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15.30 uur
Aankomst in Brugge 

Locatie: Hostel De Snuffel of 
Hostel Aan de Plas

16.00 uur
Ontvangst en Welkomstwoord 
Locatie: het Sint-Lodewijkscollege 

Spreker: directeur E.H. Koen Seynaeve

16.30 uur 
Kennismakingsactiviteit 

– Spel in de binnenstad van Brugge –
per commissie
Locatie: Brugge

17.00 uur 
Vergadering begeleiders en presidium

19.00 uur
Diner

Locatie: Sint-Lodewijkscollege

21.00 uur
Avondprogramma 

vrij in te vullen in de jeugdherbergen

09.00 uur
Commissievergaderingen

Locaties: Sint-Lodewijkscollege,  
Palaestra Sint-Lodewijkscollege, 

Onze-Lieve-Vrouwkliniek

12.00 uur 
Landenoverleg

Locatie: Sint-Lodewijkscollege

13.00 uur
Lunch

Locatie: Sint-Lodewijkscollege

14.00 uur
Voortzetting Commissievergaderingen
Locaties: Sint-Lodewijkscollege, Palaestra 
Sint-Lodewijkscollege, Onze-Lieve-Vrouw-

kliniek

18.00 uur
Avondmaaltijd

Locatie: Sint-Lodewijkscollege

19.30 uur
Avondprogramma 

Quiz ‘De Slimste Mens’
Locatie: Sint-Lodewijkscollege

09.00 uur
O iciële opening MEP Brugge 2019 

Locatie: Sint-Lodewijkscollege

10.15 uur
Landenpresentaties

11.00 uur
Start Commissievergadering
Locaties: Sint-Lodewijkscollege,  
Palaestra Sint-Lodewijkscollege,  

Onze-Lieve-Vrouwkliniek

13.00 uur
Lunch

Locatie: Sint-Lodewijkscollege

14.00 uur
Voortzetting Commissievergaderingen

Locaties: Sint-Lodewijkscollege,  
Palaestra Sint-Lodewijkscollege,  

Onze-Lieve-Vrouwkliniek

18.00 uur
Avondmaaltijd

Locatie: Sint-Lodewijkscollege

19.30 uur
Avondprogramma: Spreker 

Helder de Schutter
Locatie: Sint-Lodewijkscollege

ZONDAG 
10-03

DINSDAG 
12-03

MAANDAG 
11-03

PROGRAMMA 2018PROGRAMMA  2019
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09.00 uur
Commissievergaderingen

Locaties: Sint-Lodewijkscollege,  
Palaestra Sint-Lodewijkscollege, 

Onze-Lieve-Vrouwkliniek

12.30 uur
Indienen resoluties bij approval 

panel/vrije middag

13.00 uur
Lunch

Locatie: Sint-Lodewijkscollege

14.00 uur
Vrije middag in Brugge

16.30 uur 
Landenoverleg 

Locatie: Sint-Lodewijkscollege

18.00 uur 
Commissies eten samen 

in de binnenstad van Brugge

08.15 uur
Presidium aanwezig  

Locatie: Sint-Lodewijkscollege 

08.30 uur
Deelnemers en begeleiders aanwezig 

Locatie: Sint-Lodewijkscollege  
(stalling baggage)

09.00 uur
Vervolg plenaire zitting MEP 

(twee resoluties)

11.15 uur
Pauze

11.30 uur
Vervolg plenaire zitting MEP 

(twee resoluties)

13.15 uur
Lunch

14.15 uur
Vervolg plenaire zitting MEP 

(één resolutie)

15.00 uur
Pauze

15.15 uur
Slotceremonie MEP met toespraken en  

overdracht MEP naar 2019

15.15 uur
Bekendmaking kandidaten  

MEP-landelijk, MEP-internationaal 
en functionarissen MEP 2019

16.00 uur
Slotwoord voorzitter 

presidium en einde MEP 
Brugge 2019

08.30 uur 
Presidium aanwezig  

Locatie: Sint-Lodewijkscollege 

08.45 uur
Deelnemers en begeleiders aanwezig 

Locatie: Sint-Lodewijkscollege

09.00 uur
Aanvang plenaire zitting MEP 

(drie resoluties)

10.15 uur 
Pauze

10.30uur 
Vervolg plenaire zitting MEP 

(twee resoluties)

13.00 uur 
Lunch

14.15 uur  
Vervolg plenaire zitting MEP 

(twee resoluties)

15.45 uur 
Pauze

16.00 uur
Vervolg plenaire zitting MEP 

(één resolutie) 

17.00 uur Landenoverleg
Locatie: Sint-Lodewijkscollege

18.00 uur
Avondmaaltijd

Locatie: Sint-Lodewijkscollege

20.30 uur
Fuif in Brugge

Locatie: De Snuffel - Brugge

WOENSDAG 
13-03

VRIJDAG 
15-03

DONDERDAG 
14-03
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HET BELANG VAN EUROPA

Wat betekent het voor mij om een Europeaan te zijn? Voor veel jongeren is 
dit geen vanzelfsprekende vraag. En dat terwijl de Europese Unie juist in het 
middelpunt van de belangstelling staat. Daarom is het belangrijk voor jonge 
mensen die opgroeien in de EU om bezig te zijn met hun Europese identiteit. 

Eurosceptici laten geen moment onbenut om Europa te diskwalificeren als 
een geldverslindende superstaat. Een grote groep Europeanen weet daardoor 
niet goed wat ze nu precies van Europa moeten vinden. Zeker voor veel 
jongeren blijft Europa een abstract begrip dat ver afstaat van hun dagelijkse 
beslommeringen – een ver-van-mijn-bed-show. En dat is jammer, want Europa 
verdient beslist meer! 

Er wordt veel te weinig stil gestaan bij al het goeds dat Europa ons bracht. 
De jarenlange Europese samenwerking zorgde voor welvaart, stabiliteit en 
veiligheid. Sterker nog: meer dan de helft van onze nationale wetgeving is 
direct of indirect afgeleid van Europese regelgeving. Of we het nu willen of 
niet: Europa is een feit.

EUROPESE TOEKOMST
Het Model European Parliament (MEP) levert een actieve bijdrage om Europa 
daadwerkelijk tot leven te brengen. Voor veel talentvolle jongeren wordt 
Europa later een zeer concrete realiteit. Het MEP stelt zich als taak om hen 
op deze Europese toekomst voor te bereiden. Stichting MEP Noord-Brabant/
Vlaanderen laat talentvolle jongeren kennismaken met het complexe 
proces van Europese besluitvorming. Een simulatie van het Europees 
Parlement tijdens de MEP-week vormt de opmaat voor een nationale en zelfs 
internationale conferentie. In Nederland zijn hier duizenden leerlingen van 
HAVO en VWO bij betrokken. 

ALGEMENE INFORMATIE
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WAT IS HET MEP?

Het MEP bestaat al meer dan 25 jaar. 
Wat in 1989 in ’s-Hertogenbosch begon 
als provinciale voorronde van het 
Europese Jeugd Parlement groeide uit tot 
internationaal evenement waar 26 scholen 
uit Noord-Brabant en Vlaanderen aan 
meedoen.

De opzet van het Europese Jeugd Parlement (EJP) in 1989 was kleinschalig. 
In hetzelfde jaar volgde in september de eerste landelijke conferentie en in 
november zelfs de eerste internationale EJP-conferentie in Griekenland. Het 
daaropvolgende jaar werd de eerste officiële zitting van het Noord-Brabantse 
EJP gehouden. Tien Brabantse scholen deden mee aan deze conferentie – met 
134 leerlingen, hoofdzakelijk uit 4-VWO. In de loop der tijd groeide het aantal 
deelnemende scholen. De naam EJP veranderde in 1993 formeel in Model 
European Parliament (MEP) en stichting MEP werd opgericht.

Internationale uitbreiding
In 1994 kreeg de Noord-Brabantse zitting een meer internationaal karakter. 
In het kader van het eerste lustrum werden twaalf Vlaamse scholen 
uitgenodigd. Elke Vlaamse school werd gekoppeld aan een Brabantse school. 
Deze grensoverschrijdende samenwerking bleek een succes. Zij geeft de 
internationaliseringsgedachte binnen het voortgezet onderwijs nog steeds 
een extra dimensie.

In 2003 vond de laatste uitbreiding plaats. Inmiddels, na meer dan 25 
zittingen, doen maar liefst  scholen uit Noord-Brabant en Vlaanderen mee. 
Al met al hebben tot op heden meer dan 5.000 leerlingen deelgenomen aan 
de verschillende MEP-conferenties. Wat begon als een kleinschalige, 
Brabantse aangelegenheid is uitgegroeid tot internationaal evenement dat 
vanwege het zeer hoge niveau veel bewondering wekt.



9

DE STRUCTUUR 

Het basisprogramma van het eerste jaar vormt in grote lijnen nog altijd het 
kader voor de huidige MEP-week. 

Zondag: dag 1 staat in het teken van kennismaken. De deelnemers leren elkaar 
per commissie kennen. Dat is goed voor de groepsvorming.  

Maandag: na de officiële opening starten de commissievergaderingen. Onder 
leiding van een commissievoorzitter stellen de deelnemers al discussiërend 
hun resolutie op. Deze vergaderingen duren tot woensdag.

Woensdag: na het afronden van de commissievergaderingen is 
woensdagmiddag vrij. De resolutieboekjes worden afgerond. Op 
woensdagavond vindt het landenoverleg plaats en beraadt ieder land zich over 
de ingediende resoluties.

Donderdag: de Algemene Vergadering begint en de resoluties worden een-
voor-een bediscussieerd, geamendeerd, verworpen of aangenomen. Deze 
vergadering duurt tot vrijdag.

Vrijdag: op vrijdagmiddag volgt de uitverkiezing van de deelnemers aan 
het landelijke MEP (voor Brabantse leerlingen), het internationale MEP 
(voor Vlaamse leerlingen) en de functionarissen (commissievoorzitters en 
presidium) voor de volgende editie van het MEP.

Debatteren is en blijft spannend. Hoe pakt mijn speech uit? Krijgt 
onze resolutie wel een meerderheid van de stemmen? Al die factoren 
bij elkaar zorgen voor inzicht in het belang van samenwerking 
tussen verschillende lidstaten. Het dagenlang vergaderen, luisteren, 
onderhandelen, speechen en debatteren geeft een enorme impuls aan 
de communicatieve vaardigheden. Dankzij de bewonderenswaardige 
inzet en toewijding van de jeugdige parlementariërs haalt elke editie 
van het MEP weer een hoog niveau.

Simulatie op hoog niveau
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DE DOELSTELLINGEN

Het MEP laat middelbare scholieren debatteren over actuele Europese 
vraagstukken. Deze actieve aanpak maakt de jonge deelnemers bewust van 
de betekenis van Europa. 

Het MEP stelt zich de volgende doelen: 

ACTIVEREN
Geef jongeren de gelegenheid om actief deel te nemen aan de opbouw van 
het nieuwe Europa. 

BEWUSTZIJN
Maak jongeren bewust van politieke, economische, culturele, sociale en 
emancipatoire ontwikkelingen met het oog op de Europese eenwording. 

ONTDEKKEN
Laat jongeren ontdekken wat de mogelijkheden zijn van een Verenigd Europa 
in een mondiale samenleving. 

INZICHT
Laat jongeren inzien wat de werkzaamheden en mogelijkheden van 
het Europees Parlement zijn en leer omgaan met democratische 
besluitvormingsprocessen. 

MEEDENKEN
Laat jongeren meedenken, in wederzijds optimisme en vertrouwen, over 
Europese vraagstukken. 

ONTWIKKELEN
Geef jongeren de ruimte zich als Europese burger te ontwikkelen en deze 
uitdagende dimensie te verspreiden.
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EEN SIMULATIESPEL: HET LIJKT NET ECHT!

Het MEP is een simulatiespel – eenvoudig en doeltreffend van opzet. Aan dit 
spel doen 22 scholen mee. Dertien Brabantse scholen zijn gekoppeld aan 
dertien Vlaamse scholen. Elk scholenpaar levert een delegatie van twaalf 
leerlingen. Iedere delegatie vertegenwoordigt zes dagen lang een Europese 
lidstaat. 

De lidstaten
Voor het simulatiespel zijn Nederland, België en Luxemburg uitgeloot 
als potentiële deelnemende landen. De ‘grote’ lidstaten, zoals Duitsland, 
Frankrijk, Spanje en Italië doen altijd mee. De overige lidstaten 
wisselen op toerbuurt. De toewijzing van de landen gebeurt op een 
begeleidersbijeenkomst in november voorafgaand aan de MEP-editie. 

Twaalf commissies
In de simulatie zijn twaalf commissies. Elke commissie buigt zich over een 
actueel Europees vraagstuk. De deelnemers vertegenwoordigen in de 
commissie hun land. Tijdens de voorbereiding verdiepen de leerlingen 
zich in de standpunten van ‘hun’ land, ze bedenken wat voor hun land 
het beste is en ontwerpen voorstellen voor mogelijke oplossingen. In de 
commissievergadering vindt de beraadslaging plaats. Onder begeleiding van 
een zorgvuldig gekozen commissievoorzitter wordt al discussiërend 
toegewerkt naar het formuleren van oplossingen voor grensoverschrijdende 
problemen binnen de Europese Unie. De uiteindelijke oplossingen worden 
verwerkt in een resolutie. 

Algemene Vergadering
In de Algemene Vergadering debatteren de jonge Europarlementariërs onder 
leiding van het Presidium over de twaalf resoluties – die al dan niet worden 
voorzien van amendementen. Uiteindelijk volgt de stemming om de resolutie 
aan te nemen of te verwerpen.

Intensieve kennismaking met Europa
De uitgekiende opzet van het MEP blijkt een schot in de roos. De simulatie is 
een prachtige manier om een ingewikkeld instituut als het Europees 
Parlement te leren kennen. Deelnemers ervaren welke moeilijkheden 
het Europees Parlement ontmoet op weg naar wetgeving – nationale 
gevoeligheden inbegrepen. Het MEP creëert meer begrip voor Europese 
besluitvorming en draagt tegelijkertijd bij aan de cognitieve, sociale en 
communicatieve ontwikkeling van de deelnemers.
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DE REGELS VAN HET SPEL

Meedoen aan het MEP is een hele ervaring. Deelnemers kruipen in de huid 
van een Europarlementariër. Een week lang zijn de leerlingen met niets anders 
bezig dan vergaderen, luisteren, onderhandelen, speechen en debatteren. 
Dat vereist motivatie en doorzettingsvermogen. Het MEP hanteert een paar 
strikte regels.

Dresscode
De kennismaking met het complexe proces van Europese besluitvorming 
vraagt veel inleving. Deelnemers kruipen in de huid van een 
Europarlementariër en zo worden ze ook behandeld. Om je goed in te leven 
in deze rol, is passende kleding belangrijk. Het MEP hanteert een strikte 
dresscode. Dus geen spijkerbroek, shirt, kort rokje of sneakers. De dresscode 
is: gekleed als een parlementariër. Ook de journalisten komen goed gekleed, 
zij brengen in stijl verslag uit. 

Wie zich niet aan de dresscode houdt, wordt op maandag aangesproken 
door het presidium. Als de outfit de volgende dag niet in orde is, dan moet de 
deelnemer het MEP verlaten. 

Taalgebruik
Naast de formele kleding wordt ook parlementair taalgebruik verwacht. Soms 
kunnen de gemoederen in een debat flink oplopen. Toch is het zaak om altijd 
vriendelijk en formeel te blijven. De commissievoorzitters en het presidium 
zien daar ook strikt op toe.

DEELNEMERS
voornamelijk afkomstig uit het vierde jaar VWO/ASO

COMMISSIEVOORZITTER
zorgvuldig gekozen leerling met minimaal één jaar MEP-ervaring

PRESIDIUM
drie leerlingen met minimaal twee jaar MEP-ervaring
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DE OVERNACHTINGEN

Tijdens de MEP-week is de meerderheid van de deelnemers ver weg van thuis. 
Daarom overnachten ze in hostels in en rond de MEP-stad. Zo krijgt de 
simulatie het karakter van een veelzijdige uitwisseling. Leerlingen leren wat 
democratie is en wat het betekent om van mening te verschillen. Tegelijkertijd 
zijn ze in een andere stad. Het sluit allemaal naadloos aan bij de missie van het 
MEP om – in contact met anderen – bezig te zijn met de eigen identiteit. 

Jeugdherbergen
De deelnemers verblijven een hele MEP-week in hetzelfde hostel in en rond 
Brugge. Deze accommodaties zijn door het MEP volledig afgehuurd.  Tijdens 
het MEP verblijven er dus geen andere gasten.  

Regels
De deelnemers van het MEP worden geacht de regels die in het jeugdhotel 
gelden op te volgen en te luisteren naar de instructies van de begeleiders.

Respecteer de regels van het jeugdhostel

Wees beleefd en maak ’s nachts geen lawaai.

 Volg de instucties van het personeel en van de begeleiders van 
het MEP en houd je aan afgesproken tijden

Geef aan wanneer je vertrekt en wanneer je terugkomt.

Alcoholgebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan.
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Praktische zaken

De deelnemer hoeft geen beddengoed mee te nemen.  Toiletartikelen en 
handdoeken worden niet geleverd en dienen dus van huis meegenomen 
te worden. 

Afhankelijk van de locatie is het mogelijk om een fiets te huren.
Deelnemers die in De Snuffel verblijven hebben geen fiets nodig.
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SPONSORMOGELIJKHEDEN

Stichting MEP Noord-Brabant/Vlaanderen biedt talentvolle jongeren de kans 
om in een simulatie een week lang kennis te maken met het complexe proces 
van Europese besluitvorming. Om dit mogelijk te maken, zijn we gedeeltelijk 
afhankelijk van de steun van sponsoren. Wilt u een bijdrage leveren aan de 
volgende editie? Stuur dan een e-mail naar info@mepnoordbrabant.nl en we 
nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Mediabelangstelling
Sponsoring van het MEP kan zeer lucratief zijn voor uw onderneming of 
instelling. Elke editie spreken vooraanstaande politici de volgende generatie 
toe. Alleen al hun komst geeft het MEP cachet, waardoor we steevast kunnen 
rekenen op belangstelling vanuit de media. Als sponsor verbindt u uw naam aan 
dit educatieve evenement met allure. 

Politiek
Als politiek evenement kan het MEP rekenen op aanmoediging vanuit de 
provincie Noord-Brabant. Zij treedt al sinds jaar en dag op als hoofdsponsor. 
Daarnaast ondersteunt de gemeente waar de MEP-editie plaatsvindt ons door 
bijvoorbeeld vergaderlocaties beschikbaar te stellen of in de vorm van een 
subsidie. 

Smaakmakers van de toekomst
Naast steun vanuit de overheid krijgt het MEP steeds vaker sponsorverzoeken 
van lokale bedrijven en instellingen. Hotels, restaurants, lokale banken, 
Rotary Clubs, maar ook onderwijsinstellingen voor vervolgonderwijs en zelfs 
vakbonden zien in dat MEP-deelnemers de smaakmakers van de toekomst zijn. 
Zij sponsoren een editie door bijvoorbeeld eenmalig een bedrag te schenken, 
gratis vergaderlocaties aan te bieden of de catering tegen sponsortarief te 
verzorgen. Als tegenprestatie plaatsen we uw logo op de website van MEP 
Noord-Brabant, maar ook in onze krant. En vanzelfsprekend ontvangt iedere 
sponsor een uitnodiging voor de opening en/of afsluiting van de week.

Het MEP kan niet zonder uw steun.
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DEELNEMENDE SCHOLEN

MEP-STEDEN

Noord-Brabant:
’s-Hertogenbosch | Breda | Eindhoven | Cuijk| Etten-Leur

Vlaanderen:
Brugge | Heusden-Zolder | Mechelen | Leuven  | Lier

Frankrijk Lyceum Martha Somers Laken  
Italië KSE Etten Leur Juvenaat Bergen op Zoom
Oostenrijk Maasland College Oss Virga Jessecollege Hasselt 
Hongarije Maurick College Vught Sint Lodewijks Brugge 2

12.MM 
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Duitsland Frits Philips lyceum-mavo Eindhoven 
Finland Sint -Martinusscholen Herk-de-Stad Stedelijk Gymnasium Den Bosch  1
Tsjechië Voorzienigheid Diest Udens College 
Polen Frencken College 

Oosterhout (NB)
Merlet College  Cuijk

Denemarken Newman College Breda Virga Jessecollege Hasselt 2 
Griekenland Sint Lodewijks Brugge) Elde College Schijndel 
Ierland Athena campes Pottelberg Kortrijk 1 Sint-Janslyceum ‘s-Hertogenbosch 
Spanje Stedelijk Gymnasium Den Bosch 2 Stedelijk Gymnasium Breda 2

Stedelijk Gymnasium Breda 1

Portugal Jeroen Bosch College Den Bosch Athena campus Pottelberg Kortrijk 2

Rodenborch College Rosmalen
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INFORMATIE VOOR PARLEMENTARIËRS

Meedoen aan het MEP is een hele ervaring. Je kruipt in de huid van een 
Europarlementariër. Een week lang ben je met niets anders bezig dan 
vergaderen, onderhandelen, speechen en debatteren. Dat vereist motivatie 
en doorzettingsvermogen. Hier lees je de belangrijkste informatie voor de 
parlementariërs. 

DE COMMISSIES
Elke deelnemende school vertegenwoordigt een lidstaat van de Europese Unie. 
Iedere school formeert een delegatie van zes leerlingen. Zij worden vervolgens 
verdeeld over de twaalf verschillende commissies. 

De twaalf commissies:

Resoluties opstellen en verdedigen
Ruim voor aanvang van de zitting ontvangen de leerlingen de commissiethema’s. 
Zo is er tijd genoeg om te verdiepen in het onderwerp. Tijdens de MEP-week 
discussieert en debatteert iedere commissie drie dagen over het thema. De 
Europarlementariërs leggen de standpunten van deze commissievergaderingen 
vast in resoluties. Vervolgens worden deze resoluties gedurende twee dagen 
in de Algemene Vergadering besproken, verdedigd en geamendeerd door alle 
gedelegeerden. Tot slot worden de resoluties plenair in stemming gebracht.

1.     ontwikkelingssamenwerking
2. veiligheid en defensie
3. vervoer en toerisme
4. milieubeheer
5.  regionale ontwikkeling

6. juridische zaken
7. industrie,onderzoek en energie
8. buitenlandse zaken
9. volksgezondheid
10. landbouw en plattelandsontwikkeling
11. cultuur en onderwijs
12. rechten van de vrouw en

gendergelijkheid

In de bijlagen van deze bundel vind je de commissiethema’s van deze editie. 
Ook vind je daar belangrijke informatie. Bijvoorbeeld over de eisen waar een 
resolutie aan moet voldoen. Of hoe de Algemene Vergadering verloopt.

Belangrijke bijlagen
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HET LANDENOVERLEG

Tijdens de MEP-week komen de parlementariërs regelmatig bijeen met 
hun land. In het programma is tijd vrijgemaakt voor het zogenaamde 
‘landenoverleg’. Op deze momenten is er gelegenheid om de lopende zaken te 
bespreken. Er zijn twee verschillende soorten landenoverleg.

LANDENOVERLEG OP DINSDAG
Tussenstand bespreken
De eerste keer in het programma is het landenoverleg vooral bedoeld om 
ervaringen uit te wisselen. Iedere parlementariër brengt verslag uit van de 
stand van zaken binnen zijn of haar eigen commissie. Hoe gaat het er aan toe 
in de commissies? Komen de aandachtspunten van het eigen land goed naar 
voren in de debatten en bij het opstellen van de resolutie?  

Dit landenoverleg is hét moment opmerkingen en verbeterpunten te 
verzamelen, zodat de parlementariërs binnen hun eigen commissie het debat 
eventueel kunnen bijsturen. 

LANDENOVERLEG OP WOENSDAG EN DONDERDAG
Resoluties beoordelen
Tijdens het landenoverleg worden de resoluties van alle commissies 
doorgenomen en kritisch beoordeeld.

Eerst geeft het betrokken commissielid tekst en uitleg bij de eigen resolutie. In 
hoeverre is de resolutie goed voor het eigen land? Daarna krijgen de overige 
parlementariërs de gelegenheid kritische vragen te stellen. Uiteindelijk wordt 
bepaald of de resoluties niet in tegenspraak zijn met de belangen van het 
eigen land. Het is mogelijk om een resolutie te steunen, een amendement in 
te dienen of een tegenspeech te houden. 



20

DE COMMISSIEVERGADERING

Van alle parlementariërs wordt verwacht dat zij in de periode tot aan de 
start van het MEP voldoende achtergrondinformatie verzamelen over hun 
commissiethema. Alleen een goede voorbereiding kan van het MEP een 
enerverende Europese ervaring maken. Dit moet je minstens paraat hebben 
voordat het MEP begint:

 Algemene informatie over jouw land

 Specifieke informatie over jouw commissiethema

  Specifieke informatie over het standpunt van jouw land over het 
commissiethema

  Algemene informatie over de standpunten van de andere landen 
over het commissiethema: wie zijn mijn bondgenoten en wie mijn 
tegenstanders?
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VIJF HANDIGE TIPS TIJDENS DE VOORBEREIDING:

1.  Zoek bruikbare informatie op over jouw land. Let goed op dat je scherp
krijgt wat de politieke kleur is van het land. Welke opvattingen leven er
binnen de regering?

2.  Verdiep je in het thema van jouw commissie. Zorg dat je het
commissiethema goed begrijpt en helder hebt waar het thema precies
over gaat. Dan kun je pas echt aan de slag.

3.  Verzamel zoveel mogelijk algemene informatie over jouw thema. Zoek
naar feiten en cijfers die kunnen bijdragen aan de oplossing van het
thema. Misschien is er al eens onderzoek naar gedaan, is het al eens
onderwerp van discussie geweest of hebben belangrijke politici zich er al
eens over uitgesproken?

4.  Zoek specifieke informatie over de opvattingen die in jouw land leven over
het thema. Kun je niets vinden? Bepaal dan zelf een standpunt dat zo goed
mogelijk past bij de politieke opvattingen van jouw land.

5.  Bewaar alle relevante informatie over jouw thema op in een speciale map
op je computer. Stop de uitgeprinte documenten in een dossier en neem
dit dossier mee naar de commissievergaderingen.

Een goed voorbereide parlementariër 
telt voor twee …
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INFORMATIE VOOR COMMISSIEVOORZITTERS

DE COMMISSIEVERGADERING

Op maandag, dinsdag en op woensdagochtend vinden de commissie-
vergaderingen plaats. De parlementariërs van alle verschillende lidstaten 
ontmoeten elkaar. Onder leiding van de commissievoorzitters werken ze aan 
een resolutie. 

Wat is een vergadering?
De hele MEP-week staat bol van de discussies, meetings en vergaderingen. Want 
al die parlementariërs moeten beslissingen nemen en problemen oplossen. In al 
die bijeenkomsten wil iedereen meepraten en meebeslissen. En het is belangrijk 
dat iedereen goed geïnformeerd wordt. 

Om alle meningen binnen de commissies uit te wisselen en de problemen op 
te lossen is een voorzitter nodig. Iemand die de bijeenkomsten organiseert 
en strak leidt. De voorzitter legt vooraf de agendapunten vast en zorgt dat 
alle deelnemers een actieve bijdrage kunnen leveren. Daarom verloopt een 
vergadering veel formeler dan een discussie. De commisievoorzitter houdt 
de timing goed in het oog en zorgt dat alle agendapunten strikt worden 
afgehandeld.

Een vergadering heeft altijd een doel. Op basis daarvan onderscheiden we drie 
soorten:

INFORMATIEVE VERGADERING
Het doel van een informatieve vergadering is om de leden te informeren. 
Eigenlijk is alleen de voorzitter aan het woord. Hij presenteert – zonder 
onderbrekingen – nieuwe feiten, veranderingen, plannen et cetera. De 
gepresenteerde informatie dient goed opgebouwd, kernachtig en begrijpelijk te 
zijn. Alleen zo zet je gestructureerd, volledig en boeiend betoog neer. Aan het 
eind is er gelegenheid om vragen te stellen of te reageren. Vooraf documentatie 
toesturen helpt om alvast te anticiperen op vragen.

MENINGSVORMENDE OF BESLUITVORMENDE VERGADERING
Het doel van een meningsvormende of besluitvormende vergadering is om 
meningen uit te wisselen en op basis daarvan beslissingen te nemen. De 
voorzitter (of een van de deelnemers) geeft de nodige achtergrondinformatie. 
De belangrijkste taak van de voorzitter is om ideeën en meningen van de 



23

deelnemers te verzamelen door goede vragen te stellen. In dit type vergadering 
leveren vooral de deelnemers het werk, want de uiteindelijke beslissing steunt 
op hun ervaring, inzicht en mening. 

Het is wenselijk dat de vergadering in een open en eerlijke sfeer verloopt. De 
luistervaardigheid van voorzitter en deelnemers wordt op de proef gesteld. 
Iedereen in de vergadering heeft als actieve luisteraar aandacht voor de inhoud 
van een opmerking (“Heb ik dit punt goed begrepen?”) én aandacht voor de 
gevoelens achter de woorden en de bedoeling van de spreker.   
Om iedereen tot een actieve deelname te stimuleren probeert de 
commissievoorzitter oogcontact te hebben met ieder commissielid. Bedenk dat 
kritische opmerkingen, onderbrekingen, smalende opmerkingen en kritische 
blikken het gesprek afremmen of zelfs blokkeren. Uiteraard is er ruimte voor zijn 
of haar eigen inbreng, maar die mag zeker niet dominant zijn.

PROBLEEMOPLOSSENDE VERGADERING
Als er een probleem opgelost moet, dan komt een andere vergadervorm van 
pas. Eerst brengt de commissievoorzitter het probleem goed onder woorden. 
Vervolgens stelt hij of zij samen met de leden een plan op om het probleem op 
te lossen. Opnieuw zijn vooral de commissieleden aan het woord. De voorzitter 
leidt het gesprek in goede banen en stuurt bij waar nodig. Want de belangrijkste 
taak is ervoor zorgen dat de vergadering zijn doel bereikt: het vinden van een 
oplossing.

Goede vraagstelling en luistervaardigheid van de voorzitter moeten voorkomen 
dat het doel van de vergadering uit zicht raakt. Een goede visualisering van het 
probleem en van de aangebrachte deeloplossingen zijn handige hulpmiddelen. 

Gesloten vragen (“Vinden jullie ook niet dat…?”) zijn doorgaans 
ongeschikt voor meningsvormende vergaderingen. Ze worden al 
snel als manipulerend of bedreigend ervaren. Heel open vragen 
(“Wie heeft nog iets over dit agendapunt te zeggen?”) bieden te 
veel ruimte. Een goede voorzitter denkt vóór de vergadering goed 
na over gerichte, neutrale en eenduidige startvragen. (“Wat is het 
standpunt van uw land over dit specifieke punt?)

Hoe stel je een goede vraag?
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DE ROL VAN DE COMMISSIEVOORZITTER

Iedereen wil snel en vooral efficiënt vergaderen. Goede resultaten 
boeken binnen een zo beperkt mogelijke tijd. Dat is de taak van de 
commissievoorzitter. Hij of zij bewaakt voortdurend het inhoudelijke karakter 
én het verloop van de vergadering.

DE VOORBEREIDING
Het succes van een vergadering begint bij een goede voorbereiding. Hier ligt een 
belangrijke rol bij de commissievoorzitter. Hij of zij documenteert het onderwerp 
en bestudeert de verschillende standpunten van de deelnemende landen met 
betrekking tot het onderwerp. Want een voorzitter die het onderwerp goed 
kent, weet precies tot waar het onderwerp reikt. Zo kan hij of zij deelnemers die 
uitwijken terugleiden naar de kern van het debat. 

HET LEIDEN VAN DE COMMISSIEVERGADERING
De commissievoorzitter is in de eerste drie dagen van het MEP zeer bepalend 
voor het succes van de resoluties. Een goede commissievoorzitter is objectief 
en leidt zo de vergadering in goede banen. Persoonlijke meningen over het 
onderwerp zijn dus uitgesloten. Zoals gezegd moet de voorzitter een goede 
vraagtechniek hanteren en zich bereid tonen om aandachtig te luisteren. 
Daarnaast structureert de voorzitter het gesprek en stuwt het debat vooruit. 
Onder andere door commissieleden te parafraseren en hun uitspraken samen 
te vatten. Alleen dan bereikt de vergadering zijn doel. 

Parafraseren
Parafraseren is kort en bondig herhalen wat een commissielid zojuist heeft 
gezegd. In eigen bewoordingen controleert de voorzitter of hij alles goed begrijpt. 
Tegelijkertijd laat de voorzitter zien dat hij goed luistert. Zo stuw je het gesprek 
voort, want je herhaalt de essentie en nodigt de spreker om verder te gaan.

Parafraseren begint vaak als volgt:
- Bedoelt u dus dat […]?
- Hoor ik u zeggen dat […]?
- Heb ik het juist als […]?
- Heb ik het goed begrepen als […]?
- Dus, wat u wil zeggen is […]?
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Samenvatten
Na een aantal uiteenzettingen van verschillende commissieleden over hetzelfde 
onderwerp helpt het om samen te vatten: beknopt in eigen woorden de 
belangrijkste elementen herhalen. Zo brengt de voorzitter structuur in het 
gesprek. Door de belangrijkste zaken te ordenen en ze met elkaar in verband te 
brengen, ontstaat er een rustmoment. 

Een samenvatting begint vaak als volgt:
- Ik vat even samen […]
- Ik zet nog even op een rijtje wat tot nu toe […]

HET NOTULEREN
De commissievergaderingen moeten uiteindelijk leiden tot een oplossing van 
het probleem: de clausules. Het is belangrijk dat de clausules helder en correcte 
opgeschreven zijn. Neem daarom voldoende tijd om te debatteren. Begin pas 
met het formuleren van een clausule als een punt goed is uitgediscussieerd. 
Tegelijkertijd ziet de commissievoorzitter erop toe dat commissieleden zich 
niet in details verliezen. De voorzitter grijpt in wanneer er te lang wordt 
gediscussieerd over details. Na het formuleren van de resolutie kijkt de 
voorzitter de tekst goed na en corrigeert waar nodig. Houd daarbij voor ogen dat 
de inhoud van de resolutie veel belangrijker is dan een verkeerd geplaatste punt 
of komma.

  Gebruik een inleidend zinnetje om te laten merken dat je 
parafraseert of samenvat.

  Kies je eigen woorden in plaats van een letterlijke herhaling. 
Laat je vooral niet meeslepen door uitweidingen. 

 Let erop dat je geen eigen mening geeft.

  Informeer of jouw weergave klopt. Misschien wil de spreker 
nog iets corrigeren of aanvullen.

  Overdrijf niet. Parafraseren en samenvatten doe je regelmatig, 
maar niet te vaak.

Handige tips bij het parafraseren & samenvatten
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DE ROL VAN DE COMMISSIELEDEN

DE VOORBEREIDING
De commissievergadering heeft een agenda nodig. Zie de agenda 
als de inhoudsopgave van de vergadering: wat zijn de doelen van de 
commissievergadering en hoe worden die doelen bereikt? Ter voorbereiding 
gaat de de commissievoorzitter uit van een aantal basisvragen: wie, wat, waar, 
wanneer, waarom en hoe?

DE HOUDING VAN DE COMMISSIELEDEN
De commissieleden zijn zelf verantwoordelijk voor het succes van de 
vergadering. Om efficiënt te vergaderen, moet ieder lid een aantal 
communicatieve vaardigheden onder de knie hebben: luisteren (en dat gebeurt 
ook actief), vragen stellen, een mening onder woorden brengen, zich open 
opstellen, deugdelijk argumenteren, respect tonen voor elkaars mening, 
maar ook een goede voorbereiding is van belang. Ieder commissielid heeft de 
verzamelde documenten en rapporten goed gelezen en zelf uitvoerig zoekwerk 
verricht (feiten verzameld, argumenten voorbereid).
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Ruwweg zijn de deelnemende commissieleden te verdelen in zeven 
verschillende typen of een cobinatie daarvan:

De VOORZITTER: leidt het gesprek en probeert iedereen zo veel mogelijk aan 
het woord te laten. 

De VERZOENER: probeert steeds meningsverschillen op te lossen en de groep 
in positieve richting te sturen.

De FILOSOOF: probeert achter elk voorstel een diepere betekenis te zien en die 
onder woorden te brengen.

De SCHUCHTERE: praat weinig en gedraagt zich verlegen. Weet inhoudelijk niet 
veel over het onderwerp: ligt dat aan de voorbereiding?

De OMSLACHTIGE: praat veel en lang, maakt omwegen voordat hij of zij terzake 
komt. Meestal draagt dit type weinig bij aan het gesprek omdat hij of zij herhaalt 
wat anderen al inbrachten.

De VERSTOORDER: blijft niet bij het onderwerp, verstoort de vergadering 
en probeert zo greep te krijgen op de groep. Dat laatste gebeurt op allerlei 
manieren: van praten met anderen tot afdwalen en van storende geluiden 
produceren tot wiebelen op de stoel.

De NEGATIEVE: breekt alles af, vindt alles onhaalbaar, ziet in voorstellen al snel 
narigheid en is weinig toegankelijk of opbouwend.
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DE ROL VAN HET PRESIDIUM

Het presidium is een driekoppig gezelschap dat de hele week de 
Algemene Vergadering voorzit. Verder is het presidium betrokken bij 
de voorbereiding van de MEP-week. Zij sturen de commissievoorzitters 
aan, verdelen de onderwerpen en beoordelen de voorzitters tijdens de 
commissievergaderingen.

VOORBEREIDING
Tijdens de laatste begeleidersvergadering ontvangt het presidium de 
commissievoorzitters in een aparte ruimte. De leden van het presidium nemen 
met hen de werkzaamheden tijdens de MEP-week door.
De hoofdzaken die besproken worden:

  Uitleggen wat er van een commissievoorzitter wordt verwacht

  Verdeling van de verschillende commissie-onderwerpen

  Afspraken maken over de werkwijze tijdens de MEP-week

TIJDENS DE COMMISSIEVERGADERINGEN
Op maandag, dinsdag en woensdag bezoeken de leden van het presidium 
minstens drie keer alle commissievergaderingen. Op deze dagen staan zij de 
commissievoorzitters bij met raad en daad. Het is belangrijk om daarbij een 
constructief kritische houding aan te nemen. 

Tijdens deze bezoeken beoordelen de leden van het presidium de 
commissievoorzitters op de punten die op het beoordelingsformulier staan. 
Het van groot belang om zo objectief mogelijk te boordelen. Houd je vast aan de 
criteria en voorkom dat persoonlijke opvattingen een rol spelen.

INFORMATIE VOOR PRESIDIUM
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Tips voor het leiden van de Algemene Vergadering:

  Geef zoveel mogelijk ruimte aan het open debat.

  Laat de parlementariërs in eerste instantie spreken via de voorzitter. 
Laat ze vervolgens zoveel mogelijk onderling in debat gaan.

  Grijp in op het moment dat een parlementariër zichzelf gaat 
herhalen.

  Grijp in wanneer een spreker niet bijdraagt aan de 
totstandkoming van de resolutie.

  Bewaak het tijdschema strikt en beperk overschrijding van de 
beschikbare tijd tot een minimum.

NA AFLOOP: DE VOORDRACHT OPSTELLEN
Ieder jaar draagt het presidium drie kandidaten voor die de volgende editie het 
presidium vormen. Deze voordracht is gebaseerd op de beoordelingen van de 
verschillende commissievoorzitters. In deze beargumenteerde voordracht zit 
minimaal één kandidaat uit Vlaanderen en één uit Brabant. 
Het presidium legt de voordracht vervolgens voor aan de begeleiders die over 
de funcietoewijzing binnen het MEP gaan. In goed overleg tussen het presidium 
en de begeleiders wordt de voordracht overgenomen of op onderdelen 
gewijzigd. Want de voordracht van het presidium weegt weliswaar zwaar, maar 
is niet bindend. Eventuele wijzigingen worden gebaseerd op steekhoudende 
argumenten. In uiterste gevallen nemen de begeleiders het finale besluit.
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DE ROL VAN DE JOURNALISTEN 

Tijdens de MEP-week brengen acht politiek journalisten verslag uit van de 
ontwikkelingen. De redactie – een hoofdredacteur en zeven journalisten – 
brengen twee keer een krant uit, daarnaast onderhouden ze een website en 
plaatsen berichten op sociale media.

De MEP-krant
De redactie maken reportages over de officiële momenten, zoals de opening, 
sluiting, commissievergaderingen, landenoverleg en parlementszitting. 
Redactieleden zorgen voor kopij en maken foto’s en filmpjes. Uiteraard is er 
ook ruimte voor de informele gebeurtenissen, zoals feesten, de film en andere 
nieuwswaardige zaken. De leerlingen bepalen zelf de inhoud van de krant. 
Daarbij kunnen ze rekenen op advies van twee begeleiders. 

Deadlines en andere media
De MEP-krant telt acht tot maximaal twaalf pagina’s op A4-formaat. Daarnaast 
plaatst de redactie ook online foto’s en korte tekstfragmenten. Om goed te 
kunnen werken is het zeer wenselijk dat leerlingen zelf over een laptop kunnen 
beschikken en dat er minimaal twee goede camera’s zijn. Ervaring met het 
opmaken van een krantje in Publisher is zeer gewenst. De opmaak van de krant 
gebeurt namelijk door de journalisten zelf. 

INFORMATIE VOOR JOURNALISTEN
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Aanmelden
Hoe kom je in het journalistenteam? De begeleiders van de deelnemende 
scholen geven geschikte kandidaten door aan de voorzitter van het MEP. 
Vervolgens worden zes of zeven journalisten geselecteerd. Zodra deze selectie 
bekend is, kunnen deze leerlingen zich inschrijven. Dus als je graag in de redactie 
wilt, is het belangrijk om dat aan de begeleider op jouw school te melden.
De hoofdredacteur wordt gekozen uit het journalistenteam van de vorige editie

Voorbereiding 

De eerste bijeenkomst van het journalistenteam zal ergens in de periode 
voorafgaand aan het MEP zijn en wordt geregeld door de begeleidster van de 
journalisten. De taken  worden  tijdens die bijeenkomst verdeeld en in grote 
lijnen wordt er een planning gemaakt voor de week. 
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INFORMATIE VOOR BEGELEIDERS

DE ROL VAN EEN BEGELEIDER

Elke editie van het MEP wordt door docenten van de 22 deelnemende scholen 
uit Noord-Brabant en Vlaanderen. De begeleiders beoordelen de deelnemers 
op hun inzet en hun kwaliteiten in het debat. Want de beste debaters 
stromen door naar de landelijke en zelfs Europese edities van het MEP. 
Sommigen keren juist na een jaar terug als commissievoorzitter of – weer een 
jaar later – als lid van het presidium.

DE PRAKTISCHE VOORBEREIDING
De eerste voorbereidingsvergadering is in het najaar. Alle begeleiders komen die 
dag bij elkaar. Het belangrijkste agendapunt is de voortgang van de organisatie 
van de MEP-week. Daarom is het belangrijk dat van iedere deelnemende school 
minimaal één begeleider bij deze vergadering aanwezig is. Verder worden op 
deze dag de scholenparen via loting gekoppeld aan de twaalf geselecteerde 
Europese lidstaten. Begeleiders kunnen zich inschrijven voor de lunches en 
diners tijdens de MEP-week. De organisatie van het MEP rekent erop dat iedere 
begeleider die zich opgeeft ook daadwerkelijk deelneemt aan de lunches 
en diners. Mocht een begeleider zonder geldige reden toch verstek laten 
gaan, zullen de kosten in rekening worden gebracht. Ten slotte kunnen de 
‘internationale begeleiders’ aangeven of ze tijdens de MEP-week willen blijven 
overnachten. De organisatie van het MEP vergoedt de overnachting van één 
begeleider per school. Willen meer begeleiders blijven? Dan zijn de meerkosten 
voor rekening van de betreffende school.

DE INHOUDELIJKE VOORBEREIDING
In januari zijn de uitgewerkte commissiethema’s beschikbaar. Vanaf dat moment 
begint de inhoudelijke voorbereiding. Begeleiders gaan hun leerlingen op 
school klaarstomen voor een succesvolle deelname aan de MEP-week. Deze 
inhoudelijke component zorgt ervoor dat overwegend docenten geschiedenis en 
maatschappijleer meedoen als begeleider. Maar docenten van andere vakken en 
zelfs directieleden begeleiden soms ook hun leerlingen. Bedenk dat de kwaliteit 
van de debatten en daarmee van het hele MEP in grote mate afhangt van deze 
inhoudelijke voorbereiding. Daarom is het zaak dat alle begeleiders hun taak 
zeer serieus nemen. 

Ingrijpen is taboe!
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deelnemers de vergaderingen zelf in goede banen 
leiden. Het is voor begeleiders dan ook taboe om in te grijpen. Uiteraard oefent een 
begeleider als coach indirect wel degelijk invloed uit op het proces. Zo kunnen zij in 
de pauze een deelnemer waar nodig een beetje oppeppen of juist wat afremmen. Of 
misschien de commissievoorzitter ergens op attenderen. Deze coachende begeleiding 
zorgt ervoor dat deelnemers in een week tijd een enorme ontwikkeling doormaken.
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De taakverdeling
In januari vindt de laatste begeleidersvergadering plaats voorafgaand aan de 
MEP-week. De voortgang van de organisatie 
staat op de agenda. Bovendien buigen de begeleiders zich over de personele 
bezetting van de verschillende taken tijdens de MEP-week. Wie zijn de 
locatieverantwoordelijken? Wie vormen het Approval Panel? Welke groep gaat 
over de aanwijzing van het presidium en de commissievoorzitters voor de 
volgende editie? 

Bij deze laatste vergadering zijn ook de leden van het presidium en de 
twaalf commissievoorzitters aanwezig. Zij beleggen hun eigen vergadering 
waarin de ervaren leden van het presidium de nieuwe commissievoorzitters 
wegwijs maken. Wat wordt er van hen verwacht tijdens de MEP-week? Ook 
coördineert het presidium de verdeling van de verschillende commissies over de 
commissievoorzitters. 

Tijdens de MEP-week
In het eerste deel van de MEP-week hebben de begeleiders als hoofdtaak om de 
verschillende commissies te bezoeken. Elke commissie vergadert op een eigen 
locatie. De begeleiders observeren de gang van zaken binnen de commissie. 
In welke sfeer verloopt het debat? Hoe vertegenwoordigen de deelnemers 
hun land? Hou houdt de commissievoorzitter grip op het proces binnen de 
commissie? Belangrijk is dat de begeleiders ook alert zijn op deelnemers die 
zich in positieve zin onderscheiden. Een commissielid met een uitzonderlijk 
debattalent bijvoorbeeld of juist een commissievoorzitter met goede 
leidinggevende kwaliteiten. Zij zijn mogelijk kandidaten voor een functie in een 
volgende editie of voor deelname aan een landelijke editie.

In het tweede deel van de week observeren de begeleiders de verrichtingen 
van de parlementariërs in de debatten tijdens de Algemene Vergadering onder 
leiding van het presidium. Ook hier is het belangrijk dat de begeleiders tijdens 
de plenaire zittingen alert zijn op deelnemers met extra debattalenten. En is er 
natuurlijk voldoende ruimte om te genieten van debatterende jongeren. 

Beoordeling
Tijdens de MEP-week let iedere begeleider op deelnemers die er echt uitspringen 
– vanzelfsprekend met extra aandacht voor eigen leerlingen. Uiteindelijk velt
elke begeleider een beargumenteerd oordeel over de inzet en bekwaamheid
van zijn of haar eigen parlementariërs. Hiervoor is een beoordelingsformulier
ontwikkeld om de scores objectief en onderling te kunnen vergelijken.

Zie bijlage V.
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1. DEVE EP-COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING BEKIJK

Het vraagstuk van de moeilijkheden die ontwikkelingslanden ervaren wanneer 
zij voor groei slechts afhankelijk zijn van één sector.

De Europese Unie voert een ontwikkelingsbeleid dat rekening houdt met de 
Agenda 2030 van de Verenigde Naties, het vervolg van de Millenniumdoelen. 
De VN-Agenda gaat voor 2030 uit van ‘de vijf p’s’: people, planet, prosperity, 
peace en partnership. Het hoofddoel is om achtergebleven bevolkingsgroepen 
in de wereld controle te geven over hun eigen ontwikkeling. De Europese 
ontwikkelingshulp richt zich vooral op regio’s en landen die de hulp goed 
kunnen gebruiken. Landen en regio’s die zelf over genoeg middelen 
beschikken, ontvangen geen subsidies meer, maar zullen profiteren van hulp 
in de vorm van partnerschappen met de Unie.

De allerarmste landen zijn voor hun ontwikkeling vooral afhankelijk van de 
landbouw. Dat maakt ze erg kwetsbaar. Een milieuramp kan deze landen extra 
zwaar treffen met een mogelijk gevolg dat mensen hun land ontvluchten om 
elders hun geluk te beproeven.

Opdracht aan de commissie:

Welke maatregelen kunnen er genomen worden om de afhankelijkheid van 
landen en regio’s van slechts één sector te verminderen, waarbij rekening 
gehouden moet worden met ‘de vijf p’s’ van de VN.

BIJLAGE I | COMMISSIETHEMA’S
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2. DEVE | SEDE EP-SUBCOMMISSIE VEILIGHEID EN DEFENSIE BEKIJK

Het vraagstuk van de versterking van de Europese defensiesamenwerking.

De Europese lidstaten kwamen in het verleden vaak moeizaam tot 
overeenstemming over het te voeren defensie- en veiligheidsbeleid. Eenduidig 
beleid in de strijd tegen het terrorisme ontbrak.

Eind 2017 werd het startsein gegeven voor een nieuw samenwerkingsverband 
van de EU-lidstaten. Met de permanente structurele samenwerking (PESCO) zijn 
er nieuwe mogelijkheden voor lidstaten ontstaan om nauwer samen te werken. 
Er liggen inmiddels 17 projecten op tafel, variërend van een nieuw anti-
zeemijnensysteem tot de oprichting van een Europees militair trainingscentrum.

Sceptici binnen en buiten de EU zijn bang dat dit samenwerkingsverband een 
bedreiging is voor de NAVO, ondanks dat de samenwerking met de NAVO in 
2018 is uitgebreid. Kan de EU aan de ene kant onafhankelijker van de VS 
worden en aan de andere kant de NAVO blijven steunen?

Opdracht aan de commissie:    

  Voor de toekomst heeft de Europese Commissie drie mogelijke scenario’s 
geschetst:

– de EU-lidstaten gaan op vrijwillige basis samenwerken tijdens specifieke
situaties;

– er komt een gedeeld defensie- en veiligheidsbeleid wat zou moeten leiden
tot meer financiële mogelijkheden;

– er komt een gezamenlijk beleid, in de vorm van een defensie- en
veiligheidsunie.

Aan de commissie de vraag om met deze scenario’s aan de slag te gaan en tot 
een sluitend voorstel te komen. 
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3. TRAN EP-COMMISSIE VERVOER EN TOERISME BEKIJK

Het vraagstuk van het evenwicht tussen het ondersteunen van toerisme en het 
streven naar een klimaatneutrale Europese Unie.

Het toerisme is voor veel lidstaten van de Europese Unie een belangrijke 
inkomstenbron. Om de toeristische sector en het aandeel in het BNP niet in 
gevaar te brengen is de bereikbaarheid van en het vervoer naar een lidstaat 
van essentieel belang.
Veel toeristische bestemmingen binnen de Europese Unie vertrouwen hierbij 
op de luchtvaart. Deze sector neemt een (zeer) groot deel van de Europese 
CO2-uitstoot voor zijn rekening. De luchtvaart wordt naast het toeristisch 
verkeer ook ingezet voor logistieke doeleinden, maar toerisme speelt hierin 
wel een belangrijke rol.
De Europese Unie engageert zich ertoe om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. 
Het vervoer door de lucht met gebruikmaking van fossiele brandstof en de 
bijbehorende schadelijke CO2-uitstoot is strijdig met de klimaatafspraken voor 
de toekomst.

Opdracht aan de commissie:      
Hoe kan er een evenwicht worden gevonden – en uitgewerkt – tussen de 
toeristische belangen van de lidstaten en de zelfopgelegde Europese 
klimaatdoelstellingen?
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4 ENVI EP-SUBCOMMISSIE MILIEUBEHEER

Het vraagstuk van het aan banden leggen van het gebruik van plastic.

Door zwerfafval van de mens zitten onze oceanen vol met plastic. Plastic deelt 
zich op in steeds kleiner wordende deeltjes en wordt door zeedieren aangezien 
voor voedsel. Vissen sterven door het eten van plastic en de plasticdeeltjes 
dringen via de vissen onze voedselketen binnen.
Het probleem van de plastic soep in de zee is in de afgelopen jaren steeds 
groter geworden. Om dit probleem in te dammen, heeft de Europese 
Commissie 10 plastic voorwerpen geïdentificeerd die samen goed zijn voor 70% 
van het plastic in de zee. Producten als wattenstaafjes, rietjes, ballonnenstokjes 
en wegwerpbestek moeten van de Europese Commissie verboden worden.

Om het gebruik van plastic nog verder terug te dringen, overweegt de 
Europese Commissie bijvoorbeeld om belasting te heffen op de productie en 
consumptie van plastic. Er zijn naast het heffen van belasting ook nog andere 
maatregelen denkbaar om het gebruik van plastic verder terug te dringen.

Opdracht aan de commissie:

Welke maatregelen moet de EU nemen om het gebruik van plastic verder terug 
te dringen?
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5. REGI EP-COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING

Het vraagstuk van de vernieuwing van het beleid rondom regionale verschillen en 
ontwikkeling.

Binnen Europa zijn er grote welvaartsverschillen tussen de regio’s. Vooral in de 
zuidelijke en oostelijke landen zijn arme regio’s. De Europese Unie heeft voor het 
bevorderen van de economie in zwakke regio’s binnen haar lidstaten 
verschillende fondsen opgezet. Het geld daaruit wordt gebruikt om het verschil in 
welvaart tussen de regio’s te verkleinen. De fondsen richten zich met name op de 
ontwikkeling van de infrastructuur (zoals wegen en spoorwegen) en de 
werkgelegenheid. Zo heeft Nederland lange tijd subsidie ontvangen om de 
achterstand tussen Flevoland en de rest van het land te verkleinen.
Voor de volgende langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027 stelt de 
Commissie een modernisering voor van het cohesiebeleid. De middelen zullen 
nog steeds gericht worden op de regio’s die het het hardst nodig hebben hun 
achterstand ten opzichte van de rest van de EU in te halen. Tegelijkertijd streeft 
de EU naar een ontwikkeling waarbij zoveel mogelijk geïnvesteerd wordt in de 
overgang naar een koolstofarme, circulaire economie en de bestrijding van 
klimaatverandering, zoals bepaald in de overeenkomst van Parijs.
Opdracht aan de commissie:
Formuleer een resolutie waarin de criteria zijn vastgelegd waaraan regio’s moeten 
voldoen om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de regionale 
economie.
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6.  JURI EP-COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

Het vraagstuk omtrent de toegang van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

De ontwikkeling van digitale technologieën heeft de betekenis van 
auteursrechten ingrijpend veranderd. Het internet heeft gebruikers 
op grote schaal toegang gegeven tot auteursrechtelijk beschermd 
materiaal, waarvoor de makers (artiesten, fotografen, cartoonisten 
enz.) niet altijd eerlijk betaald krijgen. Aan de andere kant levert 
deze nieuwe werkelijkheid ook allerlei mogelijkheden op voor 
onbekende(re) artiesten om door te breken of geld te verdienen.

Op 12 september 2018 is door het Europees Parlement een 
wetsvoorstel aangenomen dat op dit moment nader bekeken 
wordt door het Europees Parlement, de Europese Raad en de 
Europese Commissie, voordat door het parlement gestemd kan 
worden over een definitieve versie. Uit de toelichting op het 
voorstel blijkt duidelijk het grote belang dat de Europese wetgever 
toekent aan bescherming van auteursrechten, maar het voorstel is 
niet onomstreden.

Er zijn twee belangrijke veranderingen in de nieuwe wet. De eerste verandering 
is een verplicht uploadfilter voor onder andere audio- 
en videoplatforms dat zou moeten voorkomen dat beschermd 
materiaal zonder toestemming van de maker online komt. Een 
tweede verandering is een linktaks die ervoor zorgt dat platforms 
moeten betalen wanneer zij berichten van gevestigde media 
overnemen of verspreiden.

Waar veel artiesten blij zijn met de betere bescherming van 
auteursrechten die het voorstel biedt, wijzen tegenstanders op de 
beperking die het oplevert voor de internetvrijheid van burgers. De 
term ‘censuur’ is in die hoek al meer dan eens gevallen en de media 
spreken ook wel over een ‘meme-verbod’.

Opdracht aan de commissie:

Ontwerp een resolutie waarin zowel het belang van de 
bescherming van het auteursrecht als het belang van de 
internetvrijheid voor EU-burgers gewaarborgd wordt.

de bescherming van het auteursrecht als het belang 
van de internetvrijheid voor EU-burgers gewaarborgd 
wordt.
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7. ITRE EP-COMMISSIE INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE 

Het vraagstuk van de energie-unie met hernieuwbare en duurzame energie.

In juni 2018 kwamen de lidstaten en het Europees Parlement met elkaar overeen dat 32 procent van alle, in 
de Europese Unie opgewekte, energie in 2030 uit duurzame en hernieuwbare bronnen moet bestaan. In 
2016 was Europa op de helft van het bereiken van haar doelstelling: 16 à 17 procent van alle energie was 
op dat moment afkomstig uit duurzame en hernieuwbare bronnen. Daarmee lijkt Europa op de goede weg 
te zijn.

Echter, de verschillen tussen de lidstaten zijn enorm. Zweden is het verst, dat land haalt nu al 54 procent 
van haar energie uit duurzame bronnen en haalt daarmee ruimschoots het Europese doel voor 2030. Ook 
Finland, Letland en Oostenrijk doen het goed. Opvallend is wel dat de meer welvarende landen binnen 
Europa het juist slechter doen. De Benelux, Duitsland en Frankrijk bungelen onderaan het lijstje.

De stimulering van duurzame maatregelen lijkt noodzakelijk om de gestelde doelen te kunnen bereiken. 
Kennis moet gedeeld worden, waarbij recht wordt gedaan aan de investeringen van lidstaten op 
bijvoorbeeld het gebied van research en development.

Opdracht aan de commissie:

Welke maatregelen kan de EU nemen om lidstaten te stimuleren om het gemeenschappelijke doel ten 
aanzien van duurzame energie voor 2030 te halen?
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8. AFET EP-COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN.

Het vraagstuk van de toename van protectionisme en de bedreiging van de vrijhandel.

De EU streeft naar het beperken van handelsbarrières wereldwijd, bijvoorbeeld door het sluiten van 
handelsakkoorden met landen of regio’s buiten de EU. Verder is de EU lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). 
De handelsakkoorden bevatten afspraken die de onderlinge handel in goederen, diensten en investeringen 
vereenvoudigen. De akkoorden zijn vooral gericht op economische groei en de vergroting van het aantal banen.

De EU heeft al akkoorden gesloten met onder andere Japan, Zuid-Korea en Zuid-Afrika. Een belangrijk deel van het 
verdrag met Canada (CETA) is eind september 2017 in werking getreden. De onderhandelingen tussen de EU en 
de Verenigde Staten (TTIP), gestart in 2013, liggen stil na de verkiezing van de republikeinse president Donald 
Trump.

Niet alleen deze verkiezing lag aan de basis van de stilstand. Al vanaf de eerste onderhandelingen over TTIP kwam 
er kritiek op het verdrag vanuit Europa. De president van de VS heeft een belangrijk aandeel in de 
handelsverdragen van de VS met andere landen. Momenteel overheerst het ‘America First’- idee, met 
protectionistische maatregelen als gevolg.

Opdracht aan de commissie:

Welke maatregelen moeten er genomen worden of welke afspraken moeten er gemaakt worden om handel met 
de VS te behouden?
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9. ENVI EP-SUBCOMMISSIE VOLKSGEZONDHEID

Het vraagstuk van de verslechtering van de volksgezondheid in de EU.

De gezondheid van de Europese bevolking staat onder druk. Een ongezonde 
leefstijl en bepaalde voedingspatronen veroorzaken obesitas, een stijging van 
hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, suikerziekte en vormen van kanker. De 
kosten van de gezondheidszorg, die al stijgen door de vergrijzing, zullen steeds 
verder toenemen. Er komt een moment dat er pijnlijke keuzes gemaakt moeten 
worden in de besteding van de beschikbare gelden aan de gezondheidszorg.
Dit probleem speelt in meer of mindere mate in alle EU landen. Leefstijl, 
voedingspatronen, beperkte gezondheidsvaardigheden, maar ook sociaal-
economische verschillen spelen een rol. Daarnaast zijn er de belangen van de 
voedingsindustrie voor welke het maken van winst voorop staat.

Verschillende Europese regeringen hebben al stappen gezet om de 
volksgezondheid te verbeteren. Te denken valt aan voorlichtingsprogramma’s, 
belasten van tabak, alcohol en suiker en afspraken met de 
levensmiddelenindustrie. Maar beter is om deze kwestie gezamenlijk aan te 
pakken.

Opdracht aan de commissie:

Welke maatregelen kunnen in Europees verband genomen worden om de 
gezondheid van de Europese bevolking te verbeteren?  
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10. AGRI EP-COMMISSIE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING.

Het vraagstuk van duurzame landbouw en een vitaal platteland in Europa.

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet ervoor zorgen dat er genoeg voedsel 
wordt verbouwd op een duurzame manier, dat consumenten voor redelijke prijzen 
landbouwproducten kunnen kopen en boeren een behoorlijk inkomen hebben. 
Plattelandsontwikkeling is een van de pijlers van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU. 
Het beleid is erop gericht om de plattelandsgebieden van de EU te helpen met de economische, 
ecologische en sociale uitdagingen waarmee ze te maken krijgen.

Hoewel er slechts een klein percentage van de Europese bevolking werkzaam is in de landbouw, zorgt 
deze sector wel voor een belangrijke bijdrage aan het BNP van de lidstaten. Voor de kleine boeren is 
het moeilijk om staande te blijven. Ze hebben onder andere te maken met productierechten (om 
overproductie en / of milieuvervuiling tegen te gaan), lage prijzen als gevolg van de marktwerking en 
druk van grote marktpartijen zoals supermarktketens en grote productiebedrijven, te kleine bedrijven 
om zinvolle investeringen te kunnen doen, concurrentie van buitenlandse producten, dierenwelzijn en 
voorwaarden met betrekking tot CO2-uitstoot.

Daarnaast hebben veel plattelandsgebieden te maken met werkloosheid en een wegtrekkende 
bevolking richting de stad met als gevolg dat veel openbare diensten als openbaar vervoer, scholen, 
winkels en politie niet rendabel kunnen worden aangeboden.

Opdracht aan de commissie:

Welke maatregelen kunnen er genomen worden om het platteland vitaal te houden?
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11. CULT EP-COMMISSIE CULTUUR EN ONDERWIJS.

Het vraagstuk betreffende de ontwikkeling en innovatie van het schoolonderwijs.

Schoolonderwijsstelsels zijn statische systemen, terwijl er in de samenleving diepgaande en ingewikkelde 
veranderingen gaande zijn. De leerlingen die nu opgeleid worden, gaan werken in een totaal veranderd 
werkgebied in banen die nu nog niet bestaan. Voor de banen van morgen hebben leerlingen 21st Century 
Skills nodig, waarbij leerlingen hun weg leren vinden in een steeds complexer wordende wereld.

Ook de technologie blijft zich ontwikkelen. Harvard heeft al digitale klaslokalen gebouwd en materiaal wordt 
steeds vaker digitaal aangeboden, bijvoorbeeld via werkvormen als Flipping the Classroom of volledig digitaal 
gepersonaliseerd onderwijs. Deze zaken vereisen aanpassingen van het onderwijssysteem op het gebied van 
de invulling van het programma, de manier van lesgeven en de manier van leren.

Opdracht aan de commissie:

Welke stappen kunnen er worden genomen om de onderwijs- en opleidingsstelsels in de lidstaten te 
moderniseren zodat zij beter voorbereiden op de gewenste vaardigheden van vandaag en morgen?
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12. FEMM EP-COMMISSIE RECHTEN VAN DE VROUW EN GENDERGELIJKHEID

Het vraagstuk van discriminatie op grond van seksuele geaardheid (LGBTI). 

In veel EU-lidstaten kunnen transgenders niet zichzelf zijn op school, op het werk of in het openbaar. De 
rechten van transgenders, en met name de juridische erkenning en wetten inzake geslachtswijziging 
verschillen sterk van land tot land. In sommige Europese landen bestaat er nog geen wet voor de 
juridische erkenning van transgenders. Dit betekent dat er geen wetgeving is die het mogelijk maakt 
voor personen om juridisch van geslacht te veranderen. In sommige landen is het wel mogelijk om via 
een bepaalde procedure de geboorteakte aan te passen.

Al in 2015 nam de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE, 2015) een resolutie aan over 
de rechten van transgenders in Europa. Hierin worden de Europese deelstaten opgeroepen om wetten 
die ingaan tegen de rechten van transgenders te schrappen en een wetgeving uit te werken die de 
discriminatie van transgender tegengaat en de genderidentiteit van transgenders wettelijk erkend.

Transgenders ondervinden vaak moeilijkheden bij de toegang tot noodzakelijke hormoonbehandeling en 
operatieve geslachtsverandering. Velen verbergen daarom hun identiteit en leven geïsoleerd. Anderen 
worden gediscrimineerd, geïntimideerd en zijn zelfs slachtoffer van geweld wanneer zij zichzelf zijn.

Opdracht aan de commissie: 

Welke maatregelen kunnen er genomen worden om de rechten van transgenders te vergroten?
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Om tot een goede resolutie te komen, is het raadzaam om gestructureerd 
aan het werk te gaan in de commissie. Het commissiewerk is ruwweg in 
vijf stappen te verdelen. Houd de beschikbare tijd goed in de gaten en plan 
de verschillende stappen goed. Er is namelijk een harde deadline voor het 
inleveren van de verschillende resoluties bij het Approval Panel: woensdag 
om 12:00 uur!

1. VOORBEREIDING (MAANDAGOCHTEND)
•  Begrijp wat er van de commissie wordt verwacht en verhelder mogelijke

onduidelijke terminologie en begrippen.
•  Stel vast wat nog opgezocht of verhelderd moet worden. Raadpleeg zo

nodig deskundigen, websites en andere informatiebronnen.

2. ANALYSE VAN HET VRAAGSTUK (MAANDAGMIDDAG)
•  Kader het commissiethema duidelijk af en maak duidelijk welk vraagstuk

er opgelost wordt.
•  Splits het commissiethema op in verschillende deelproblemen en vat de

deelproblemen samen in aparte preambules.

3. OPLOSSING VAN HET VRAAGSTUK (DINSDAGOCHTEND)
•  Brainstorm: formuleer zoveel mogelijk verschillende oplossingen voor

een deelprobleem op basis van aanwezige kennis of zelfbedachte ideeën.
•  Debat: bespreek de mogelijke oplossingen met elkaar en houd je daarbij

aan de opvattingen van het land dat je vertegenwoordigt.

4. OPSTELLEN VAN DE RESOLUTIE (DINSDAGMIDDAG)
•  Formuleer de gekozen oplossingen zo helder mogelijk. Gebruik daarbij

zoveel mogelijk je eigen woorden en verlies jezelf niet in overdreven
moeilijk taalgebruik.

•  Vat de gekozen oplossingen samen in aparte clausules. Zie ook bijlage II.

5. AFSLUITING (WOENSDAGOCHTEND)
•  Leg de laatste hand aan de resolutie: zorg dat de tekst duidelijk en

foutloos is.
•  Verdeel de rollen tijdens de Algemene Vergadering over de verschillende

commissieleden:
•  voorlezen resolutie
• pleidooi
•  beantwoorden informatieve vragen
•  weerwoord
•  open debat

BIJLAGE II | VIJF STAPPEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESOLUTIE
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VOORBEREIDING

ANALYSE VRAAGSTUK

OPLOSSING VRAAGSTUK

OPSTELLEN RESOLUTIE

AFSLUITING

BIJLAGE II | VIJF STAPPEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESOLUTIE
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1. AANHEF
Commissie [naam commissie] legt onderstaande resolutie ter goedkeuring voor 
aan het Model Europees Parlement Noord-Brabant/Vlaanderen.
Resolutie over het vraagstuk [onderwerp]

2. INFORMATIEBRONNEN
Gezien:
… (vermeld hieronder alle geraadpleegde bronnen) …

3. PREAMBULES
Open met de analyse van het vraagstuk en de argumenten:
- overwegend dat …
- ervan uitgaande dat …
- benadrukkend dat …
- hevig verontrust over …
- is van mening …
- lettend op …
- vaststellend dat …
- met verontwaardiging kennisnemend van …
- signalerend dat …
- kennisnemend van …
- erop wijzend dat …
- et cetera

Nummer de preambules met hoofdletters (A, B, C). 

BIJLAGE III | STRUCTUUR VAN EEN RESOLUTIE
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4. CLAUSULES
Na de preambules volgen de clausules: de concrete voorstellen voor oplossing 
van het vraagstuk:
- vraagt om …
- verzoekt om …
- dringt aan op …
- staat erop dat …
- wijst op …
- stelt voor om …
- acht noodzakelijk dat …
- eist dat …
- beklemtoont dat …
- beveelt aan …
- pleit voor …
- is van mening dat …
- et cetera

Sluit de clausules af met de volgende zin:
- verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad,
de Commissie en de nationale Parlementen van de lidstaten.

Nummer de clausules met getallen (1, 2, 3).

5. VOETNOTEN (OPTIONEEL)
Onderaan de pagina van de resolutie mogen enkele voetnoten worden 
opgenomen. Hier is ruimte om bepaalde zaken uit de preambules of clausules 
kort te verduidelijken.

BIJLAGE III | STRUCTUUR VAN EEN RESOLUTIE
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Op donderdag en vrijdag is de Algemene Vergadering. Dit is de plenaire zitting 
van het MEP, waar alle parlementariërs bijeen zijn om de resoluties van de 
verschillende commissie te behandelen.

In welke volgorde de commissies aan bod komen, bepaalt het presidium. Zeven 
commissies staan donderdag op de agenda, de andere vijf volgen op vrijdag. 
De volgorde wordt vooraf niet bekend gemaakt. Tijdens het landenoverleg van 
woensdag wordt alleen bekend welke commissie op welke dag wordt behandeld.
De parlementariërs nemen zitting in de zaal bij hun landenbordjes. De 
ambassadeur zit aan het gangpad. Indien de ambassadeur van een land 
bij zijn commissie zit, neemt een ander lid van het land zijn taken over. De 
commissieleden nemen vooraan plaats. Het presidium leidt de vergadering in 
goede banen.

HET VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De behandeling van de resoluties verloopt steeds volgens een vast patroon:

1. Memorie van toelichting
•  De commissievoorzitter houdt een toespraak waarin hij/zij de resolutie

aanprijst en het harde werken van de commissieleden roemt.

2. Voorlezen resolutie
• Een commissielid leest de clausules van de resolutie hardop voor.

3. Pleidooi
•  Een commissielid houdt een betoog dat de sterke kanten van de resolutie

benadrukt en aangegeeft waarom de resolutie de oplossing is voor het
voorgelegede vraagstuk.

4. Informatieve vragen
•  Elk land kan informatieve vragen stellen aan de commissie.
•  Als een land een vraag wil stellen, steekt de ambassadeur het landenbordje

omhoog.
•  Het presidium bepaalt welk land een vraag mag stellen en beoordeelt of de

gestelde vraag al dan niet wordt doorgeschoven naar het open debat.
•  Het land dient het presidium eerst te bedanken voor het woord voordat het

de vraag stelt.
•  Na het antwoord van de commissie is er geen gelegenheid voor debat, ook

niet wanneer het antwoord onbevredigend is.

BIJLAGE IV | DE ALGEMENE VERGADERING
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5. Amendement / tegenspeech / voorspeech
•  Elk land heeft het recht te proberen een bepaalde passage in de resolutie te

wijzigingen (amendement) of de Algemene Vergadering ervan te overtuigen dat
de resolutie niet goed is en afgewezen dient te worden (tegenspeech). Het is
ook mogelijk om de kwaliteit van een resolutie te onderstrepen (voorspeech).

•  Gezien de beschikbare tijd per resolutie worden slechts enkele amendementen
behandeld. Er kan slechts één tegenspeech worden gehouden.

•  Het presidium bepaalt welke amendementen en tegenspeeches worden
behandeld.

6. Weerwoord
•  In het geval van een amendement en/of tegenspeech is er ruimte voor een

weerwoord door één van de commissieleden.
•  In het weerwoord is het zaak om de ‘aangevallen’ clausule(s) zo goed mogelijk

te verdedigen en zo de Algemene Vergadering ervan te overtuigen dat de
oorspronkelijke resolutie beter is.

7. Open debat
•  In het open debat gaan landen met de commissie in debat over verschillende

onderdelen van de resolutie.
•  Het presidium bepaalt welk land het woord krijgt. De ambassadeur dient eerst

het landenbordje op te steken.
•  Ook nu moet eerst het presidium worden bedankt, pas daarna kan het land zijn

bijdrage leveren.
•  Om oeverloze discussies te vermijden, reageert elk land slechts één keer op het

antwoord van de commissie. Vervolgens krijgt een ander land het woord.
•  Een land dat al aan het woord is geweest mag uiteraard later nog nieuwe

vragen stellen.

8. Stemming
•  Elk land krijgt kort de gelegenheid voor overleg over het standpunt. Er zijn drie

mogelijkheden: VOOR, TEGEN of ONTHOUDING.
•  De ambassadeur van elk land telt de stemmen en komt op afroep naar voren

om de resultaten van het land in de juiste volgorde – V / T / O – mee te delen.

9. Uitslag
•  Nadat de stemmen van alle landen bekend zijn, maken de commissievoorzitters

hun stemmen bekend. Deze stemmen tellen niet mee voor de uitslag.
•  Het presidium deelt het resultaat van de stemming mede.

BIJLAGE IV | DE ALGEMENE VERGADERING
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1. BEOORDELINGSFORMULIER PARLEMENTARIËRS

Beoordeel de parlementariërs door ze per criterium te scoren op een schaal van 
1 tot en met 5. 

De beoordelingscriteria en hun betekenis:

Voorbereiding
= de parlementariër heeft zich adequaat voorbereid op het werk tijdens de MEP-
week

Kennis van het onderwerp
= de parlementariër beschikt over brede kennis van het vraagstuk van zijn/haar 
commissie

Taalvaardigheid
= de parlementariër is in staat zijn/haar standpunt in helder Nederlands te 
verwoorden

Communicatieve vaardigheid
= de parlementariër weet tijdens het debat met anderen zijn/haar standpunt 
goed over het voetlicht te brengen

Samenwerking
= de parlementariër is in staat constructief samen te werken aan de oplossing 
van het vraagstuk

De cijfers hebben de volgende betekenis:
1 = zeer goed
2 = goed
3 = ruim voldoende
4 = voldoende
5 = onvoldoende

BIJLAGE V | BEOORDELINGSFORMULIEREN
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Naam school:  ……………..……………………………………………………………………………………

Land:  ……………..……………………………………………………………………………………

INDIVIDUELE BEOORDELING

Naam Voorbereiding Kennis van het 
onderwerp Taalvaardigheid Communicatieve 

vaardigheid Samenwerking

1.

2.

3.

4.

5.

6.

EINDBEOORDELING

Kandidaten commissievoorzitter Kandidaten MEP-landelijk of MEP-internationaal

1. 1.

2. 2.

3. 3.
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2. BEOORDELINGSFORMULIER COMMISSIELEDEN

Beoordeel de commissieleden door ze per criterium te scoren op een schaal van 
1 tot en met 5. 

De beoordelingscriteria en hun betekenis:

Kennis van het onderwerp
= het commissielid beschikt over brede kennis van het vraagstuk van zijn/haar 
commissie

Taalvaardigheid
= het commissielid is in staat zijn/haar standpunt in helder Nederlands te 
verwoorden

Communicatieve vaardigheid
= het commissielid weet tijdens het debat met anderen zijn/haar standpunt goed 
over het voetlicht te brengen

Samenwerking
= het commissielid is in staat met anderen constructief samen te werken aan de 
oplossing van het vraagstuk

Luisteren
= het commissielid luistert naar opvattingen van anderen en neemt die mee in 
zijn/haar eigen meningsvorming

De cijfers hebben de volgende betekenis:
1 = zeer goed
2 = goed
3 = ruim voldoende
4 = voldoende
5 = onvoldoende
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3. EINDBEOORDELING COMMISSIELEDEN

De begeleiders maken – op basis van de individuele beoordelingen – hun kandidaten 
voor de functie van commissievoorzitter en deelname aan het MEP-landelijk (Brabant-
se commissieleden) en het MEP-internationaal (Vlaamse commissieleden) kenbaar.

Naam commissievoorzitter: ……………..…………………………………………………………………

Nummer commissie:   ……………..…………………………………………………………………

Kandidaten MEP-internationaal
(Maak een top 3 van alleen de Vlaamse commissieleden)

Land:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Kandidaten MEP-landelijk
(Maak een top 3 van alleen de Brabantse commissieleden)

Land:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Kandidaten commissievoorzitter
(Maak een top 3 van alle Brabantse en Vlaamse commissieleden)

Land:

1. 1.

2. 2.

3. 3.
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4. KANDIDATENLIJST VOOR FUNCTIONARISSEN

Noteer suggesties voor mogelijke kandidaten voor een functie in de volgende 
MEP-editie. 

De beoordelingscriteria en hun betekenis:

Leidinggeven
= de kandidaat leidt de discussie binnen zijn/haar commissie op een ontspannen 
manier in goede banen 

Taalvaardigheid
= de kandidaat is in staat zijn/haar standpunt in helder Nederlands te 
verwoorden

Communicatieve vaardigheid
= de kandidaat weet tijdens het debat met anderen zijn/haar standpunt goed 
over het voetlicht te brengen

Natuurlijk overwicht
= de kandidaat heeft het talent om zijn/haar gezag op een natuurlijke manier te 
laten gelden 

Luisteren
= de kandidaat luistert naar opvattingen van anderen en neemt die mee in zijn/
haar eigen standpunt
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Naam begeleider:  ……………..………………………………………………………………………………

School:    ……………..……………………………………………………………………….……

Kandidaten lid presidium
(Geef suggesties voor eventueel geschikte leden van het presidium)

Land:

1.

2.

3.

Kandidaten commissievoorzitter
(Geef suggesties voor eventueel geschikte commissievoorzitters)

Land:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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1. TEKSTUELE WIJZIGING

BIJLAGE VI | FORMULIEREN

Naam indiener: ……………………………………………………………………………………..

Land: ……………………………………………………………………………………………………..

Handtekening: ……………………………………………………………………………………….

Slechts de tekst van één preambule en/of één clausule mag worden aangepast. 
De tekstuele wijziging mag niet van inhoudelijke aard zijn.

Tekstuele wijziging betreffende resolutie:    …………………………………………………………………………………….……......

Tekstuele wijziging:

Handtekeningen alle commissieleden

Land: Naam: Handtekening:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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2. AMENDEMENT

BIJLAGE VI | FORMULIEREN

Naam indiener: ……………………………………………………………………………………..

Land: ……………………………………………………………………………………………………..

Handtekening: ……………………………………………………………………………………….

Slechts de tekst van één preambule en/of één clausule mag worden aangepast.

Amendement betreffende resolutie:    …………………………………………………………………………………….……….……......

Amendement:

Handtekeningen ondersteunende landen (minimaal 3 steunbetuigingen)

Land: Naam: Handtekening:

1.

2.

3.

4.

5.
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3. TEGENSPEECH

Naam indiener: ……………………………………………………………………………………..

Land: ……………………………………………………………………………………………………..

Handtekening: ……………………………………………………………………………………….

Speech betreffende resolutie:    …………………………………………………………………………………….……......

Tekst tegenspeech:
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3. VOORSPEECH

Naam indiener: ……………………………………………………………………………………..

Land: ……………………………………………………………………………………………………..

Handtekening: ……………………………………………………………………………………….

Speech betreffende resolutie:    …………………………………………………………………………………….……......

Tekst voorspeech: 



62

Bedankt voor 
je deelname!
NAMENS MEP NOORD-BRABANT / VLAANDEREN 
BRUGGE 2019
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www.mepnoordbrabant.nl


