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Commissie ITRE
Commissie Industrie, Onderzoek en
Energie heeft een mooie resolutie
neergezet. Ruim op tijd waren ze klaar,
dus van een door stress afgeraffelde
resolutie zal geen sprake zijn. Doordat
ze zo hard doorgewerkt hadden,
was er nog tijd voor een educatief
rondje galgje met MEP-woorden.
Het vraagstuk van deze commissie gaat
over behalen van de klimaatdoelen. De
commissie heeft het huidige systeem
kritisch onder de loep genomen en
aanpassingen gedaan waar nodig. Hoe
kan de commissie er bijvoorbeeld voor
zorgen dat het verkopen van extra
emissierechten ontmoedigd wordt.
Anderzijds zal voorkomen moeten
worden dat de Europese bedrijven
een concurrentienadeel hebben ten
opzichte van bedrijven buiten Europa.
Daarnaast
heeft
de
commissie
gediscussieerd
over
de
handel
die
ontstaat
tussen
bedrijven
wanneer
er
een
overschot
ontstaat
van
emissierechten.
De commissie is samen tot een
welgevormd antwoord gekomen.
Dit vraagstuk was een lastige opgave,
de commissie ITRE heeft het geluk dat
ze twee commissievoorzitters hebben
die goed op elkaar ingespeeld zijn.
Jesse Claassens en Yara Schrouff waren
vorig jaar ook al commissiegenootjes
in de commissie Sociale Zaken. Dit
zorgde voor een vlotte samenwerking
en resulteerde in een solide resolutie.

							

How to Lobby

Deze middag zullen jullie voor het
eerst gaan lobbyen. Voorafgaand aan
deze lobbysessie krijgen jullie nog
een workshop waarbij alle in’s en out’s
van het lobbyen worden bijgebracht.
Lobbyen is zeker een essentieel
onderdeel in de politiek. Daarnaast
zal het ook van pas komen
buiten
het
politieke
MEP-leven.
Stel je voor dat je volgende week weer
in je wiskunde les zit, en de docent is
van plan tien wiskunde opdrachten als
huiswerk op te geven. Na hier ervaring
aan op te doen kan jij hem overtuigen
dit te verlagen naar vijf opdrachten.
Dit maakt jou de held van de klas!
Hier
komen
de
tips:
1. Geen lobbyplan, geen succes.
Jullie weten na de commissie
vergaderingen vast alles over jullie eigen
resolutie, maar je mede-parlementariërs
zijn nog niet zo goed geïnformeerd.
Weet van te voren goed wat je duidelijk
wil maken en hoe je dit juist verwoord.
2.
Bij
wie
moet
je
zijn?
Natuurlijk wil jij iedereen overtuigen,
maar in deze twee uurtjes (die zo
voorbij vliegen) is het onmogelijk om
met al je 95 mede parlementariërs te
praten. Raffel dus geen gesprekken af.
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Neem de tijd om met iemand te
praten, maar verspil ook geen
uur aan één parlementariër die
toch niet van plan is om voor
je resolutie te gaan stemmen.
3.
Kies
je
bondgenoten.
Samen staan we sterk in de
Europese Unie, maar ook tijdens
het lobbyen. Iedereen brengt
informatie of argumenten anders.
Dus ga samen op pad. Val elkaar niet
in de reden, maar vul elkaar aan!

Ken je

CV: Martin
Wat is je volledige naam?
Martin Henri Warnier.
Heb je nog tips voor de aankomende
MEP’ers?
Slapen.
Wat is je beste versiertruc?
Het feit dat er een keeper in het doel
staat betekent niet dat je niet kan
scoren.
Liever wonen in Rolduc of het
Gouvernement in Maastricht?
Gouvernement sowieso! De gedachte
om in een klooster te wonen alleen al!
Wat is je guilty pleasure?
Justin Bieber.
Grootste pet pave?
Hoestende mensen tijdens een toets.

Commissie MIVO
“MIVO, de enige commissie met niveau.
”Althans volgens commissievoorzitter
Nick. Het vraagstuk van de commissie
Milieubeheer,
Volksgezondheid
en
Voedselveiligheid
gaat
over
de modernisering van de zorg.
Een zeer actueel onderwerp. Wij
Europeanen worden immers steeds
ouder en hierdoor zullen de kosten
voor de zorg steeds meer stijgen.
In de vergaderingen van de commissie
ging het over hoe E-health nog niet
optimaal benut wordt. Hier wil de
commissie graag verandering in
brengen. Heeft technologie een
positieve invloed op de zorg of moeten
we de technologie niet meer laten
overnemen? Commissievoorzitter Nick
vertelde dat de commissieleden soms

soms moeite hadden met elkaar te
begrijpen, dit leidde tot een aantal
misverstanden binnen de commissie.
“Het kwam zelfs voor dat twee
mensen van mijn commissie hetzelfde
idee hadden, maar ze daar pas na
lange tijd achter kwamen door een
andere verwoording.” Gelukkig denkt
deze commissie liever in oplossingen
dan in problemen en zijn ze ervan
overtuigd dat ze ondanks de kleine
misverstanden, op alle mogelijke
kritiekpunten wel tegenargumenten
zullen hebben tijdens het plenair
debat.
Wij zijn benieuwd of de commissie
daad bij het woord zal voegen en zal
bewijzen dat MIVO een commissie van
hoog niveau is.

Where are you Wally?
Je hebt er vast wel eens van gehoord:
het zoekboekenspel “Waar is Wally?”.
Het is een boek vol drukke plaatjes
waar een gek mannetje met een witrood gestreept shirt, een brilletje en
een hoedje zich op elke pagina ergens
verstopt. Stel je nou eens voor, dat dit
spel tot leven gewekt zou worden: Op
zoek gaan naar levensechte Wally’s in het
centrum van de historische Limburgse
hoofdstad. Gisteravond mochten jullie
dit speciale fenomeen in levende lijve
meemaken! Na twee dagen hard werken
aan jullie resoluties was het tijd voor
wat ontspanning. Deze informele avond
hadden jullie dan ook verdiend! Na het
eten van een heerlijke hamburger of
hotdog vertrokken de tien commissies
vanuit “Groetjes uit Maastricht” richting
de Maastrichtse binnenstad, waar maar
liefst 10 Wally’s zich hadden verstopt.

De taak van de deelnemers was om
samen met hun commissie zo veel
mogelijk Wally’s te spotten. Met
elke gevonden Wally moest een foto
gemaakt worden. Hoe creatiever deze
was, hoe meer punten het opleverde
voor de commissie. Verder werd er bij
elke Wally een mini-game gespeeld.
Dit zorgde voor veel grappige
momenten. De commissie MIVO kreeg
het voor elkaar om midden op het
Vrijthof, tussen alle kermisattracties,
een menselijke piramide te maken.
Allemaal voor de winst. En dit is gelukt,
deze commissie vond de meeste
Wally’s in het centrum van Maastricht
en was dus de grote winnaar!
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Ken je

CV: Yara
Wat is je volledige naam?
Yara Marc Simone Schroef.
Leukste MEP-herinnering?
De voorspeech geven in de Raadzaal in
Maastricht.
Van welke commissie ben je voorzitter?
ITRE.
Wat zijn je hobby’s?
Voetballen en terrassen.
Wat zou je doen als je wakker werd als
jongen?
Ik zou vet veel gaan sporten zodat ik
een lekkerding word.
Als je één wens mocht laten vervullen
wat zou je wensen?
Dat ik een wereldreis mocht maken met
mijn opa.

De commissie ITRE maakte de meest
originele foto’s en werd tot de winnaar
hiervan benoemd.
Als je erover nadenkt is het spel eigenlijk
net zoals het maken van de resoluties:
het is eerst even zoeken, maar samen
kom je er wel!

