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 Al direct wordt duidelijk dat er rust 
heerst bij Commissie Constitutionele 
Zaken. Hoewel de meningen af en toe 
verdeeld zijn, lukt het de commissie 
toch om vrij gemakkelijk tot een 
overeenkomst te komen. Ondanks 
de zware teambuilding van de eerste 
dag,zien de gedelegeerden er energiek 
en fit uit. Het is duidelijk dat ze er zin 
in hebben: iedereen doet gemotiveerd 
mee! Commissie COZA werkt flink door 
aan de IC’s en ook aan de OC’s heeft 
de commissie al een begin gemaakt.  
Commissievoorzitter Sven heeft de 
vergadering goed in de hand en maakt 
de grens tussen formeel en informeel 
duidelijk. Hij zorgt ervoor dat ieders 
mening meetelt in de discussie van de 
commissie; zo wordt er bijvoorbeeld 
gebruik gemaakt van stemmingen. 

  In het vraagstuk van de Europese 
integratie bevinden zich vele 
problemen. Het is duidelijk dat de 
gedelegeerden zich goed ingelezen 
hebben, de groep probeert de vele 
problemen op een professionele 
manier in kaart te brengen. Af en 
toe is er nog wat verwarring over 

het spreken via de voorzitter, maar 
wij zijn er van overtuigd dat de 
commissie dit aan het einde van deze 
vergaderdag helemaal onder controle  
zal hebben. Wij wensen de commissie 
COZA veel succes gedurende 
de komende vergaderingen. 

     De commissie COZA bestaat uit 
Roselien Craenen, Jan Berden,  
Jonathan Smeets, Lise Ackermans, 
Marissa Bohm, Flores Blommers, 
Joke Grisez, Ilse Riksen, Camiel 
Coenen, Anouk Quaaden, Anand 
de Nooijer en Diederik Roest.

      

Commissie COZA

dat...?Wist je

CV: 
Robert

 Wat is je volledige naam? 
 ‘Robert Franciscus Catherina Schmitz’

     Van welke commissie ben je 
voorzitter? 

 ‘Economische en Monetaire Zaken’
     
     Wat is je grootste MEP blunder? 

‘Tijdens de Straatsburgreis dacht ik 
dat Jan Kleijssen, lid van de Raad van 
Europa, een ijszaak was’

 Wat is je grootste angst?
  ‘Dat Myrthe een MEP-meme van me 

maakt’

 Wat is je beste openingszin? 
 ‘Are you a sea lion, because I want to 

see you lying in my bed’

 

Ken je

  • ... commissievoorzitter Sven niet alleen de grappen, maar ook de antwoorden 
van de andere commissies steelt?

  • ... je elke avond om acht uur op Snapchat ons achtuurjournaal kunt kijken?
  • ... commissievoorzitter Thomas voor de hele week Happy Socks mee heeft?
  • ... een van de delegatieleden haar skipak bij zich heeft?
  • ... de commissie INHA de INHA-tel heel erg leuk vindt?
  • ... dat de foto’s van gisteren allemaal op facebook staan?
  • ... MEP Limburg deze hele week een snapchat filter op Rolduc heeft?
  • ... een van de commissievoorzitters vorig jaar met 50.000 volgers op haar 

fanaccount in het krantje stond en er ondertussen al 152.000 heeft?
  • ... de commissie MERE nog steeds op zoek is naar een nieuwe afkorting?

Het weer van 
16 april
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  Ondanks  de  vele  kritiek  die  de 

Europese Unie wel eens ondervindt, 
bereikt zij meer voor ons dan we 
wellicht beseffen. Denk bijvoorbeeld 
maar eens aan het gemak van de 
Euro of de Schengen zone. Bij een 
vijfdaagse conferentie die draait  om 
jongeren en het Europees Parlement 
kan een beetje achtergrondinformatie 
dan uiteraard niet ontbreken: wat 
doet Europa nou eigenlijk voor ons 
en wat is het nut hiervan? Dit is een 
vraag die ik mezelf tijdens mijn eigen 
MEP-carrière wel eens heb gesteld. 
Het leek me daarom interessant 
om kort mijn twee belangrijkste 
ondervindingen aan jullie te vertellen.

Column: Jong in Europa

Ken je

 De Europese  Unie  is een 
samenwerkingsverband tussen 
verschillende landen waar  het 
soms moeilijk is akkoorden of 
vernieuwingen door te voeren. Dit is 
iets wat we allemaal waarschijnlijk zelf 
tijdens de commissievergaderingen 
zullen meemaken. Door problemen 
zoals de Brexit en euroscepticisme,  
vergeten wij soms alle voordelen die 
de EU ons en met name jongeren biedt.

  
  Als   eerste:  veilig- en eerlijkheid. 

Dit komt misschien onverwachts, 
maar daar ligt juist de nadruk. 

 

 
       Opgroeiend   als een ambitieus meisje in 

een Westers land zoals België heb ik mij 
nog nooit echt in gevaar, onderdrukt 
of tegengehouden gevoeld. Uiteraard 
is er nog steeds een onderling verschil 
tussen de lidstaten maar dit valt niet 
te vergelijken met sommige landen 
zoals in bijvoorbeeld Afrika of Azië. 

  
 Ten tweede: projecten zoals MEP 

en Erasmus (+) zorgen er voor dat 
jongeren, of het nou op nationaal 
of internationaal vlak is, een groter 
gevoel van verbondenheid krijgen 
en zich meer gaan identificeren als 
niet enkel een trotse burger uit hun 
eigen land maar ook van Europa. 

  Kennismaken  en  proeven  van  de 
politiek en andere culturen bevordert 
een multiculturele samenleving en een 
belangrijke Europese bewustmaking. 
Wij jongeren zijn de toekomst van 
Europa. Een vlotte, vreedzame 
samenwerking is essentieel als wij 
sterk in onze schoenen willen staan, 
of het nou als inwoner van België, 
Denemarken, Italië, Polen of Europa is.

Door Ynys Convents 

 Commissie 
     VEDE
    Het vraagstuk van  de Commissie 

Veiligheid en Defensie is een complex 
en globaal probleem, dit merkten 
de commissieleden al meteen. 
Zij proberen oplossingen voor 
vernieuwingen in het moderne oorlog 
voeren en de uniforme samenwerking 
binnen de Europese Unie omtrent 
defensie te zoeken. De commissie is al 
goed op weg en hebben verschillende 
IC’s. Ondanks de gezelligheid heeft de 
commissie ook interessante discussies.

    Zo gaat het gesprek over het ontstaan 
van terrorisme en kernwapens; dit 
zorgt voor veel participatie binnen de 
commissie. Iedereen staat te popelen 
om zijn of haar inbreng te geven, 
waardoor de vergadering heel levendig 
wordt.    

    
    De commissieleden hebben veel 

problemen opgemerkt en zijn dus druk in 
de weer met deze dan ook te erkennen. 
De commissieleden hebben duidelijk een 
eigen standpunt en zijn niet bang om 
deze te laten horen, waardoor het soms 
moeilijk is om snel tot een goed IC te 
komen.

    Het is een gezellige commissie waar 
grapjes worden gemaakt, hetgeen 
resulteert in een goede sfeer. Ook heel 
opmerkelijk was dat de dropjes en 
pepermuntjes direct op waren. 

    De commissie Veiligheid en Defensie, 
bestaand uit Mehmet Karatas, Meike 
Roumen, Milou Lemmens, Lara Bricteux, 
Niels Custers, Baptiste Gallé, Bart 
Hebben, Luc Mulkens, Lien Petit, Femke 
Souren, Jetske Debeij, Finn Hardy, werken 
samen naar een sterke resolutie, die in 
een goede sfeer wordt gemaakt.
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