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Een verhaal door Romy Kuckelkorn

Dinsdagochtend rond een uur of acht
kwamen de eerste van jullie aan op het
station van Maastricht. Aan de rand van
de groep bleven jullie staan wachten,
wachten op iemand die op jullie af zou
stappen en jullie zou vertellen wat jullie
moesten doen. Gedurende die eerste dag
zag ik jullie langzaam groeien. Zo nu en dan
durfde een van jullie op mij af te stappen
voor een ‘wist je dat’je’ en begonnen
jullie aan jullie eerste vergaderingen.
Nu de Limburgse MEP Conferentie 2016
officieel is gesloten kan ik zeggen dat jullie
niet meer afwachtend zijn. Jullie hebben
zojuist jullie resolutie verdedigd en andere
resoluties bekritiseerd. Jullie moesten nu
op de microfoon afstappen en konden
simpelweg niet meer afwachtend zijn.
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Dit is een week geweest waarin jullie
zoveel zijn gegroeid. Zoveel nieuwe
dingen hebben geleerd over de
Europese Unie, maar ook over jullie
zelf. Waar jullie eindigen kan ik niet
voorspellen. Misschien dat ik ooit op
een van jullie zal stemmen in de Tweede
Kamer verkiezingen of dat ik jullie op
TV zie bij een interview. Zelf heb ik
veel geleerd vorig jaar en MEP heeft
mij als mens echt veranderd. Hopelijk
kunnen jullie later terug denken aan
deze week en ook dit gevoel hebben.

Resolutie Industrie,
Onderzoek en
Energie.
“A nation that can’t control its energy
sources can’t control its future”, zei
Obama. De stappen naar duurzame
energie moest volgens deze commissie
dan ook nu gemaakt worden. Toch
was de gedelegeerde van Duitsland
het hier niet mee eens, in zijn
tegenspeech kwamen zijn twijfels naar
boven. “Wij, Duitsland, zijn tegen
deze resolutie, jullie nu ook nog.”
Maar de commissie liet het hier niet bij
zitten. In het debat dat volgde hadden
ze duidelijk hun antwoorden klaar.
Zullen er niet allemaal banen verloren
gaan, doordat de fossiele brandstoffen
worden beboet? “De banen die zullen
ontstaan in de duurzame sector, zullen
dit waarschijnlijk gaan overnemen.”
Storten vele economieën niet in
als je niet meer mag importeren op

fossiele brandstoffen? “Nogmaals
willen wij benadrukken, dat
dit een langzaam proces zal
zijn en zullen wij deze landen
helpen”, vertelde de commissie.
In de eindspeech kwam naar voren
dat we, als we onze planeet willen
behouden, het een noodzaak is dat
we zorgen voor een schoner Europa.
Aan de hand van het beleid van deze
commissie kan dit waargemaakt
worden. “We moeten niet te
afhankelijk worden van fossiele
brandstoffen, uiteindelijk raakt het
toch op.” Dit overtuigde vele landen,
met 45 stemmen voor, 28 stemmen
tegen en 10 stemmen in onthouding
werd de resolutie aangenomen.
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Resolutie Buitenlandse Zaken - Mensenrechten
De vijfde resolutie van de Plenaire
Vergadering is alweer voorbij. Tijdens
de voorspeech benadrukte de commissie
dat de resolutie aangenomen moest
worden om de 4 miljoen vluchtelingen
die in wantoestanden leven te helpen.

handelen vanuit de Europese Unie en dus
geen beroep wilden doen op de NAVO.
Ook werd er door een gedelegeerde
van Finland gesproken over de angst
die het land heeft; de kustwacht
kan door Rusland als een bedreiging
gezien worden. Volgens de commissie
gaat het vooral over medische
hulp, voedsel en geen soldaten.

Een amendement werd ingediend over
het bijvoegen van een orgaan dat toezicht
houdt op geld dat naar vluchtelingen gaat.
De commissie vroeg het parlement het
amendement aan te nemen, omdat het
ervoor zorgt dat het geld op de juiste plek
terecht komt. Het werd aangenomen met
71 stemmen voor en slechts 1 stem tegen.

Nadat het open debat gesloten werd gaf
de commissie nog een eindspeech en
toen mocht het parlement weer stemmen.
Met 34 stemmen voor en 39 stemmen
tegen is de resolutie afgewezen.

Toen werd het open debat geopend. Het
ging over de problematiek in het MiddenOosten een of dit en taak is voor de NAVO.
De commissie antwoordde met het feit dat ze

Resolutie Internationale Handel
Voordat de resolutie werd voorgelezen
door de gedelegeerde van Duitsland werd
er een tekstuele wijziging doorgevoerd.
Het woord ‘totalitaire’ in clausule 4 werd
vervangen door ‘totaal’. Nadat de resolutie
werd voorgelezen werd er een voorspeech
gegeven. Al gauw werd het debat geopend.
Er was verwarring over de compromissen
die gesloten zouden worden: ‘waarvoor
komen er compromissen?’, hierop
reageerde de commissie dat ze
compromissen over alles wilden sluiten.
Er was ook onduidelijkheid over
Appendix E: ‘Opereert de onafhankelijke
rechtbank alleen in de Europese Unie of
in de hele wereld?’. De commissie gaf
aan dat deze rechtbank betrekking heeft
tot alle problemen rondom MEP-TTIP.

Er werd nog veel gesproken over de relatie
met Rusland, de commissie gaf aan dat het
E.O.I.B. ervoor is om de relatie met Rusland
te behouden. Er werd gevraagd naar punt 3
in OC3 in vergelijking met OC4; waarom
zou een land vanuit de VS naar Europa
komen, als de import- en exportheffingen
opgeheven worden? De commissie gaf
aan dat ze verwachten dat bedrijven altijd
wel naar uitbreiding zoeken, de afzetmarkt
wordt hierdoor dus ook vergroot. De
resolutie is uiteindelijk aangenomen met
45 stemmen voor en 32 stemmen tegen.

Zie krantje 14 online voor
de winnaar van de MEPfie
wedstrijd!

