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Commissie ECON

De dag begon bij de commissie
Economische en Monetaire Zaken al
meteen
goed,
commissievoorzitter
Stephanie schudde de commissieleden
wakker
met
ochtendgymnastiek.
Het vraagstuk is zeer pittig en dus
wisten
de
commissieleden
dat
ze moesten aanpoten deze dag.

Dit vraagstuk was een hele klus, maar de
commissie Economische en Monetaire
Zaken bestaande uit Timo Bröcheler,
Danick Sparidaans, Onno van Aken, AnneFleur Gielen, Sam Berghs, Ward Ceuleers,
Kyra Fober, Miguel Italiaander, Britt Dortu,
Wout Keulen, Zeppe Roijakkers, Elise
Hage heeft dit samen goed aangepakt
en een solide resolutie neergezet.

Ondanks het feit dat geld geen rol speelt
bij het MEP, moet de commissie soms
diep in de buidel tasten. Hoe kunnen
wij de onevenwichtige economieën in
de Europese Unie harmoniseren? Dit
vraagstuk bevat problemen zoals het
niet in balans zijn van de onderlinge
concurrentie en kwetsbare lidstaten die
door crisis niet makkelijk meegroeien.
Bij het oplossen hecht de commissie
veel waarde aan de nieuwe én huidige
ondernemers en wil hen daarom door
middel van subsidies stimuleren,
maar realiseert zich ook dat het
nodig is om daarnaast financiële
steun te bieden op grotere schaal.

Voor een

geslaagde lobbysessie
•
•
•
•

Trek je mooiste outfit aan! Zo maak je de meeste indruk.
Beheers je resolutie. Een goede argumentatie is en blijft het meest overtuigend.
Heb vertrouwen in jezelf! Jij kent je resolutie het best!
Lees de resoluties van de andere commissies goed door, een goede
voorbereiding is het halve werk!
• Ken de sterke en zwakke punten van je resolutie en speel hier gepast op in!
• Stel vragen!
• Ga als één team naar de lobbysessie. Samen sta je sterk!

Het weer van
17 april
Zonnig
23°C | °F

Ken je

CV: Elena
Wat is je volledige naam?
‘Elena Marinakis, maar ik wil mijn
achternaam veranderen als ik achttien
jaar ben.’
Van welke commissie ben je
voorzitter?
‘‘Buitenlandse Zaken – subcommissie
Mensenrechten.’
Wat is jouw ‘’guilty pleasure’’?
‘-Koreaanse popmuziek;
-Alpro sojamelk;
-Online shoppen;
-Sushi. ‘
Wat is je grootste droom?
‘De aanhef van de Ilias (Μeνιν Aειδε…).

Sneeuw bij 23 graden?

Gisteravond was de informele avond
in Snowworld. We hopen dat jullie het
leuk hebben gehad, wij in ieder geval
wel. Na een lange vergaderdag stond
iedereen te popelen om ‘s avonds even
af te koelen en nog een gezellige avond
met commissieleden te hebben. Na een
lekker barbecuebuffet in Landgraaf
was het tijd om te beginnen aan de
“Snow”fun.
We merkten dat de commissies al heel
veel profijt hebben gehad van de
teambuilding op zondag; er was overal
een duidelijke teamspirit te zien!

Programma dinsdag 17 april
vanaf 7:00
Ontbijtbuffet
09:15-11:30
Workshop Lobbyen
Workshop Presentation Skills
11:45-12.30
Lunch
12:30 -14:00
Commissievergaderingen
14:00
Overhandiging resolutieboeken
14:00 - 16:30
Delegatievergaderingen
18:45
Diner
18:30-20:30
Lobbysessie Raadhuis Kerkrade
20:30 - 23:00
Delegatievergaderingen

Ken je

CV: Sean
Wat is je volledige naam?
“Seán Leonardus Joshua Loney”
Van welke commissie ben je
voorzitter?
“Commissie Veiligheid en Defensie ”

Het latlopen was leuk, het sleeën was
super en het frisbeën was fantastisch.
Nadat het team van enkele CV’s
werd ingemaakt door deelnemers,
zagen we CV Robert zwoegen in
het sumopak tijdens het worstelen.
De commissieleden moesten een
slalomparcour hand in hand afleggen,
waarna er af en toe iemand een minisneeuwbalgevecht begon.
Men zegt wel eens dat de tijd voorbij
vliegt wanneer je (sneeuw)pret hebt
en dat was in dit geval zeker zo.
Gelukkig stond de commissieleden
nog een andere leuke activiteit te
wachten! Om even op te warmen van
de sneeuw van de koude piste kregen
de commissieleden tijd om op te
warmen en een frisje te drinken in de
après-skibar. Door stil te staan wordt
je natuurlijk niet warm; de dansvloer
werd klaargemaakt. De CV’s en de
press hebben er alles aan gedaan om
de dansvloer te vullen met lekkere
nummertjes en fantastische moves;
dit is zeker gelukt. Na een leuke avond
vol spelletjes, dansjes en gezelligheid
gingen de deelnemers moe maar
voldaan
een
goede
nachtrust
tegemoet!

2

Wat is je grootste MEP blunder?
“Tijdens de Nationale Conferentie liet ik
mijn blaadje vallen toen ik naar voren
liep. Vervolgens moest ik twerken om
het weer op te kunnen rapen”
Wat is je grootste angst?
“In de lift staan”
Wat isje beste openingszin?
“1. Eerst koop je een ijsje
2. Loop naar het meisje toe
3. Laat het ijsje op haar vallen en zeg
I’ve got my ‘ice’ on you”

