uit 
naar ontwikkelingslanden met een slechte 
mensenrechtensituatie? Genoeg vragen, maar 
het is aan deze commissie de antwoorden te 
vinden. 
 
De heren en dames, onder de strikte leiding 
van Han Jacobs, gaan er voor. Samen bes-
luiten ze het eigenzinnig en vernieuwend aan 
te pakken.  
 

Al snel ontstaat er een plan van aanpak, waar 
zowel de voorzitter als de deelnemers het roer-
end over eens zijn. Deze commissie begint met 
het vinden van oplossingen, om zo later aan de 
hand hiervan duidelijke IC‟s te kunnen opstellen.  
 
Wie B zegt moet ook A zeggen, dat lijkt wel het 
motto van de commissie tijdens de eerste ver-
gadering. En deze aanpak lijkt aan te slaan, het 
vinden van oplossingen om problemen te vor-
men is een aanrader. 
 

Een commissie met een oog op de toekomst, 

met een oog voor de medemens. Hopelijk kun-

nen jullie al jullie ideeën en oplossingen samen 

voegen tot een mooie resolutie.  

Een resolutie waar we niet vandaag maar ook 

morgen op kunnen vertrouwen, waaruit blijkt dat 

we samen grenzen kunnen overschrijden.  
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Ken je CV 

 
Han Jacobs 
18 jaar 
Bouwens van der Boije 
College 
 
Commissie Ontwike-
lingssamenwerking 

 

Favoriete uitspraak politicus? 
“Ich bin ein Berliner.” 
 
Leukste MEP herinnering? 
Aanname van mijn resolutie tijdens de Nationale 
MEP Conferentie 
 
Is bang voor..... 
De hemel die ooit op ons hoofd valt 
 
Toekomstige opleiding? 
European Law School 
 
Kan geen dag zonder..... 
Muziek 

 
Actualiteiten Blokje 

 
 PVV-lijsttrekker Geert Wilders verwacht met zijn 

partij het kabinet in te gaan omdat VVD en CDA 
volgens hem straks 'eieren voor hun geld' zullen 
kiezen.  

 

 Het islamitische terreurnetwerk al-Qaeda heeft 
de dood van zijn leider in Afghanistan, Mustafa 
Abu al-Yazid, bekendgemaakt. 

 

 De VN-Veiligheidsraad eist van Israël de vrijlating 
van de burgers die gevangen zijn genomen na de 
aanval op een konvooi schepen met goederen 
voor de Gazastrook.  

 

 Verder roept de Veiligheidsraad op tot een onpar-
tijdig onderzoek naar de acties van Israëlische 
commando's tegen de vloot met hulpgoederen 

 

 Nabestaanden van slachtoffers van de vliegramp 
in Tripoli kunnen 20.000 euro krijgen als voor-
schot voor een mogelijke schadevergoeding. 

 

 In Artis is maandag de eerste zeeleeuwvrouw 

bevallen. Of moeder Bløp een dochter of een 

zoon heeft gekregen is nog onbekend, meldt de 

Amsterdamse dierentuin. 


