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Nationale MEP Conferentie
Ken je

Resolutie Buitenlandse Zaken - Veiligheid en Defensie

Na een week lang vergaderen,
debatteren, discussiëren en lobbyen,
is het moment aangebroken. Wie heeft
zich het meest ingezet? Wie durfde het
meest zijn mond open te trekken? Wie
kwam met de sterkste argumenten?
Samenvattend, wie kan het best zijn school
vertegenwoordigen op MEP-Nationaal?
Iedere delegatie bestaat natuurlijk uit
veel goede debaters, maar er kan er maar
één de beste zijn om de delegatie van
Limburg te gaan vertegenwoordigen.

Na de voorspeech werd een amendement
voorgedragen waarin gevraagd werd om
experts te laten kijken of de 1,5% van
het BNP haalbaar is voor landen. Zo niet
moet het Europees Leger de economie
stimuleren. De commissie was het met het
amendement eens en vroeg het Parlement
om het amendement aan te nemen.
Het amendement werd uiteindelijk
aangenomen. Nu was het tijd voor een
tegenspeech van een gedelegeerde
van
het
Verenigd
Koninkrijk.

Wij feliciteren daarom
Louisa
Overschie, Lieke Peeters, Lia Jiang,
Wim van der Velden, Laurens Handels,
Sander Herbergs, Abel Buijnsters,
Stef Witte, Esther Stehouwer, Maria
Waaifoort, Sverre Kelderman en
Kiki Willems! Zij zullen MEP
Limburg vertegenwoordigen
op de
Nationale MEP Conferentie 2016.
Natuurlijk feliciteren wij ook Nawal
Amhaouch, zij mag namens Limburg
als commissievoorzitter naar Nationaal.
Tot slot willen we Lars Cams en Max
Kips feliciteren. Voor het eerst kunnen
wij deze leerlingen van Belgische
middelbare scholen doorsuren naar
een Internationale MEP Conferentie.
Wij wensen iedereen heel veel succes en
hopelijk weer net zo’n leuke, leerzame en
gezellige week als je hier hebt beleefd!
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De tegenspeech ging voornamelijk over
het feit dat het Verenigd Koninkrijk
graag zelf kon beoordelen of een
legeractie noodzakelijk was en dat
ze bang waren dat de kleine landen
gingen profiteren van de grote landen.

Na een reactie van de commissie
op de tegenspeech werd het debat
geopend. Tijdens het debat ging het
over de angst die landen hadden
over een mogelijke reactie van
Rusland en hoe de invoering van
één taal in de praktijk zou verlopen.
Na de allerlaatste speech van het
Plenaire Debat van de Limburgse
MEP Conferentie 2016, waarin de
commissie nog een laatste keer
duidelijk maakte waarom de resolutie
aangenomen moest worden kon het
Parlement een laatste keer stemmen.
De resolutie werd uiteindelijk met
20 voor, 39 tegen en 3 stemmen in
onthouding helaas niet aangenomen.
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Stichting MEP Limburg dankt iedereen voor een geweldige week!

Model European Press
De Officiële Sluiting
Het Plenaire Debat was afgerond, het
urenlange debatteren voorbij, het
dagenlange discussiëren afgelopen.
MEP was voorbij, op de afsluiting
na. Voordat de deelnemers die naar
Nationaal mogen bekend werden
gemaakt, waren er een aantal sprekers.
Jonathan Felix, voorzitter van het
Alumni-netwerk sprak ons als
eerste toe. Zijn oproep tot ons was:
‘Netwerk totdat je erbij neervalt’.
Hij had het over onze persoonlijke
ontwikkeling die we deze week
doorlopen hadden. Ook kwam de
eerste Alumni-activiteit ter sprake.
Als klap op de vuurpijl zou de eerste
inschrijving volledig gratis zijn.
Hierna sprak de voorzitter van het
LVO ons met prachtige woorden
toe: ‘we zijn allemaal Europeanen,
of we dat willen of niet’. Ook gaf
hij ons een goede tip mee: ‘Ga
vooral op de inhoud met elkaar het

gesprek aan en probeer zo je gelijk
te halen en zo ook te accepteren dat
een ander ook gelijk kan hebben.’
Na de prachtige woorden van de
voorzitter van het LVO was het
de beurt aan een afgevaardigde
van het CDA, ook hij kwam met
prachtige woorden. Ten slotte was
het de beurt aan de erevoorzitter en
tevens oprichter van Stichting MEP
Limburg, Guy Frints. Hij sprak ons
toe met prachtige en inspirerende
woorden: ‘Ik ben ontzettend trots
dat de zaal alweer vol zit met
jonge, ambitieuze mensen’. Na
deze speech was het dan zover,
de deelnemers van de Nationale
Conferentie werden bekend gemaakt
en zo ook de voorzitter die mee
gaat. Het was een prachtige week
vol met herinneringen die mee
zullen gaan tot we bejaard zijn.

“It always seems impossible, until it’s done.”
Dat was het dan, de Limburgse
MEP-conferentie 2016. De tijd van
teveel koffie, te weinig slapen, lange
vergaderingen en vooral heel veel
gezelligheid is voorbij. Voor sommige
van jullie is de welbekende MEP-Gap
misschien al begonnen. Oftewel, het
zwarte gat dat alleen maar met MEPervaringen opgevuld kan worden.
Voor diegene die hier nu al aan lijden,
maar ook voor diegene waarbij het
nog niet is opgetreden, een allerlaatste
terugblik op deze geweldige week.
Beginnend
bij
jullie
eerste
ontmoeting in Maastricht, jullie
eerste
commissievergaderingen
en de officiële opening. De eerste
dag ging als een speer voorbij.
De tweede dag bestond vooral uit veel
discussiëren en lange vergaderingen,

daarom was het in de avond tijd voor wat
beweging en ontspanning. SnowWorld
stond namelijk op het programma.
Mensen werden ingepeperd, er
werden sneeuwballen gelanceerd en
er werd van bergen afgegleden. De
competitie was duidelijk voelbaar.
Afsluitend
in
de
après-skihut
kwam de derde dag alweer in zicht.
De derde dag, de meest afwisselende
dag. Foto’s werden geschoten, een
workshop werd gehouden, een minicollege, de persconferentie, jullie
laatste
commissievergadering,
delegatievergaderingen en natuurlijk
het
lobbyen
stoomden
jullie
helemaal klaar voor de volgende dag.
De laatste dag waar jullie deze hele
week naartoe hadden geleefd, het
Plenaire Debat. In het Gouvernement
mochten jullie resoluties aanvallen

maar ook jullie eigen resoluties
verdedigen. Felle debatten kwamen
tot stand en met veel publiek was dit
een zeer geslaagd einde van de week.
Een week waar wij, het journalistenteam,
jullie beter hebben leren kennen, volop
zien genieten en vooral zien groeien tot
echte debaters. Een week waarin jullie
supertrots op jullie zelf mogen zijn
dat jullie dit allemaal bereikt hebben.
Iedereen heeft deze week zijn grenzen
verlegd en dingen gedaan die hij of zij
niet dacht te kunnen. Maar kijk eens
wat je nu al allemaal hebt volbracht.
Bij deze willen wij dan ook het allerlaatste
krantje van 2016 afsluiten, zoals
iemand in zijn speech al zei “It always
seems impossible, until it’s done.”

