Editie 4

Commissie VEDE

De commissie Buitenlandse Zaken,
subcommissie Veiligheid en Defensie
is het meest herkenbaar aan haar kreet:
1,2,3 VEDE! Zij heeft ook dit jaar weer
een zeer interessant vraagstuk. Het
gaat namelijk over het versterken van
de Europese defensiesamenwerking.
De focus ligt hier met name op het
nieuwste samenwerkingsverband van
de Europese Unie: PESCO (permanente
gestructureerde
samenwerking).
PESCO maakt nauwere samenwerking
op veiligheids- en defensiegebied
tussen
EU-lidstaten
mogelijk.

De commissie heeft erg hard gewerkt
om hun resolutie perfect te maken.
Commissievoorzitters
Martin
en
Flores hebben alle vertrouwen in de
commissie en vinden de resolutie
ijzersterk. “We hebben uitstekende
problemen geconstateerd en zelfs
nog betere oplossingen bedacht.”
zegt Martin. “De samenwerking
loopt perfect! De commissieleden
zijn gemotiveerd en brengen goede
punten in.” Met dit vertrouwen van de
commissievoorzitters kan het haast
niet meer mis gaan. Goed gewerkt
allemaal en succes nog deze week!

Verder is de relatie tussen Europa
en de VS een belangrijk onderwerp
binnen dit vraagstuk. De relatie
tussen deze twee grootmachten is
aan het aftakelen gezien president
Trump van de VS van mening is dat
PESCO invloed uitoefent op de NAVO,
wat mogelijk nadelige gevolgen kan
hebben voor de Verenigde Staten.
Daarom is het voor de commissie van
groot belang om ervoor te zorgen dat
PESCO een geslaagde aanvulling zal
zijn op de doelstellingen van de NAVO.

Wist je

dat...?

• ...De mannelijke CV’s gisteren samen de bijbel hebben gelezen?
• ...We zo meteen een levende versie van de zoekboekenserie “Where is Wally”
gaan spelen?
• ...Wel vier mensen hun tandenborstel vergeten zijn?
• ...Dit jaar het 40-jarig jubileum van het Europees Parlement gevierd wordt?
• ...Iedereen eigenlijk stiekem jaloers is op Idris’ haar?
• ...Je ook een extra paar schoenen in je tas kunt doen zodat je niet op hakken/
blote voeten over de “kingerköpkes” in Maastricht hoeft te lopen?
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Quote van de dag:
“We weten allemaal dat
koeien veen scheten
laten”

CV:
Nick

Ken je

Stel jezelf kort voor.
Hallo, ik ben Nick.
Van welke commissie ben je voorzitter?
MIVO, de enige commissie met niveau.
Wat is je volledige naam?
Nick Joseph Adriaan Dezaire.
Wat is je tip voor beginnende meppers?
Werk hard, maar heb vooral veel plezier.
Veel geld of ware liefde?
Veel geld, ik ben nog op zoek naar ware
liefde om mijn geld mee te delen.
Wat is je guilty pleasure?
Hollandse volksmuziek.
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Maten, connecties of compagnons
Herinner je je de eerste dag op de
kindercrèche nog? Het ging allemaal
zo ongecompliceerd. Je kreeg
een plek toegewezen naast een
medeleerling. Als je een leuke dag had
gehad, vroeg je elkaar aan het einde
van de dag: “Zullen wij beste vrienden
worden?” And the rest is history.
Hoe kunnen we dan iets van onze
‘jongere ik’ opsteken? Moeten
we nu tijdens het middagmaal
een wildvreemde uit een andere
commissie benaderen en zeggen:
“Hey, jij lijkt me aardig. Zullen we beste
vrienden worden?” Ik ga je niet tegen
houden als je dit zou willen doen –
het zou op z’n minst wel eigenaardig

en verrassend zijn als iemand dit
deed - maar je kunt wel een beetje
van de kinderlijke ongedwongenheid
meenemen
naar
het
nu.

leveren de connecties die je deze week
maakt je in de toekomst wel een leuke
stageplek op. En wie weet beland je
kamergenootje wel in de Tweede kamer.

Denk niet alleen aan de vermakelijke
kant van de contacten die je maakt,
maar ook aan de functionele kant.
Connecties met sprekers en medeparlementariers zullen van pas
komen. Jouw netwerk ligt namelijk
na deze week al met 109 mensen voor
op die van jouw klasgenoten die nu
gewoon in de Nederlandsles zitten.
Wees niet bang om vragen te stellen.
Onze sprekers zijn gek op jouw
open-minded brein en verzot op het
beantwoorden van vragen. Misschien

Ik zou er vooral voor gaan, op nieuwe
mensen afstappen en na deze week
nog gebruik maken van alle nieuwe
contacten die je hebt opgedaan.
Want MEP-vrienden zijn er naar
mijn ervaring voor het leven.

Commissie CUON
De commissie Cultuur en Onderwijs
wordt goed in toom gehouden door
hun strenge doch rechtvaardige
commissievoorzitter Zeppe. Naar zijn
mening is gestructureerd werken
de gouden tip voor een succesvolle
resolutie.

hoeveel we van elkaar zouden leren als
we ook echt een jaar onszelf zouden
omringen in een andere cultuur. Wat
we nodig hebben is niet een aantal
hoogopgeleide bewoners van een land,
we willen hoogopgeleide bewoners van
Europa.”

In het vraagstuk van CUON wordt er
gesproken over de behoefte naar meer
buitenlandse studiebeurzen, dit zal
mogelijk worden gemaakt door een
verdubbeling van het budget voor
Erasmus+. Zeppe vertelde ons waarom
het zo belangrijk is dat iedereen de
kans krijgt om in het buitenland te
kunnen studeren: “Ik zie dat mijn
commissieleden al zo veel van elkaar
leren omdat ze zich alleen al in een
land hebben verdiept, stel je voor

De resolutie is na twee dagen flink
aanpoten en wat lichte stress op het
einde eindelijk af. De commissie CUON
heeft er een goed gevoel bij en met zo
veel zelfverzekerdheid kan het alleen
maar positief aflopen tijdens het plenair
debat. We zullen zien of de ijzeren vuist
van Zeppe de sleutel tot succes zal zijn.
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Ken je

