Model European Parliament (MEP) en het USG.
Van 22 september tot en met 27 september vond de nationale editie van het Model European
Parliament (MEP) plaats. Van het USG hebben Frits Geelhoed, als deelnemer en Julia van
Reenen als voorzitter deel genomen aan het nationale MEP. Aangezien beiden een mooie
prestatie neerzette mogen zij naar een internationale MEP conferentie. Als bijlage is van
beiden een sfeerimpressie toegevoegd.
Onze school is een van de Utrechtse scholen die deelneemt aan het provinciale MEP dat in de
eerste week na de kerstvakantie wordt gehouden. De beste deelnemers van het provinciale
MEP nemen deel aan het nationale MEP waarvan de beste deelnemers weer deelnemen aan
een internationale conferentie.
Op korte termijn start de selectie voor de deelnemers (4e klas) aan het provinciale MEP weer.

Frits Geelhoed
Het was een raar begin van de week—met een groep van 25–30 mensen, waarvan je er één
een beetje kent, ben je in een vreemde stad om mee te doen aan de landelijke MEP (‘Model
European Parliament’) ronde. Als lid van de Commissie Buitenlandse Zaken: Veiligheid en
Defensie (‘AFET/SEDE’) bevond ik mij met mijn commissie en de Commissie Industrie,
Onderzoek en Energie (‘ITRE’) in Amsterdam (tot vreugde van alle commissieleden behalve
mij).
Na kennis gemaakt te hebben door middel van een spel door heel Amsterdam en een
pizzadiner met z’n allen, ga ik die avond naar het gastgezin waar ik mijn tijd door zal
brengen—een heel gezellig Amsterdams gezin met een huis in de Jordaan. Alvorens de
commissievergadering kan beginnen komt kapitein-luitenant-ter-zee Richard van Dijk van de
marine vertellen over het Nederlandse beleid omtrent Rusland en China. Tijdens de
commissievergaderingen, die plaatsvonden in het Stadsloket Oost van Amsterdam in een
prachtige zaal, wordt stevig debat afgewisseld met belegde broodjes.
Uiteindelijk, na meerdere dagen van vergaderen, weet onze commissie net op tijd de door ons
opgestelde resolutie af te maken en op de sturen naar het hoofdkantoor in Den Haag. Nadat
onze resolutie in Den Haag is aangekomen, gaan ook wij daar de volgende dag per touringbus
naar toe.
Met alle jongens van de Utrechtse delegatie liggen wij op een kamer in de Stayokay, waar die
avond nog druk speeches worden geschreven voor de aankomende dagen. In Den Haag zal
namelijk de Algemene Vergadering (‘AV’) van het MEP plaatsvinden, en niet zomaar op de
minste locaties; de AV vindt plaats over drie dagen in drie verschillende locaties: de Eerste
Kamer, de voormalige Tweede Kamer en op de laatste dag de Tweede Kamer zelf!
Tijdens de AV wordt resolutie na resolutie besproken, bekritiseerd en uiteindelijk wordt er
over gestemd. Een mooi moment als je resolutie wordt aangenomen en een pijnlijk moment
als die wordt afgewezen, zoals helaas met mijn resolutie gebeurde. Het kan de pret echter niet
bederven, want de dagen in Den Haag zitten vol gezelligheid. Samen met je delegatie,
commissie of anderen kies je iedere avond een plek om te eten; alhoewel meneer Van den
Nieuwenhuijzen allerlei restaurantjes van tig jaar geleden kent, belanden we uiteindelijk toch
in de Vapiano omdat die andere restaurantjes al verdwenen blijken.
Aan het eind van de week worden er nog twintig leerlingen gekozen die naar één van drie
internationale MEP conferenties mogen—ik ben een van de gelukkigen en mag dus naar
Malta, Stockholm of Luxemburg. Het winnen is natuurlijk leuk, maar iedereen – ook degenen
die niet worden geselecteerd – zijn het er uiteindelijk over eens dat ze deze week MEP het
volledig waard was.

Julia van Reenen
Van het provinciehuis in Zwolle tot de
Eerste en Tweede Kamer in Den Haag
met veel lekker Italiaans eten,
stressvolle deadlines en supergezellige
mensen. Het MEP in één zin
samengevat.
Inmiddels al een paar weken geleden
heb ik meegedaan aan het MEP
nationaal als voorzitter. Bij het Model
European Parliament speel je een
week lang het Europese parlement na.
Eerst neem je twee dagen deel aan
commissievergaderingen, waarbij je
met een groep mede-parlementariërs
nadenkt over een bepaald onderwerp. Daar praat je over allerlei problemen en mogelijke
oplossingen. Aan het eind van die vergaderingen stel je een resolutie op, die in de dagen
daarna met alle delegaties behandeld wordt. Ongeveer 150 jongeren zitten dan helemaal
formeel aangekleed bij de Algemene Vergaderingen in de Tweede Kamer of de oude Tweede
Kamer om te discussiëren over alle resoluties van de verschillende commissies.
De taak van de voorzitter is om een commissie te begeleiden in het opstellen van een resolutie
en om aan het einde van de week de behandeling van de resolutie te leiden. Ik was zelf
voorzitter van de commissie Cultuur en Onderwijs en daar hebben we gesproken over
verschillende manieren om cultuur en onderwijs in te zetten in de EU. Het was een
fantastische week, waarin je nieuwe mensen ontmoet en je echt kan nadenken over hele grote
problemen. Vorig jaar heb ik als deelnemer meegedaan, maar dit jaar mocht ik als voorzitter.
Het was een hele leerzame ervaring en ik heb nu al zin in de internationale MEP conferentie
waar ik voor uitgekozen ben, in Malta!

