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  Wat vlogen de dagen weer voorbij. 
Het voelt alsof jullie pas twee dagen 
geleden aankwamen op het station 
in Maastricht en nu is de Limburgse 
MEP Conferentie alweer tot een 
einde gekomen. Waarschijnlijk was 
iedereen wel een beetje zenuwachtig 
in het begin van de week. Gelukkig 
maakten jullie al snel vrienden, binnen 
evenals buiten de eigen commissie. 

 De eerste twee dagen hebben jullie 
hard gewerkt aan de resolutie. 
Hierbij hebben jullie zowel binnen 
als buiten het vraagstuk gekeken 
naar de beste oplossingen voor deze 
problemen. Het was nog een hele 
kunst om de resolutie zo gunstig 
mogelijk te maken voor alle lidstaten. 

 Na het opstellen van de resolutie 
werd het tijd om dit te verdedigen. 
Jullie veranderden in ware 
lobbyisten en de blaadjes voor 
de amendementen, tekstuele 
wijzigingen en informatieve vragen 
gingen er binnen no time doorheen.

  

 Tijdens het plenair debat werd er 
vurig gediscussieerd en werden er 
kritische vragen gesteld over PESCO, 
emissierechten, ACS-landen en 
nog vele andere grote problemen 
waarin jullie je hebben verdiept.

 We hopen dat jullie afgelopen week 
onwijs veel geleerd hebben, nieuwe 
contacten hebben gelegd maar vooral 
een onvergetelijke week hebben 
gehad. Ook hopen wij jullie terug 
te zien op de alumni-activiteiten 
en reizen met de vrienden die 
jullie deze week gemaakt hebben. 
MEP-vrienden zijn voor het leven!   

 “Luisteren is de belangrijkste 
vaardigheid die een mens kan 
hebben.”  Er kwamen scherpe 
opmerkingen over de gevaren van 
de gratis emissierechten die in de 
resolutie nog steeds zullen worden 
weggegeven. De commissieleden van 
ITRE begrepen deze misvatting maar 
legde uit wat de catastrofale gevolgen 
voor de economie en het milieu, het 
volledig stoppen met weggeven van 
gratis emissierechten zou hebben.

 Er werd het publiek gevraagd om 
voor te stemmen om ‘onze moeder, 
moeder aarde’, te redden. Helaas 
was het merendeel van de overige 
commissies het hier niet mee eens 
en werd de resolutie met één stem 
verschil, 33 stemmen voor, 34 tegen 
en 10 in onthouding, afgewezen.

   BUZA
 Commissie BUZA mocht het plenair 

debat, en daarbij ook de week, 
afsluiten. Met de voor speech heeft 
de commissie Buitenlandse Zaken het 
belang van hun resolutie uitermate 
duidelijk benadrukt.

 Ondanks het feit dat de commissie 
BUZA een sterke resolutie opgesteld 
heeft, waren er toch bepaalde punten 
waar niet iedereen in de zaal het 
mee eens was. Dit is gebleken uit het 
open debat. In dit debat waren de 
parlementariërs uiterst enthousiast. 
Tijdens dit debat zijn de meeste 
bordjes in de lucht gestoken.Vooral de 
termen ‘economische vluchtelingen’ 
en ‘integratieproces’ zijn veel naar 
voren gekomen in de discussie. 

 De resolutie van de commissie BUZA 
is met …. stemmen voor, …. stemmen 
tegen en …. stemmen in onthouding 
aangenomen, een mooi eind van een 
prachtige week./ afgewezen.

  “Een resolutie is als een porseleinen 
kopje, als er scheurtjes in het porselein 
ontstaan is het kopje onbruikbaar.” 
Dit is een metafoor uit de speech 
tegen deze resolutie. De commissie 
van DEVE heeft alles uit de kast 
gehaald om te laten zien dat er geen 
‘scheurtjes in hun porselein’ zaten.

 Er werden kritische vragen gesteld zoals 
“Hoe kunnen jullie garanderen dat het 
geïnvesteerde geld in de ACS-landen ook 
echt voor de juiste doeleinden gebruikt 
zullen worden en dit geen weggegooid 
geld zal zijn? en “Willen wij geld blijven 
pompen als de ACS-landen uiteindelijk 
toch zullen kiezen voor China?”

 De commissie heeft er alles aan gedaan 
om hun resolutie te verdedigen maar 
helaas was deze poging tevergeefs. De 
resolutie werd met 36 stemmen voor, 58 
tegen en 8 in onthouding afgewezen.

   BUZA

   ITRE



   ‘‘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.

Nawoord
  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

 Nawal Amhaouch
 Coördinator Limburgse MEP-

Conferentie
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    REGI

    VEDE
 Na de korte koffiepauze waren we 

allemaal helder voor de behandeling 
van de resolutie van VEDE. Het 
debat begon met een amendement 
desbetreffend clausule 6, die met 82 
stemmen voor en 0 stemmen tegen 
werd aangenomen. Klaarblijkelijk zat 
de gehele raadzaal op dezelfde lijn. 

 Tijdens het open debat werd 
duidelijk op welke manier landen, 
die de 2% van het bbp niet behalen, 
dit kunnen compenseren. Een 
ander uitgebreid debat punt was 
in welke mate de PESCO moest 
samenwerken met de Europees 
Unie en in hoeverre de informatie 
gedeeld moest worden hiertussen. !!!

 Dit met oog op de EU lidstaten zich niet 
in PESCO bevinden. In de eindspeech 
is er goed nagedacht over de punten 
die in het open debat naar voren 
zijn gekomen, ook het aangenomen 
amendement was hierin verwerkt. 

 De commissie VEDE is met 60 
voor, 29 tegen en 7 in onthouding 
aangenomen.  

 Gefeliciteerd commissie VEDE! VEDE 
VIDI VICI!!!!

  De commissie Regionale 
Ontwikkeling mocht als eerste 
de resolutie verdedigen in 
de Raadzaal te Maastricht. In 
de voorspeech gebruikte de 
gedelegeerde de mooie leus “Een 
eenheid in verscheidenheid”. 
Er werd een amendement 
ingediend en aangenomen. Er 
Tijdens het open debat werd 
er actief meegedaan door de 
Parlementariërs in de zaal. 

 
 Er werd hevig gedebatteerd over 

onder andere de toepassing van 
sancties wanneer de EU-regels 
niet worden nageleefd, de aanleg 
van een Europees spoornetwerk 
en de handel in tweedehands 
medische apparatuur. Na de 
eindspeech door de gedelegeerde 
van Frankrijk werd er gestemd. 
De resolutie van de commissie 
Regionale Ontwikkeling werd 
met 45 stemmen voor, 42 
stemmen tegen en 8 stemmen in 
onthouding aangenomen. 


