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About last week...

Na een lange week van vergaderen,
debatteren en netwerken, is de
Conferentie toch aan een einde
aangekomen. Wij kijken met zijn
allen terug op deze week als een
overweldigende, leerzame en vooral
fantastische week. Je hebt
niet
alleen veel geleerd over actuele
problematiek en vraagstukken binnen
de Europese Unie, maar ook over de
werking van de Europese Unie zelf.
Naast het vergaren van kennis is er
voornamelijk sprake van persoonlijke
ontwikkeling geweest. Vaardigheden
en competenties zoals argumenteren,
debatteren, samenwerken en speechen
zijn gedurende de week uitgelicht
en verder ontwikkeld. Doordat je
gedurende de week uit je comfort-zone
bent gehaald, groei je binnen korte
tijd als persoon. Deze vorm van leren
is er een die bij het MEP grotendeels
aan bod komt: een goede aanvulling
voor
het
dagelijks
schoolleven.
Naast leerzame aspecten heeft
de week jullie natuurlijk ook
een
sociaal
aspect
geboden.

Het lijkt misschien een eeuwigheid
geleden, maar 5 dagen terug stonden
we gewoon nog op het station
in Maastricht. Misschien was je
een beetje zenuwachtig. Je kende
namelijk bijna niemand en je had
geen idee wat je te wachten stond.
Het is toch bijzonder hoe goed je
bevriend kunt worden met mensen die
5 dagen geleden nog vreemdelingen
voor je waren . Je hebt elkaar deze week
leren kennen door een teambuilding
in Maastricht, maar ook zeker door
de soms hevige discussies in de
commissievergaderingen. De informele
avonden hebben bijgedragen aan
de kennismaking, maar wat de band
misschien het allersterkst heeft gemaakt
is het opstellen van een resolutie. Deze
gedurende de lobbysessie samen
verdedigen en tijdens het plenair zo
goed mogelijk naar voorbrengen, zorgt
voor saamhorigheid. Het gevoel van
euforie dat ontstaat als je er samen voor
hebt gezorgd dat je resolutie er staat
en is aangenomen, is misschien nog
wel het mooiste gevoel van de week.
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COZA

De tweede resolutie van donderdag 18
april was de resolutie van Commissie
Constitutionele Zaken. Er werd door
middel van een zeer opmerkelijke
speech een amendement ingediend
door de gedelegeerde van Frankrijk.
De gedelegeerde van Frankrijk gaf
echter een nóg opmerkelijkere speech
tegen het amendement, waardoor
dit amendement werd afgewezen.
Ook in het debat ging het er fel aan
toe. Vooral de term ‘fact checking’
leidde tot veel discussie. Ondanks
het feit dat de commissieleden
allemaal ontzettend hun best deden
deze vragen en onduidelijkheden
te beantwoorden, bleek dit toch
niet overtuigend genoeg te zijn. Wij
weten het niet, maar helaas werd de
resolutie van COZA met 27 stemmen
voor, 56 stemmen tegen en 11
stemmen in onthouding afgewezen.

MERE
Na de opening van de voorzitter
werden de OC’s van de commissie
Buitenlandse Zaken – subcommissie
Mensenrechten voorgelezen. In de
voorspeech door de gedelegeerde
van Finland werd de persvrijheid
goed verdedigd. Na de tegenspeech
werden er kristische vragen gesteld
over censuur, de soevereiniteit
van landen omtrent persvrijheid
en bedreiging van journalisten.
De eindspeech ontkrachtte de
speech
van
de
gedelegeerde
van Hongarije en benadrukte de
voordelen van de resolutie. Met 29
stemmen voor, 53 stemmen tegen
en 13 stemmen in onthouding is
deze resolutie niet aangenomen.

Nawoord

‘‘Discovere Europe, the floor is yours!’’ De
welombekende slogan van Stichting
MEP Limburg. Als Voorzitter en
Coördinator Conferentie zijnde dragen
wij dit levensmoto dan ook maar al te
graag uit. Wij hopen oprecht dat jullie
deze week ontzettend veel hebben
kunnen proeven van het Europa van
vandaag. Een Europa dat weliswaar
actueel getijsterd is door meerdere
problemen, maar een Europa waar wij
als jeugd het mee zullen moeten doen.
Met steeds meer en grote geopolitieke
spelers is het ons inziens nu of nooit
voor het Europa van de toekomst.
Het is dan ook aan jullie, de generatie
van de toekomst om dit Europa te
verwezenlijken. Neem mee wat je
deze week geleerd hebt en overtuig
je vrienden, familie en sportgenootjes
om zich objectief te informeren en
in te zetten voor het Europa van de
toekomst. Neem niks aan, trek alles in
twijfel en blijf vooral streven naar je
dromen, ambities en idealen.

VEDE

Wij hebben ontzettend genoten van
de Conferentie en hopen dat jullie
vrienden en herinneringen voor de
rest van jullie leven hebben gemaakt.
Maar hier eindigd jullie MEP-carrière
natuurlijk niet, hij is namelijk nog
maar net begonnen. Wij hopen jullie
dan ook allemaal graag weer terug te
zien tijdens een toekomstige activiteit
van Stichting MEP Limburg, of het
nu een Conferentie, Europese reis of
alumni-activiteit is. Graag tot dan!
Mathijs Van Haver
Voorzitter Stichting MEP Limburg
Renée Douven
Coördinator Limburgse MEP Conferentie

Met de openingsspeech heeft de
commissie Veiligheid en Defensie het
belang van hun resolutie uitermate
duidelijk benadrukt. De gedelegeerde
van Oostenrijk was van mening dat
veiligheid prioriteit nummer één is.
Om de veiligheid binnen Europa te
verbeteren zou het dan ook hoognodig
zijn dat landen meer investeren in nieuwe
technologieën en onderzoekscentra voor
kennisoverdracht. Het amendement van
de gedelegeerde van Spanje, betreffende
clausule vijf, werd niet aangenomen.
Een lang debatpunt was kernwapens.
Verschillende landen hadden hier
hun vraagtekens bij geplaatst en
trokken daarbij de oplossingen die de
resolutie bood in twijfel. Toch bracht de
gedelegeerde van Frankrijk een sterke
eindspeech en werd de resolutie met
44 stemmen voor, 39 stemmen tegen
en 11 in onthouding aangenomen.
Gefeliciteerd
commissie
VEDE!

SOZA
Na de lunch begon de commissie
Werkgelegenheid en Sociale Zaken met
het behandelen van hun resolutie. Na de
voorspeech kwam de amendementspeech
van de gedelegeerde van Denemarken,
waarin gevraagd werd om OC3 te
schrappen. Met 45 stemmen voor, 49
stemmen tegen werd dit amendement
afgewezen. Het open debat bevatte
onderwerpen
zoals
flexcontracten,
jeugdwerkeloosheid en werkervaring.
Met 31 stemmen voor, 56 stemmen
tegen en 7 stemmen in onthouding
is deze resolutie niet aangenomen.
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