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1. ALGEMEEN
Inleiding
Het Model European Parliament (MEP) is een simulatie van het Europees Parlement voor Europese
scholieren. Sinds de oprichting in Nederland in 1990 heeft het zich ontwikkeld tot een groots jaarlijks
evenement dat jongeren de mogelijkheid biedt ervaring op te doen in het bedenken van oplossingen
voor grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie. In de rol van ‘Europarlementariërs’
maken zij kennis met het complexe proces van Europese besluitvorming en krijgen zij inzicht in het
belang van grensoverschrijdende samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie.
Alle provincies en de regio Rotterdam hebben een eigen MEP-organisatie met een breed netwerk van
scholen die meedoen aan het MEP. Iedere provincie of regio heeft een coördinator. Deze betrokken
en ervaren docenten organiseren de provinciale conferenties en begeleiden hun delegaties naar de
nationale conferentie. Verder zien de coördinatoren erop toe dat betrokken scholen simulatiezittingen
en andere Europese activiteiten organiseren. De nationale conferentie werd in 2011 onder de hoede
van de Stichting MEP Nederland voor de eerste maal door het Montesquieu Instituut georganiseerd.
Doel
De Stichting Model European Parliament Nederland (MEP) is opgericht met als doel jonge mensen
beter inzicht te geven in het Europese integratieproces en de werking van de Europese Unie.
Bovendien probeert het MEP bij jongeren een maatschappelijk en politiek bewustzijn te ontwikkelen.
Het idee was om het Europees Parlement zo goed mogelijk te simuleren, zodat de jongeren een beeld
krijgen van de werking, de voordelen en de beperkingen van Europese samenwerking.
Op de conferenties komen actuele onderwerpen aan de orde die ook in het Europees Parlement
spelen. Door hun verschillende achtergronden én hun frisse jeugdige kijk komen de deelnemers vaak
tot verrassende inzichten.
Deelnemers
Ruim 2000 Nederlandse leerlingen uit de hoogste klassen van havo en vwo doen jaarlijks mee als
'Europarlementariër' aan provinciale, nationale en internationale conferenties. Van de leerlingen die
meedoen aan de provinciale zittingen, worden de besten van elke school afgevaardigd naar de
jaarlijkse nationale conferentie in Den Haag. Hier vindt een selectie plaats voor deelname aan de
internationale conferenties, die twee keer per jaar worden gehouden, telkens in een andere EUlidstaat of kandidaat-lidstaat.
De deelnemers raken sterk doordrongen van het belang van Europa en via hen ook hun familieleden,
medescholieren, docenten en gastgezinnen waar zij tijdens zittingen verblijven. Publiciteit in de media
over de conferenties maakt het multiplier effect nog groter. Tijdens de nationale en internationale
conferenties bouwen de deelnemers een breed netwerk op van Nederlandse en Europese contacten.
Het MEP stimuleert hen deze contacten te blijven onderhouden, onder andere via Facebook, maar
ook ‘live’ via bijvoorbeeld een tweejaarlijkse Nederlandse European Youth Ambassadors (EYA)
bijeenkomst. De voorbereidingen voor de EYA-bijeenkomst begin 2012, zijn door het Montesquieu
Instituut in 2011 gestart.
Internationaal
Sinds 1994 werkt de Stichting Model European Parliament Nederland vanuit Den Haag ook op
internationaal niveau. Naast oude lidstaten, hebben nu ook veel nieuwe lidstaten een MEPorganisatie. Voor landen waar hele generaties onder een communistisch regime zijn opgegroeid, blijkt
het MEP een ideaal middel om de jeugd te laten beseffen dat ze deel uitmaken van de Europese
Unie. Het begrip democratie gaat voor de deelnemers uit deze landen echt leven op de nationale en
internationale MEP-conferenties. Ze bespreken reële, hen aansprekende EU-vraagstukken en ervaren
wat het betekent om met vertegenwoordigers vanuit verschillende lidstaten tot voorstellen te moeten
komen.
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Subsidies
Dankzij financiële steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de gemeente Den
Haag en het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) werd het MEP in 2011 mogelijk
gemaakt. De Stichting MEP Nederland is hen zeer erkentelijk voor deze onmisbare steun.
Daarnaast stelden gemeente- en provinciehuizen en de Eerste en Tweede Kamer der StatenGeneraal vergaderruimten beschikbaar voor MEP-activiteiten. De imposante vergaderruimtes werken
zeer inspirerend op de jonge 'Europarlementariërs'. De prestigieuze locaties maken dat zij zich serieus
genomen voelen en stimuleren hen zich als echte Europarlementariërs te gedragen. Het draagt bij
aan de vaak hoge kwaliteit van de debatten en bevestigt de uitstekende reputatie van MEP
Nederland. Voor de deelnemers is het MEP een unieke ervaring, die vaak van beslissende invloed
blijkt te zijn op hun latere leven.
Organisatie
De organisatie van het MEP bevindt zich sinds 2010 in een overgangsfase. Het management en de
organisatie van het MEP wordt in een periode van drie jaar geleidelijk overgedragen aan het
Montesquieu Instituut (MI) in Den Haag. Nadat het Montesquieu Instituut een jaar had meegelopen,
heeft het in 2011 de nationale conferentie georganiseerd. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen
voor de EYA-bijeenkomst in 2012 en is het MI betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de
internationale conferentie. In 2012 zal de Stichting MEP Nederland het management geheel
overdragen aan het Montesquieu Instituut.
Het MI wil de parlementaire geschiedenis en de constitutionele ontwikkeling van Europa onder
handbereik brengen. Ook tracht het een bijdrage te leveren aan een breed maatschappelijk en politiek
debat over de democratie en haar instellingen, in eigen land en in Europa. Het MI streeft ernaar om de
beschikbare kennis op dit terrein te valoriseren door deze kennis tijdig en hanteerbaar onder
handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers, studenten én
belangstellende burgers te brengen. Dit doet het MI onder andere via onderwijs, conferenties en een
(elektronisch) kennisuitwisselingsnetwerk. Hiertoe werkt het samen met andere (internationale)
universiteiten en onderzoeksinstituten. Via initiatieven als het MEP en projecten die meer gericht zijn
op het vmbo worden niet alleen studenten, maar ook middelbare scholieren betrokken.
Wist u dat…
…het bestuur van de Stichting MEP Nederland versterking heeft gekregen van Vanessa Penn? Zij is
oud-deelnemer van het MEP en thans regiomanager metropoolregio Amsterdam bij werkgeversorganisatie VNO-NCW.
…de nationale conferentie van 2011 plaatsvond in de week van Prinsjesdag? De jongeren, afkomstig
uit het hele land, waren blij hierdoor ook iets van de Algemene Beschouwingen bij te kunnen wonen.
…er 18 Nederlandse jongeren hebben deelgenomen aan twee internationale MEP-conferenties? In
maart 2011 vond de internationale conferentie in Estland plaats, in oktober/november 2011 in de
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.
…2000 scholieren landelijk meedoen aan het MEP? In zowel de school, de provinciale en de
nationale conferenties denken jongeren mee over actuele en grensoverschrijdende problemen die
spelen in de EU.
…het Montesquieu Instituut de rijdende MEP-trein met veel plezier overneemt? Het MI werkt aan een
nationale MEP-site waar ook procedurele en inhoudelijke kennis geboden gaat worden en die de
jongeren helpt zich voor te bereiden op commissie- en algemene vergaderingen.
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2. PROVINCIALE ACTIVITEITEN
Schoolconferenties
De schoolconferenties vormen het eerste onderdeel van het MEP. In Nederland organiseren jaarlijks
meer dan 120 scholen uit de twaalf provincies en de regio Rotterdam evenementen om ruim 2000
jongeren uit de bovenbouw van havo/vwo kennis te laten maken met het complexe proces van
Europese besluitvorming. Bovendien worden hier de leerlingen geselecteerd die worden afgevaardigd
naar de provinciale MEP-conferenties.
De doelen van het MEP, namelijk een zo breed mogelijke deelname en een actief informatieprogramma over de samenwerking binnen de EU en het vinden van oplossingen voor grensoverschrijdende problemen, worden zo bevorderd.
Provinciale conferenties
In het voorjaar van 2011 zijn in de provincies en de regio Rotterdam de jaarlijkse provinciale MEPconferenties gehouden. Scholen gerspreid over deze provincies hebben hieraan deelgenomen.
Tijdens de provinciale MEP-conferenties vergaderen de jongeren meerdere dagen in provinciehuizen
en stadhuizen. De jongeren leren met elkaar samen te werken, naar elkaar te luisteren, verantwoordelijkheid te dragen en oplossingen te vinden voor grensoverschrijdende problemen.
Wisseling provinciale coördinatoren
In 2011 heeft MEP-coördinator Friesland, Marten
Visser, zijn taken overgedragen aan José van der
Lijke. Marten Visser heeft acht jaar lang op zeer
enthousiaste en betrokken wijze leiding gegeven
aan de MEP-activiteiten in Friesland en heeft
daarnaast meerdere malen een Nederlandse
delegatie naar een internationale conferentie
begeleid.
In Limburg is de voorzittershamer van de Stichting
MEP Limburg door Jasper Piepers overgegeven
aan Raphaël Lepot, die daarmee ook de nieuwe
MEP-coördinator voor Limburg is.

De provinciale conferentie van Zuid-Holland,
Provinciehuis in Den Haag.
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tijdens de nationale conferentie in Den Haag.
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3. NATIONALE ACTIVITEITEN
ste

23 Nationale Model European Parliament Conferentie
De nationale conferentie wordt één keer per jaar gehouden in het hart van de Nederlandse
besluitvorming, namelijk in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal in Den Haag en in vijf
ste
provinciehuizen in Nederland. Van 18 tot en met 23 september 2011 werd de 23
nationale
conferentie gehouden. De jongeren die hieraan deelnamen zijn gekozen op basis van hun goede
prestaties tijdens de provinciale conferenties.
De nationale conferentie is het sluitstuk van de jaarlijkse Model European Parliament Nederland
activiteiten. Tijdens dit evenement ervaren ruim 150 leerlingen uit de bovenbouw van het havo/vwo,
vijf aaneengesloten dagen, hoe het is om Europarlementariër te zijn. Tijdens commissievergaderingen
en de Algemene Vergadering gaan de jonge 'Europarlementariërs' uit alle windstreken gezamenlijk op
zoek naar oplossingen voor actuele, grensoverschrijdende problemen binnen Europa.
Eén van de doelen van het MEP is om bij de jongeren een maatschappelijk en politiek bewustzijn te
ontwikkelen. Door de brede inzet van het MEP worden echter niet alleen jongeren bereikt, maar ook
docenten, vrienden, familie, kennissen en gastgezinnen.
Bij de nationale conferentie worden bekende politici betrokken. Zo werden in 2011 de jongeren tijdens
de openingsceremonie in de Eerste Kamer onder andere toegesproken door de voorzitter van de
Eerste Kamer, de heer de Graaf. Bij de start van de plenaire vergadering sprak de voorzitter van de
Tweede Kamer, mevrouw Verbeet en bij de sluiting het Tweede Kamerlid de heer Koopmans en
Europarlementariër mevrouw Sargentini. De aantrekkingskracht van het MEP op politici zorgt voor
media-aandacht, waardoor een nog grotere groep mensen wordt bereikt.
Conferentieweek
De nationale conferentie begon dit jaar in de provinciehuizen te Zwolle, Haarlem en Den Haag en de
stadhuizen van Utrecht en Rotterdam. Op deze locaties vonden de commissievergaderingen plaats en
werden de resoluties opgesteld.
Elke commissie wordt geleid door een voorzitter en bestaat uit circa dertien delegatieleden: één uit
elke provincie of regio. Er wordt twee dagen gediscussieerd over het onderwerp van de commissie,
waarna in een resolutie een oplossing voor het vraagstuk wordt neergelegd. Halverwege de week
komen alle commissies naar Den Haag.
De Algemene Vergadering van het MEP wordt de laatste twee dagen in de oude en plenaire
vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gehouden. Hier worden de door de
commissies opgestelde resoluties besproken en in stemming gebracht.
Een greep uit de onderwerpen waar de jongeren in 2011 over discussieerden:

-

Commissie Buitenlandse Zaken
Het vraagstuk van het externe optreden van de EU: hoe kan de EU bereiken dat zij meer met
één stem naar buiten toe spreekt?

-

Commissie Economische Zaken
Het vraagstuk van financiële steun aan EU-lidstaten in nood: tonen de recente economische
en financiële crises de noodzaak aan van meer Europese integratie op het gebied van
economisch en financieel beleid?

-

Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken
Het vraagstuk van groeiende nationalistische tendensen in de EU-lidstaten: moet de
Europese Unie reageren op deze ontwikkeling in de nationale politieke landschappen en zo
ja, hoe?

-

Commissie Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid
Het vraagstuk van de genderbalans in topfuncties: hoe reëel en wenselijk is het om
Europese regels op te stellen ter bevordering van het aantal vrouwen op leidinggevende
posities?
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Landenpresentatie Nederland (vertegenwoordigd door de provincie Noord-Brabant)

Gierigheid en tolerantie

Land van wad en land van veen

Teamspirit en arrogantie

Land van Rembrandt en Jan Steen

Handelaren tot en met

Land van Huygens en De Groot

Voortgaan met een vaste tred

Land van Barentz, Zilvervloot

VOC, de Gouden Eeuw

Land van Alex, Beatrix

Land van onweer en van sneeuw

Vroeger daalder en de riks

Dat, hoewel het weer soms faalde

Land van vrede en van frictie

Toch de winsten binnenhaalde

Vrije geest en jurisdictie

Sjoelen met heel het gezin

Land van déze mooie taal

Zwaaien naar de koningin

Land van Maas en land van Waal

Tulpen kweken, dropjes eten

Land van oliebol en sint

Zoenen bij ‘t welkom heten

Beschuit met muisjes bij een kind

Sparen en communicatie

Land van 16 miljoen man

Multiculturele natie

Land waar meningsuiting kan

Eerlijk werken op het land

Land van kabinet, premier,

Denken met gezond verstand

Land van handel overzee

Polders en de afsluitdijk

In Spanje is het beter weer

Klein verschil in arm en rijk

In China zijn ze met veel meer

AOW, milieubeheer

Voor bergen moet je naar Peru

Veel bombarie om het weer

Voor duiken naar Egypte toe

Ook dat ene groepsgevoel

Griekenland heeft mooie stranden

Als Oranje schiet op doel

België het beste bier

In de kruising, de finale!

Maar van alle landen

Hoop dat we het gingen halen

Woon ik toch het allerliefste hier
Door Tom Willems
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Indrukken van de nationale MEP-conferentie 2011

Delegaties verzamelen op het Binnenhof.

Officiële opening van MEP Nederland 2011 in de
vergaderzaal van de Eerste Kamer.

Opening Algemene Vergadering in de oude
vergaderzaal van de Tweede Kamer door
Kamervoorzitter Gerdi Verbeet.

Een delegatielid licht haar standpunten toe.

Delegatieleden en coördinator van de provincie
Overijssel.

Jaarverslag 2011

Algemene Vergadering in de plenaire zaal van de
Tweede Kamer.

“De jeugd van nu beslist straks over de toekomst”
Programma nationale MEP-conferentie 2011
Zondag 18 september
circa 14.00 uur
circa 21.00 uur

Aankomst van de deelnemers in de vijf ontvangende provincies
Teambuilding programma
Commissieleden worden door de gastouders afgehaald

Maandag 19 september
09.00 – 17.30 uur

Commissievergaderingen in de Provinciehuizen te Zwolle, Haarlem en
Den Haag en op de stadhuizen van Utrecht en Rotterdam

Dinsdag 20 september
08.30 – 17.00 uur

Commissievergaderingen en correctievergadering

Woensdag 21 september
13.00 uur

Aankomst delegaties in Den Haag, StayOkay Hostel

15.00 – 17.00 uur

Officiële opening van het Model European Parliament Nederland 2011
vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Sprekers

Mr. G.J. de Graaf, Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal
Z.E. Dr. Janusz Józef Stánczyk,
Ambassadeur van Polen (voorzitterschap van de Raad van de EU)
Mr. E.M. d'Hondt, Bestuursvoorzitter Montesquieu Instituut
Vertegenwoordigers van de delegaties

17.30 uur

Delegatievergaderingen

21.00 uur

Ontvangst provinciale coördinatoren

Donderdag 22 september
09.00 – 16.30 uur

Algemene Vergadering in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal

Spreker

Mevrouw G.A. Verbeet, Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vrijdag 23 september
09.00 – 16.30 uur

Algemene Vergadering in de plenaire zaal van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal

16.30 uur

Officiële sluiting van het Model European Parliament Nederland 2011

Sprekers

Drs. J. Sargentini, Lid Europees Parlement
De heer G.P.J. Koopmans, Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
Mr. B.J. van Sminia-Meijerink, Secretaris-Generaal MEP Nederland

17.30 uur

Afscheidsdiner in de Tweede Kamer der Staten-Generaal en bekendmaking
selectie delegatieleden internationale MEP-conferenties
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Het Model European Parliament in de schijnwerpers

Artikel in de Apeldoornse Courant van 21 oktober 2011 naar aanleiding van de goede
prestaties van Maurits van Beusekom tijdens de nationale conferentie.
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Model European Press
Een deel van de commissievoorzitters stelt de laatste twee dagen van de nationale conferentie een
krant samen, de Model European Press. In deze krant is naast de verslaglegging van alle activiteiten,
ook plaats voor ludieke quotes, grappige foto’s en persoonlijke verslagen van deelnemers.

Quotes uit de Model European Press 2011:
-

Commissievoorzitters in het voorwoord: “Jullie waren een geweldig parlement, kritisch maar
rechtvaardig, en jullie hebben resoluties gemaakt waar het echte parlement niet tegenop zou
kunnen. We zijn trots op jullie!”

-

Commissievoorzitters in het voorwoord: “’s Avonds een MEP’er, ’s ochtends een MEP’er!”

-

Mevrouw van Sminia in een interview: “Bij de oprichting van het MEP was het niet alleen de
bedoeling dat jongeren zich meer gaan interesseren in Europa, maar ook dat zij worden
gestimuleerd om samen te werken.”

-

Leukste quote uit de AV volgens commissievoorzitter Maartje Joosten: “Echte MEP’ers blijven
altijd MEP’en.”

-

Leukste quote uit de AV volgens commissievoorzitter Yeming Rouw: “Deze resolutie is als een
kort rokje; kort genoeg om interesse te wekken, lang genoeg om alles te dekken.”

-

Commissieleden in Den Haag na een bezoek aan de rijtoer van de Gouden Koets: “Na dit
enerverende tripje keerden we terug naar het Provinciehuis, nagenietend van onze
adembenemende foto’s waar je Beatrix vaag kon herkennen als je erbij vertelde dat het de
Koningin was.”

-

Op twitter vanuit de Tweede Kamer: “Zoooo hé, wat zit zo’n zetel lekker! #MEP.”

De redacteuren van de Model European Press op het Lange Voorhout in Den Haag.
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Het Model European Parliament in de schijnwerpers

Gerdi Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer, opent de Algemene Vergadering. Artikel in de Kamerbode,
september 2011.
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Het Model European Parliament in de schijnwerpers
Secretaris-Generaal MEP ontvangt Zilveren Medaille Fondation du Mérite Européen
maandag 6 juni 2011, 15:47
DEN HAAG (PDC) - De voorzitter van de Fondation du Mérite Européen, Jacques Santer,
heeft op dinsdag 17 mei de Zilveren Medaille van de Fondation du Mérite Européen
uitgereikt aan mevrouw mr. B.J van Sminia-Meijerink, secretaris-generaal van het Model
European Parliament. Zij kreeg de onderscheiding voor haar grote verdiensten om jonge
mensen kennis over en passie voor Europa bij te brengen, met name voor de
democratische instituties van de EU.
In haar veertigjarig bestaan heeft de Fondation onderscheidingen toegekend aan
staatslieden, wetenschappers, journalisten en instellingen die zich bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt voor de Europese zaak. Eerder werden onder meer onderscheiden
Hans-Dietrich Genscher, Michel Rocard, Simone Veil, Felipe Gonzalez, Nobelprijswinnaar
Gao Xing Jiang en Udo van Kampen. Nederlanders die in het verleden de eer toekwam
waren onder meer Edmund Wellenstein, Gijs de Vries en Liane Vissers van 't Hof.
Tijdens de buitengewone plechtigheid in de vergaderzaal van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal werd eveneens een onderscheiding uitgereikt aan Voorzitter van de
Eerste Kamer René van der Linden. De Senaat ontving de Gouden Medaille van de
Fondation du Mérite Européen voor de rol die dit deel van het Nederlands parlement
vervult op het gebied van Europese samenwerking.

Leopold van Sminia ontvangt onderscheiding als Officier in de Orde van Oranje Nassau
Nadat mevrouw van Sminia-Meijerink in 2008 als initiatiefnemer en secretaris-generaal van het MEP
was onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje Nassau, heeft op 10 november 2011 haar
echtgenoot Leopold van Sminia, eveneens de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau
ontvangen voor zijn jarenlange inzet in vele organisaties, fondsen en stichtingen. Hij was sinds de
oprichting in 1990 actief betrokken bij de Stichting MEP op zowel nationaal als internationaal niveau.
De onderscheiding werd uitgereikt door de locoburgemeester van Den Haag, mevrouw Marjolein de
Jong, ter gelegenheid van de 35ste internationale MEP conferentie, die kort daarvoor in Skopje in de
Republiek Macedonië had plaatsgevonden. Bij de uitreiking waren ook vele coördinatoren, oudbestuursleden en oud-leden van het MEP aanwezig.
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4. INTERNATIONALE ACTIVITEITEN
Sinds 1994 zijn EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten uitgenodigd deel te nemen aan het Model
European Parliament. Inmiddels zijn in de meeste van de 27 EU-lidstaten MEP-organisaties opgericht.
Wat opvalt is dat vooral in de voormalige Oostbloklanden de begrippen vrijheid en democratie in de
simulatiezittingen van het Europees Parlement tot leven komen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
in veel van deze landen het concept van het Model European Parliament aanslaat. Het secretariaatgeneraal in Den Haag organiseert twee keer per jaar een internationale MEP-conferentie, steeds in
een andere EU-lidstaat of kandidaat-lidstaat. In 2011 werden, samen met het gastland, conferenties
georganiseerd in Estland en de Republiek Macedonië.
Alle 27 EU-lidstaten en de kandidaat-lidstaten, Kroatië, FYROM (Macedonië) en Turkije worden voor
de internationale conferenties uitgenodigd. Indien een land onverhoopt niet kan deelnemen aan een
internationale conferentie, wordt een ander land de mogelijkheid geboden een extra delegatie te
sturen. Op die manier blijven alle EU-lidstaten vertegenwoordigd.
Ook de internationale conferenties vinden plaats op prestigieuze locaties, waarbij het de ambitie is om
de Algemene Vergadering in het nationale parlement te houden. Vooraanstaande sprekers, zoals
ministers, parlementsvoorzitters en Europarlementariërs voeren het woord. Tijdens de opening van de
conferentie wordt de ambassadeur van het land dat het voorzitterschap van de Raad van de Europese
Unie bekleedt, uitgenodigd te spreken.
De prestigieuze locaties waar de internationale conferenties worden gehouden, dragen bij aan de ook
internationaal uitstekende reputatie van het MEP-project. De jongeren die internationaal deelnemen
zijn zeer gemotiveerd. Het is voor hen bijzonder en spannend om, met alle verschillende
nationaliteiten en daarbij horende belangen, te komen tot één resolutie en deze tijdens de Algemene
Vergadering gezamenlijk te verdedigen. Niet alleen motiveert het hen op dat moment, maar het
inspireert hen ook voor de toekomst.
Internationale MEP-conferentie Tallinn (Estland)
Sinds het moment dat Estland in 2004 lid is geworden van de Europese Unie, worden er nationale
MEP-conferenties gehouden. De organisatie van deze conferenties ligt in handen van het Europe
House (Euroopa Maja). De internationale conferentie werd van 3 tot en met 10 april 2011 in Tallinn
gehouden.

Een greep uit de onderwerpen waar de jongeren in Tallinn over discussieerden:
-

Committee on Foreign Affairs
The question of increasingly strong popular pressure for the democratization of
authoritarian regimes in the Arab world. What position should the EU take with regard to
these developments? Does the EU have an active role to play?

-

Committee on Employment and Social Affairs
How should the EU deal with rising youth unemployment in Europe?

-

Committee on Culture and Education
The question of children’s health: should the EU play a role in protecting children from
alcohol and drug abuse, smoking and unhealthy eating habits? If so, how should EU
regulation relate to national regulation in this field?

-

Committee on Constitutional Affairs
The present distribution of roles between the Council Chairman, the Commission
President and the Foreign Affairs Commissioner is not clear, and creates uncertainty and
rivalry. What could be done to clarify and improve this situation, taking into account that
changes may require amendment of the Lisbon Treaty?
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Programma Model European Parliament Tallinn 2011
Sunday 3 April
before 17 h 00

Arrival of the delegations at Tallinn Airport and transfer to host families

Monday 4 April
10 h 00 – 13 h 30

Teambuiliding programme for delegates

14 h 00 – 17 h 30

Committee meetings at ministries

18 h 30 – 21 h 00

Cultural evening and dinner

Tuesday 5 April
09 h – 11 h 30

Opening Ceremony Model European Parliament Tallinn
House of the Brotherhood of Blackheads

Welcome
Speakers

Mrs Yana Toom, Deputy Mayor of the City of Tallinn
Mr. Leopold van Sminia, Deputy Secretary-general of the MEP Foundation
Mr. György Éger, Chargé d’Affaires Embassy of Hungary
Heads of delegation of the member states and candidate-countries of the EU
Ms Sille Rästas, Co-president of MEP Tallinn

12 h 00 – 13 h 00

Reception for ambassadors and teachers by the Mayor of Tallinn

14 h 00 – 17 h 30

Committee meetings

Evening

Delegates and directors/teachers are received and have dinner in their
respective embassies

Wednesday 6 April
08 h 30 – 15 h 30

Committee meetings

08 h 30 – 15 h 30

Excursion for directors/teachers to Lahemaa National Park and Manors

Evening

Delegates and directors/teachers are received and have dinner in their
respective embassies

Thursday 7 April
13 h 00 – 15 h 30

Delegation meetings in cafés in the Old Town

16 h 00 – 18 h 30

Lobbying in Kumu – Estonian Art Museum

20 h 00

Reception for directors/teachers, hosted by Mr. Tunne Kelam
Member of the European Parliament and Patron of MEP Tallinn

Friday 8 April
09 h 00 – 17 h 00

General Assembly in the Riigikogu – Parliament of Estonia

Welcome

Ms. Ene Ergma, President of the Riigikogu
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Speaker

Mr. Tunne Kelam,
Member of the European Parliament and Patron of MEP Tallinn

18 h 00 – 19 h 30

Discussion about EU foreign policy and active European citizenship for
delegates, directors/teachers and hosting students followed by a buffet-dinner

Introduction

Mr. Herman Kelomees, Project manager of MEP Tallinn

Guests of honour

H.E Mr. Urmas Paet, Minister of Foreign Affairs
Ms. Evelyn Kaldoja, Chief editor foreign affairs of Postimees

Saturday 9 April
09 h 00 – 17 h 00

General Assembly in the Riigikogu – Parliament of Estonia

17 h 00 – 17 h 30

Closing Ceremony Model European Parliament Tallinn

Speakers

Mrs. Tuuli Länik,
Chair of the board of Euroopa Maja; MEP coördinator for Estonia
Mr. Leopold van Sminia, Deputy Secretary-general of the MEP Foundation
Karl Kull, Co-president of the General Assembly of MEP Tallinn

20 h 00

Dinner and farewell party in Song Festival Grounds

Nederlandse delegatie en coördinator in Tallinn.

Parlement van Estland tijdens de General Assembly.

Nederlandse delegatie internationale MEP-conferentie Tallinn 2011

-

Simone Maas, Vlissingen (Zeeland)
Geerte de Jong, Houten (Utrecht)
Albert Smit, Oudkarspel (Noord-Holland)
Sean van Berlo, Uden (Noord-Brabant)
Marius van Es, Rotterdam (Regio Rotterdam)
Max de Boer (commissievoorzitter),
Den Bosch (Noord-Brabant)
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-

Anouk Tosserams, Lelystad (Flevoland)
Lotte Alofs, Uden (Noord-Brabant)
Anne Heirman, Hoogezand (Groningen)
Maartje Visser, Velserbroek (Noord-Holland)
Annelotte Derkink, Veendam (Groningen)
Begeleider: Mathieu Peulen,
MEP-coördinator Utrecht
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Indrukken van de jongeren tijdens MEP Tallinn 2011

“

Žymantė Sakalauskaitė - Lithuania
“Many things were exactly as they should be: we had a very good place to live and the
host family was fantastic. There were no problems with the food, despite our different
eating habits. Our initial fear of getting lost was immediately eased, because of the
detailed instructions and the maps of the city we got, and all the amicable people around,
always ready to answer any questions we had. We met so many wonderful young people
from all over Europe!”

Jarne Verelst - Belgium
“Making a resolution, having discussions about it during the committee meetings and during the
general assembly, defending your country’s opinion,… These are just a few things of our daily pursuits
in Tallinn. And maybe it doesn’t seem that difficult, making agreements between 29 countries isn’t an
easy task, not even for youngsters full of great ideas. But I’m glad to say that in my opinion all
committees were successful, even though not every resolution passed.”
“Of course the MEP is much more than writing some sentences on a sheet of paper. Making friends
and, even more important, having fun are the reasons why the MEP is an unforgettable experience.
Having the opportunity to meet so many people from so many different countries was one of the nicest
parts of the MEP. And of course the MEP doesn’t end when you take your plane back home; you will
keep in touch with your international friends.”
Esther Delignat-Lavaud – France
“If I could add a word for myself, I would only say that, as a part of the committee on Civil Liberties,
Justice and Home affairs (I), I had the chance to experience the webcam conference with students
from a school who watched our committee work and then asked questions and underlined the weak
points of our resolution, and that I thought it was an excellent experience, because it permitted us to
criticise our own work for the better. I hope that in the future other delegates will have the chance to
experience this.”
Astrid Hampe - Austria
As a committee president I saw my delegates grow as characters with every comment they made and
every question they asked. After only a few days of inspiring work some of them could easily be
mistaken with real members of the European Parliament. Everyone [...] kept learning from others,
always striving for improvement. Lastly, even I myself have to thank you and your programme for
giving me the chance to finally find my place, as with every session I notice my personality
strengthening and hidden talents flourishing.
Tom Martin – United Kingdom
“The idea of teambuilding exercises taking place around the city of Tallinn was a great idea as it
allowed us to become accustomed to the city that we’d be in for the rest of the week. When we moved
on in the afternoon to committee meetings I was shocked at the quality and standard of the ministry of
the interior and was surprised we had such a grand lobby and meeting area to work on our
resolutions.”
“I personally found that once we’d began work on our resolution, friendships really did start to bond
even if opinions did clash relating to some issues. […] During our free morning on Thursday and the
previous evening we were becoming increasingly attached to our resolutions emotionally! We were
also hoping that they were going to be passed in the general assembly.”
“A defining aspect our delegation saw about what makes MEP so unique was the hands
on role you played in creating resolutions. It allowed you learn a great deal in a short
period of time on a wide variety of topics, the European system itself and other cultures
and nationalities. I thought it was fitting that the last resolution in the GA was on the Arab
autocratic governments. It showed that MEP dealt with such recent and important issues,
which really did affect citizens of the EU and people across the world.”
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Internationale MEP-conferentie Skopje (Republiek Macedonië)
De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië doet als kandidaat-lidstaat sinds enige jaren
mee aan het MEP. In 2007 startte Macedonië met vijf delegatieleden van het ‘Gimnasium Goce
Delcev’ uit Kumanovo. Sinds de internationale voorjaarsconferentie 2009 in Cyprus doet een delegatie
van de NOVA International Schools uit Skopje mee.
Van 30 oktober tot en met 6 november 2011 werd in Skopje de internationale MEP-conferentie
gehouden in samenwerking met de NOVA International Schools. Sinds de internationale MEPconferentie in Skopje stellen de NOVA International Schools, met behulp van lokale autoriteiten en
met ondersteuning van de Nederlandse ambassade in Skopje en het Model European Parliament in
Den Haag, alles in het werk om een nationale MEP-organisatie in Macedonië op te zetten.

Delegatieleden van de internationale conferentie in
Skopje tijdens de lobby voor hun resoluties.

Een commissielid aan het woord in het
Parlementsgebouw van de Republiek Macedonië.

Een greep uit de onderwerpen waar de jongeren in Skopje over discussieerden:

-

Committee on Development
The question of EU trade policy versus development cooperation: measures taken in these
two fields can lead to opposite effects. How can this be avoided?

-

Committee on Employment and Social Affairs
The question of free movement of services: how should the EU deal with the restrictions
applied by member states with regard to free movement of labour from the ‘new’ member
states?

-

Committee on Industry, Research and Energy
The question of fossil fuel alternatives: nuclear energy has lost much of its appeal as a
consequence of the disaster in Japan. Does this mean that nuclear energy is no longer an
option for the EU? Can and should the EU stimulate and promote the development and use
alternative energy sources?

-

Committee on Culture and Education
The question of the level of education: how can the EU work together with the member
states in order to raise and equalize the level of education in each of them?
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Programma Model European Parliament Skopje 2011
Sunday 30 October
Before 18 h 00

Arrival of the delegations at Skopje Airport and transfer to host families

Monday 31 October
09 h – 11 h 30

Opening Ceremony Model European Parliament Skopje
Congress Hall at the Government of the Republic of Macedonia

Welcome

Mrs. Anna van Sminia-Meijerink, Secretary-general of the MEP Foundation

Speakers

Mr. H.E Koce Trajanovski, Mayor of Skopje
Mr. Viktor Novakovski,
Model European Parliament organization Republic of Macedonia
Mr. Atdhe Sulejmani, President of the General Assembly of MEP Skopje
Heads of delegation of the member states and candidate-countries of the EU

14 h 00 – 17 h 30

Teambuilding programme

14 h 00 – 16 h 00

Workshop for directors/teachers
Macedonian Academy of Sciences and Arts

Tuesday 1 November
08 h 30 – 17 h 00

Committee meetings

08 h 30 – 17 h 00

Excursion for directors/teachers:
Walking tour from Skopje Museum to Fortress
Visit Old Bazaar, Museum of Revolutionary Struggle and and Monastery
Pantelejmon

Evening

Delegates and directors/teachers are received and have dinner in their
respective embassies

Wednesday 2 November
08 h 30 – 16 h 00

Committee meetings

16 h 00 – 19 h 30

Meeting correction panel, presidency and committee presidents at NOVA
International Schools

Evening

Delegates and directors/teachers are received and have dinner in their
respective embassies

Thursday 3 November
07 h 30 – 20 h 00

Excursion to Ohrid for delegates and directors/teachers

Friday 4 November
09 h 00 – 17 h 00
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H.E. Mr. Trajko Veljanoski,
Speaker of the House of Representatives of the Republic of Macedonia

Saturday 5 November
09 h 00 – 17 h 00

General Assembly
Congress Hall of the Government of the Republic of Macedonia

17 h 00 – 17 h 30

Closing ceremony Model European Parliament Skopje

Speakers

H.E. Dr. Teuta Arifi, Deputy Prime Minister for European Affairs
H.E. Mr. Pance Kralev, Minister for Education and Science
Mr. Viktor Novakovski, MEP organization Republic of Macedonia
Mrs. Anna van Sminia-Meijerink, Secretary-general of the MEP Foundation
Monika Spancheska, President of the General Assembly of MEP Skopje

Evening

Farewell Party at Club Midnight

Deelnemers van de internationale MEP-conferentie Skopje in het parlementsgebouw.

Nederlandse delegatie internationale MEP-conferentie Skopje 2011
-

Anna Smulders, Middelburg (Zeeland)
Wybe Wildenbeest, Assen (Drenthe)
Bas Nijhuis, Etten-Leur (Noord-Brabant)
Matthijs Rijlaarsdam, Rotterdam
(regio Rotterdam)
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Pien Goutier, Panningen (Limburg)
Maxim Buur, Wognum (Noord-Holland)
Jan Gijs van Dooren, Wijtgaard (Friesland)
Begeleider: Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit,
MEP-coördinator Gelderland

“De jeugd van nu beslist straks over de toekomst”
Het Model European Parliament in de schijnwerpers

Artikel in de Macedonische krant NOVA Makedonija, november 2011
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Indrukken van de jongeren tijdens MEP Skopje 2011

“

Ingrid Hampe – Austria
“The delegation of Austria values the constant involvement of politicians and media
during this international session. The opening ceremony as well as the closing ceremony
featured important political figures, such as the Mayor of Skopje, the Minister for
Education and Science and the Deputy Prime Minister for European Affairs. In addition
the Committee on Employment and Social Affairs had the chance to have a short
discussion with the Minister of Finance.”

Kristine Pedersen - Denmark
“We all had a really nice time in Macedonia. The people there were very hospital, friendly and openminded. They took their responsibility as a host country to the fullest; they helped us with everything
th
from calling a cab to bringing towels to the hostels. Without the students from Skopje the 35 MEP
session would not have been nearly as great.”
All in all we had an amazing trip to Macedonia and a very good experience with the Model European
Parliament, it was challenging but we learned a lot. The things you learn during MEP is something you
are able to use every day and for the rest of your life.”

Silvia Cocciolillo - Italy
“Playing this role means, above all, learning how to face ourselves, how to handle our fears, how and
when it’s the proper moment to pitch into the challenge and overcome our limits; to understand the
others, to measure ourselves with the ‘fellow delegates’ constantly and openly, by pinpointing their
most brilliant skills, as a healthy, stimulating competition.”
“This is the most peculiar feature of the MEP project, which every year, in each session and
particularly in the international ones, has the aim of promoting a pure exchange of new and different
ideas, mentalities and cultures.”
“We all felt more European, and less Italian or Croatian or Austrian, working together, sharing our
fears, our satisfactions, our efforts.”

Ekin Ozturk - Turkey
“The committee discussions were very interesting as all the delegations got the chance to interact with
delegates from fifteen different countries and had the chance to debate their opinions. The committee
meetings took place in separate locations but each location was unique and often linked to what the
committees were actually discussing.”

Dumitru Cristian - Romania
“Now, when I look back, I can see that this session teaches us so many skills that
no school can teach us in no matter how many years of teaching, because it is a
real situation, with real people and real matters to solve, or at least try to. And also,
it gives us the opportunity to be heard, at least by 180 young people if not by
someone else, and to let the other ones see whom we are for real, because those
days, the image of a country can be easily changed for many reasons, and
therefore this is just one more of the benefits of this program.”
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Deelnemers van de nationale conferentie voor de Ridderzaal op het Binnenhof.
Comité van Aanbeveling
Mr. H.D. Tjeenk Willink
Mr. G.J. de Graaf
Mevrouw G.A. Verbeet
Drs. M.J. van den Berg
Mr.drs. J.C. van Baalen
Mevrouw M.R. Schaake, MA
De heer J.J. van Aartsen
Drs. S. van der Vaart

Vice-President van de Raad van State
Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal
Commissaris van de Koningin in Groningen
Lid Europees Parlement
Lid Europees Parlement
Burgemeester van Den Haag
Hoofd Europees Parlement Informatiebureau in Nederland

Bestuur
Drs. N.G.M. Wegter
Dr. T.P. Louwerse
De heer A. van Marken
Mr. J.H. Drost
Drs. V.M. Penn
Drs. B. Scheperboer

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Mr. B.J. van Sminia-Meijerink

Secretaris-Generaal

Vertegenwoordiger provinciale coördinatoren

Provinciale Coördinatoren
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Flevoland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Regio Rotterdam
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
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Drs. J.P. Frans
Drs. M.C. Visser / Mevrouw I.J. van der Lijke
Drs. J.P. Franzen
Drs. B. Scheperboer
Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit
Drs. M.J. Peulen
Drs. M.E. Hiemstra
Drs. R. de Jager
De heer Y. Erades
Drs. J.M.M. van Kleef
Drs. A. Ribbens-Pijpelink
Drs. A.C.S.M. Peters
De heer J. Piepers / De heer R. Lepot
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