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Hoe nu verder?

MEP-Gap [de; m; meervoud]
Het gevoel van leegte en
nutteloos- en eenzaamheid wanneer
een MEP-conferentie afgelopen is.
Helaas zit de Limburgse MEP conferentie
er weer bijna op. Maar niet getreurd, het
MEP-avontuur is nog niet afgelopen!
Na de Limburgse MEP Conferentie
zijn er nog een aantal interesssante
reizen en activiteiten waar je aan kunt
deelnemen. Om de MEP-gap nog even
uit te stellen hebben we de activiteiten
hieronder
voor
je
beschreven.

Brussel
De Brusselreis is een echte reüniereis. Na
bijna één jaar zie je je commissieleden
weer terug en ga je samen gezellig één
dag naar Brussel, waar je het Europees
Parlement en het Huis van Europa
bezoekt. Oude herinneringen worden
opgehaald, en er wordt veel gelachen.
Daarnaast wordt er veel nieuwe
kennis vergaard over het parlement.

Wist je
•
•
•
•
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Frankfurt
De Frankfurtreis is een tweedaagse reis,
waarbij je de kans krijgt meer te zien van
het economisch hart van de Europese
Unie. Zo breng je onder andere een
bezoek aan de Europese Centrale Bank
en aan de Stock Excange. De Frankfurtreis
heeft een open inschrijving, dus je
kunt je elk jaar opnieuw inschrijven!

Straatsburg
Bij deze interessante reis ga je een week
naar Straatsburg. Hier bezoek je allerlei
Europese instanties, zoals de Raad van
Europa, het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens, het Europees Parlement en
het Hof van Justitie in Luxemburg. De
Straatsburgreis is een gezellige en leerzame
reis, die deelnemers nog lang bij zal blijven.

Alumni-netwerk
Elk jaar vinden er activiteiten plaats in de
vorm van een workshop, lezing of borrel.
De ideale kans om je commissieleden
weer terug te zien na een lange tijd. Deze
alumni-activiteiten komen elk jaar terug.

dat...?

...commissievoorzitter Seán nog nooit een frikandel of kroket heeft gegeten?
... wij de persconferentie heel erg leuk vonden?
... de Plenaire Vergadering morgen via een livestream op youtube te volgen is?
... er een deelnemer is zonder sleutel van gebouw 6, waardoor hij altijd moet
wachten totdat hij naar zijn kamer kan?
• ... journalist Myrthe volgens de buschauffeur een plek in de hemel verdient door de
aangeboden koffie.
• ... de commissieleden van Constitutionele Zaken hun naam steeds verkeerd
uitspraken
• ... wij heel veel zin hebben in de Plenaire Vergadering morgen?

CUON
De eerste dag van het Plenair Debat is
afgesloten met de resolutie van de
Commissie Cultuur en onderwijs. ‘Last
but not least’ kunnen we zeker stellen,
aangezien deze resolutie met 52
stemmen voor, 26 stemmen tegen en 15
stemmen in onthouding, gemakkelijk
doorheen kwam. Ondanks het feit dat
CUON een sterke resolutie opgesteld
heeft, waren er toch bepaalde punten
waar niet iedereen in de zaal het mee
eens was. Zo werd er een amendement
ingediend door de gedelegeerde van
Hongarije, dat door de commissie met
een inhoudelijk sterke tegenspeech
werd ontkracht. Ook werden er
verschillende vragen en punten van
kritiek geuit, bijvoorbeeld over het
lerarentekort in Europa. De antwoorden
gegeven door de commissieleden waren
gelukkig overtuigend genoeg om een
groot gedeelte van de parlementariërs
te overtuigen voor de resolutie te
stemmen. Van harte gefeliciteerd!

Het Conferentieleven

Velen van jullie zijn tijdens deze
Conferentie voor het eerst in contact
gekomen met het Model European
Parliament. Je kunt nooit exact weten
hoe een MEP-sessie is totdat je er aan
mee doet. Maar na slechts één ervaring
kunnen velen er geen genoeg van
krijgen. Wanneer de Conferentie ten
einde loopt, lijdt haast iedereen aan
een MEP-gap. Gelukkig stopt de MEPbeleving voor velen van jullie hierna
niet! Naast het Alumni-netwerk wordt
er per delegatie één iemand uitgekozen
die mag deelnemen aan de Nationale
Conferentie.

Programma donderdag 19 april
vanaf 7:00
Ontbijtbuffet
10:00-10:50
Resolutie MERE
10:50-11.40
Resolutie COZA
11:40 -12:00
Koffiepauze
12:00 - 12:50
Resolutie VEDE
12:50 - 14:20
Lunch
14:20 - 15:10
Resolutie SOZA
15:10-16:00
Resolutie ECON
16:00 - 16:45
Officiële Sluiting

Als je écht goed bent, bestaat er
een kans dat je na de Nationale
Conferentie doorstroomt naar de
Internationale Conferentie en/of wordt
verkozen als commissievoorzitter.
Hier een klein verslagje van
journalisten Myrthe (Nationaal) en
Ynys (Internationaal) die maar geen
genoeg kunnen krijgen van het MEP.

Nationaal
Ik werd verkozen om als afgevaardigde
van het Sophianum naar de Nationale
MEP Conferentie 2017 te gaan. Samen
met de andere afgevaardigden
vormden wij de Limburgse delegatie.
Alle gedelegeerden begonnen in
verschillende steden door heel
Nederland en eindigden samen met
alle deelnemers in Den Haag. Naast
het opstellen van een resolutie,
leerde je nieuwe mensen kennen
uit verschillende provincies. Het
was een avontuur dat ik voor
geen goud had willen missen!

Internationaal
Omdat er in België enkel Regionale
Conferenties in Vlaanderen zijn, had
ik het geluk om meteen verkozen te
worden voor de Internationale WestEuropese MEP-Conferentie 2018 in Lier.
Andere Internationale Conferenties
vonden bijvoorbeeld plaats in Helsinki
en Tallinn. Naast het verbeteren van
je debat- en spreekvaardigheden is
dit ook een ervaring die je Europese
ogen enorm opent. De delegatieleden
komen uit eigen land, waardoor het nog
echter en eerlijker aanvoelt. Bovendien
is er niks geweldiger dan het sluiten
van internationale vriendschappen!
Onze tip is dus: doe extra hard je best als
je verdere ambities hebt in de politiek
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Ken je

CV: Sven
Wat is je volledige naam?
“Sven Tijmen Kemper”
Van welke commissie ben je
voorzitter?
“Commissie Constitutionele zaken ”
Wat is je beste MEP-herinnering?
“De tram en Seáns grap stelen”
Wat is je grootste MEP-blunder?
“Optijd bij het ontbijt, maar te laat bij
de bus”
Wat is je ‘guilty pleasure’?
“1. Poëzie
2. Geschiedenis
3. Filosofie”
Wat is je beste openingszin?
“Meisje ben je google want je hebt alles
wat ik zoek”

