Editie 3

Commissie
BUZA

Gisteren is er een kijkje genomen bij
BUZA. De commissie heeft jaar een zeer
interessant vraagstuk; het gaat over het
migratiebeleid, de vluchtelingenstroom
en de verschillende visies van
alle
landen
op
dit
gebied.
Volgens hun commissievoorzitter is het
een redelijk lastig vraagstuk, vooral als
je kijkt naar de heftige meningen die
hier al bewust en onbewust over zijn
ontstaan. Desondanks werden er al
veel discussies gevoerd over wat onder
effectief migratiebeleid valt en hoe
dat gerealiseerd zou moeten worden.

Ken je

CV: Flores

Wat is je volledige naam?
Mijn volledige naam is religieus. Ik doe
er liever geen uitspraken over.
Van welke commissie ben je voorzitter?
VEDE, de beste commissie.
Wie is je grootste voorbeeld?
Waarom moet je een voorbeeld
hebben?
Wat is je geheime talent?
Ik ben een beetje talentloos, maar ik
kan je alles verkopen.
Wonen op Rolduc of in het
gouvernement?
Sowieso het gouvernement, want dan
woon je op je eigen eiland.

Een van de besproken onderwerpen
van gisteren was dat van de rechten
en veiligheid van vluchtelingen.
De vluchtelingen die Europa
binnenkomen hebben uiteraard
rechten, maar worden deze altijd
gerespecteerd? En welke rechten
horen daarbij? Ook hangt er
een negatief beeld rondom de
vluchtelingen. Dit zorgt voor grote
problemen voor opvang, integratie
en acceptatie. Als een van de laatste
onderwerpen werd er besproken
dat er te weinig professionele
hulp is voor de vluchtelingen,
die de EU binnen komen. Ook
deze hulp is noodzakelijk .
De commissieleden waren allemaal
zo enthousiast, dat zelfs tijdens
de wc-pauze’s de discussies door
bleven gaan. Zo wordt er dus
goed nagedacht en vergaderd
over een lastig vraagstuk. Goed
bezig BUZA! Ga zo door en jullie
krijgen een knallende resolutie.

Wist je dat....
• ...Zeppe een lopende
encyclopedie is?
• ...Jesse de op een na kleinste is
van zijn commissie, ter correctie
van gisteren?
• ...Er nog steeds mensen zijn die
de MEP insta en snap niet volgen?
• ...Sneakers niet de bedoeling
zijn?
• ...Je aan iedere voet een andere
schoen hebt?
• ...Jullie vandaag iets gaan horen
over Vincent?
• ...Flores met een E is en geen i
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Programma dinsdag 14 mei
Vanaf 7:00
Ontbijtbuffet
08:30-12:45
Commissievergaderingen
12:45-13.30
Lunch
13:30 -18:00
Commissievergaderingen
18:00
Indienen resoluties
18:15
Vertrek per touringcar naar Maastricht
19:00
Diner
20:30-00:00
Informele avond: Waar is Wally?!
22:30-00:00
Prijsuitreiking
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Commissie
REGI

Waar denk jij aan als je de
commissienaam
Regionale
Ontwikkeling hoort? Ik zal je eerlijk
zeggen dat ik niet zeker wist wat ik mij
hierbij moest voorstellen. Na het lezen
van het vraagstuk kun je het volgende
erover concluderen: het vraagstuk van
de commissie Regionale Ontwikkeling
gaat over de welvaartsverschillen
tussen de verschillende regio’s in de
Europese Unie. Deze verschillen zijn
vooral tussen de West-Europese landen
en de Midden en Oost-Europese
landen. Voor verdere informatie en
leuke weetjes over de groep ging ik
naar commissievoorzitter Jan. “Het
begon met rustig inkomen, sommige
commissieleden durfden nog niet
veel te zeggen, anderen waren
meteen heel actief. Hoe verder de dag
echter vorderde hoe meer mensen
hun standpunten durfden te uiten.
Uiteindelijk konden ze een goed tempo
aanhouden en hebben we super hard
gewerkt aan onze IC’s” zegt hij. Ook is
er volgens Jan een gezellige sfeer: “In
het begin verliep alles natuurlijk een
beetje onwennig maar al heel snel,
mede dankzij de crazy 88,was iedereen
vrolijk en leuk met elkaar en het is
oprecht heel gezellig!”
Over het vraagstuk zegt hij: “We zijn er
achter gekomen dat ons vraagstuk heel
breed is en dat alles wel betrokken kan
worden bij REGI, dus we hebben veel
diverse IC’s.” We hebben in verhouding
tot de rest nog niet zo veel OC’s
uitgewerktmaar de opdrachten die we
al gedaan hebben, deden we met liefde
en passie.” Nog even hard werken aan
jullie resolutie vandaag met net zoveel
liefde en passie als gisteren. Veel succes!

”Toon
altijd
belangstelling
in
anderen en wordt vooral lid van
een maatschappelijke organisatie.”
Dit betekent niet meteen dat je
je op moet geven voor de eerste
jongeren politieke partij die je
vindt maar wordt gewoon sociaal
betrokken en je steekt al met kop en
schouder boven je concurrentie uit.

De levensles van
Ria Oomen
Voor velen van jullie een voorbeeld
maar sommige van jullie zullen nog
nooit van haar hebben gehoord. Een
vrouw die het jongste lid in de Tweede
Kamer was en meer verschillende
commissies in het Europese Parlement
heeft gehad dan hier in het krantje
zouden passen. Jullie favoriete
spreekster van gisteren: Ria Oomen.
Tijdens haar speech heeft ze verteld
over haar indrukwekkende politieke
carrière en dat ze al veel op jonge
leeftijd heeft bereikt omdat ze “stond
voor wat ze wilde bereiken maar
dit alleen bereikte met de hulp van
anderen.” Dit is precies wat jullie deze
week moeten doen. Samenwerken
om een zo sterk mogelijke resolutie
te schrijven, maar uiteindelijk sta je
er alleen voor om de vragen over
je resolutie te beantwoorden of
achter dat katheder tijdens plenair.
Natuurlijk is het leuk om onwijs
je best te doen en speeches te
schrijven tot 3 uur ’s nachts maar
“iets ervan leren is belangrijk maar
de intermenselijke relaties die je
opbouwt zijn nog veel belangrijker.”
Haar tip voor de mensen hier die zichzelf
al zien zitten in Straatsburg of Brussel is :

Ken je

CV:
Lidwien

Van welke commissie ben je
voorzitter?
		 INHA.
Wat is je leukste MEP herinnering?
De Straatsburgreis.
Heb je nog tips voor de aankomende
MEP’ers?
Niet stressen.
Wat is je beste openingszin?
Nee, dankje.
Wie is je favoriete Kardashian?
Koen.
Wat is je grootste pet peave?
Smakken

