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 Twee dagen lang hebben alle 
commissies hard gewerkt om 
een zo sterk mogelijke resolutie 
neer te zetten. Ze hopen dat 
hun Operatieve Clausules  alle 
problemen binnen het vraagstuk 
de wereld uit zullen helpen. 

 Deze morgen was het tijd voor de 
persconferentie. Op dit moment 
konden onduidelijkheden worden 
opgehelderd. Per commissie 
werden er twee vertegenwoordigers 
naar voren gevraagd om 
vragen te beantwoorden en 
de resolutie te verdedigen. Er 
werden onvoorziene vragen 
gesteld, maar de gedelegeerden 
hebben allen het hoofd koel 
gehouden. Ze hadden goede 
weerleggingen van de argumenten 
en gaven duidelijke antwoorden.

   De persconferentie werd kort 
onderbroken door een speech van 
Jean van Hoof, politiek redacteur 
bij L1. Hierbij vertelde hij dat het 
belangrijk was om een open vizier 
te hebben als journalist en dat je 
alles objectief moest bekijken. Neem 
deze tip mee naar het plenair debat. 
Probeer alle resoluties objectief te 
bekijken en probeer uit te vinden of 
dit voor jouw lidstaat voordelig is.

 Hopelijk hebben de vragen van 
de persconferentie jullie een 
indicatie kunnen geven van wat 
er te verwachten valt tijdens het 
plenair debat en kunnen we ieder 
debat afsluiten met de woorden: 
“Er dient geklapt te worden.”

 De commissie Cultuur en 
Onderwijs heeft het spits 
afgebeten vanmiddag.

 Na het bespreken van de Operative 
Clausules, werd meteen al het 
eerste amendement ingediend 
wat betreft Clausule vijf. 

 Uit de tegen-amendement-
speech is gebleken dat de 
commissie overeenstemde met 
het amendement. Ze zagen zelf 
de imperfectie in hun resolutie en 
stonden open voor de positieve 
veranderingen. Het amendement 
werd ook aangenomen door het 
Parlement.

 Het debat moest in het begin even 
op gang komen. Langzaamaan 
kwamen er bordjes omhoog 
en na een tijdje hadden de 
Parlementariërs het helemaal 
door. Tijdens het open debat 
zijn de punten Erasmus+, de 
niveauverschillen en het Europese 
examen besproken. Hoe kan 
een land door één universiteit 
vertegenwoordigd worden? Hoe 
worden de verder ontwikkelde 
landen niet ingehouden door 
het opleidingsniveau, wat gelijk 
dient te worden? De commissie 
heeft goed haar best gedaan om 
de resolutie te verdedigen, maar 
helaas is de commissie Cultuur 
en Onderwijs met 33 stemmen 
voor, 56 stemmen tegen en 6 in 
onthouding afgewezen.

 

CUON



 Het einde van de Limburgse MEP 
Conferentie komt in zicht. Enkele 
Parlementatiërs zullen na de Limburgse 
Conferentie door mogen naar de 
Nationale MEP Conferentie in Den Haag  
en wellicht zelfs naar de Internationale 
Conferentie. Echter, het grootste deel 
van jullie zal helaas niet meer deelnemen 
aan een nieuwe MEP Conferentie. Maar 
dit betekent niet dat jullie MEP-ervaring 
hier ophoudt. Wist je dat Stichting MEP 
Limburg naast de Regionale Conferentie 
ook verschillende reizen organiseert 
voor haar alumni?

 De Brusselreis
 Alle MEP-alumni kan meegaan op de 

dagtrip naar de Europese hoofdstad: 
Brussel. Uiteraard zal er tijdens deze 
reis het Europees Parlement bezocht 
worden, dat zich in deze Belgische 
hoofdstad bevindt. Er wordt altijd 
geprobeerd om een gesprek met een 
Europarlementariër te regelen. Deze 
deskundige geeft de deelnemers een 
beeld van hoe het er nou echt aan toe 
gaat in het Parlement. Naast het formele 
bezoek aan het Europees Parlement 
dient deze reis ook als een mini-reünie. 
In de middag krijgen de deelnemers 
vaak nog de kans om zelf Brussel te 
ontdekken samen met andere oud-
deelnemers.

 De Straatsburgreis
 Ook de reis naar Straatsburg is een 

jaarlijks terugkerende reis voor oud 
MEP’ers. Hier kan echter helaas niet elke 
MEP-alumnus aan deelnemen. Per school 
worden 2 oud deelnemers uitgenodigd 
voor deelname aan de Straatsburgreis. 

Is this the end?
 Gedurende vijf dagen worden 

rondleidingen gegeven in het gebouw 
van de Parlementaire Assemblee, het 
Hof voor de Rechten van de Mens, 
Het Hof van Justitie te Luxemburg, 
en de Permanente Nederlandse 
Vertegenwoordiging in Straatsburg 
bezocht. Naast het feit dat dit een hele 
interessante en  informatieve reis is, is 
het vooral erg gezellig. Als je de kans 
krijgt om dit mee te maken, grijp deze 
dan! 

 De Frankfurtreis
 Verder is er nog een reis naar Frankfurt, 

bekend als de Financiële motor achter 
de Europese Unie. Tijdens deze reis 
met één overnachting (twee dagen 
dus) worden onder andere de ECB, de 
Stock Exchange Market en de Deutsche 
Bundes Bank bezocht. Vrije tijd in 
Frankfurt en een uitzicht op Frankfurt 
by-night vanaf het Observation Desk 
van de Main Tower mag natuurlijk 
ook niet aan deze reis ontbreken. Ook 
fijn, elke alumni mag zich aanmelden 
voor deze reis. Maar wees wel op tijd, 
want het aantal plekken is gering!

 Ook stelde de gedelegeerde 
eenvoudigere alternatieven voor. 
Er werden veel vragen gesteld 
omtrent het verzoek om medische 
opleidingen aan te bieden in Oost-
Europese landen maar deze werden 
weerlegd met het argument dat 
de economie zal bloeien door een 
toename aan dokters in deze landen.

 Er heerste een erg kritische sfeer in 
het Parlement deze dag. Ook deze 
resolutie is namelijk afgewezen met 
42 stemmen voor, 46 stemmen tegen  
7 stemmen in onthouding.
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    INHA
  De commissie Internationale Handel was 

als tweede aan de beurt. De gedelegeerde 
van Duitsland las de OC’s voor. Hierna 
volgde de voor-speech voor het vraagstuk 
van protectionisme door de gedelegeerde 
van Frankrijk. Er werden geen tekstuele 
wijzigingen ingediend en eveneens werden 
er geen amendementen ingediend. Wel werd 
er een speech tegen de resolutie gehouden 
door de gedelegeerde van Portugal, die 
samen met de rest van haar delegatie 
aanzienlijk tegen de resolutie van deze 
commissie was. Het debat werd geopend. 
Vele Parlementariërs hadden vragen, 
opmerkingen en bijval, wat zorgde voor een 
vurig debat. Er werd gediscussieerd over 
de situatie die zich in Ierland zal afspelen 
na de Brexit, het handelsconflict tussen de 
Verenigde Staten en China en de positie 
van kleine boerenbedrijven wanneer de 
landbouw subsidies die aan hen verleend 
worden bijgestuurd zouden worden. De 
gedelegeerde van Oostenrijk sloot af 
met de eindspeech, waarna de stemming 
volgde. De resolutie werd met 37 stemmen 
voor, 52 stemmen tegen en 6 stemmen 
in onthouding helaas niet aangenomen.

    MIVO
 Last but not least was de commissie 

MIVO aan de beurt tijdens het 
plenaire debat op donderdag 16 mei.

 Er werd een sterke voor speech 
gegeven door de gedelegeerde 
van Tsjechië waarin hij het belang 
van E-health benadrukt. Vervolgens 
kwam er een tegen speech door 
de gedelegeerde van Denemarken, 
waarin de problemen binnen de 
resolutie werden aangekaart. 


