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PERSBERICHT 
 
Jongeren denken met Europa mee in het Model Europea n Parliament 2011 
 
In deze tijd van grote financiële crisis waar de po litieke leiders in Europa zich geen raad mee weten,  komen 
deze week ruim honderdvijftig jongeren in de vergad erzalen van het Binnenhof bijeen om mee te denken o ver 
de problemen waar de Europese Unie op dit moment vo or staat.  
 
Na de opening op woensdag in de Eerste Kamer zullen  zij op donderdag en vrijdag de door hen opgestelde  
voorstellen in de Tweede Kamer verdedigen. In een s ituatie waarin menig volwassen politicus het niet m eer 
over Europa durft te hebben, laten deze enthousiast e zestien en zeventienjarigen met grote creativitei t zien 
hoe we een aantal grote grensoverschrijdende proble men juist op Europees niveau moeten aanpakken. 
  
Wat is het Model European Parliament 
Het Model European Parliament is een rollenspel, waarbij scholieren uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs 
het Europees Parlement naspelen. Beraadslaagd wordt over actuele, politieke onderwerpen, waarover in “parlemen-
taire commissies” standpunten zijn voorbereid. In de Algemene Vergadering wordt gestemd over ontwerp-resolutie-
teksten. Aan de vergadering nemen circa 155 leerlingen deel, afkomstig uit alle provincies en de regio Rotterdam. In 
totaal zijn ruim honderdtwintig scholen in Nederland betrokken bij het Model European Parliament Nederland. 
 
In de afgelopen twintig jaar is het idee van Europese Parlementen voor de jeugd buitengewoon goed aangeslagen in 
Nederland. Het enthousiasme van de betrokkenen heeft ertoe geleid dat nu in alle provincies en de regio Rotterdam 
ook provinciale conferenties worden gehouden. Jaarlijks nemen ruim 2000 scholieren als “Europarlementariërs” direct 
deel aan dit project. Daarnaast zijn vele anderen indirect bij de organisatie, selectie en uitvoering betrokken. 
 
De stichting Model European Parliament Nederland en het Montesquieu Instituut zijn een samenwerking aangegaan om 
het voortbestaan van het MEP te waarborgen. De organisatie van de nationale MEP conferentie is inmiddels 
overgenomen door het Montesquieu Instituut. 
 
Officiële  opening van de conferentie  
De officiële opening van de nationale conferentie 2011 zal plaatsvinden op woensdag 21 september om 15.00 uur in 
de Vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Binnenhof 22. De voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. 
G.J. de Graaf, de ambassadeur van Polen (momenteel voorzitter van de EU), Z.E. Dr. Janusz Józef Stánczyk en de 
bestuursvoorzitter van het Montesquieu Instituut, Mr. E.M. d’Hondt, zullen de jonge ‘Europarlementariërs’ toespreken. 
Aansluitend zal iedere delegatie een presentatie geven van de EU-lidstaat die wordt vertegenwoordigd. 
 
Algemene vergadering  
De Algemene Vergadering vindt plaats in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, op donderdag 22 september in de 
Oude Vergaderzaal en op/ mep@montesquieu-instituut.nl. U kunt vragen naar vrijdag 23 september in de Plenaire 
Zaal. De voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw G.A. Verbeet, opent de vergadering  donderdagochtend. 
 
Bij de slotceremonie op vrijdagmiddag om 16.30 uur spreken:  

- Mevrouw drs. J. Sargentini, Europarlementariër;  
- de heer G.P.J. Koopmans, Lid Tweede Kamer en  
- Mr. B.J. van Sminia-Meijerink, secretaris-generaal Stg Model European Parliament Nederland. 

 
Alle bijeenkomsten zijn toegankelijk voor sponsors en de media 
Voor nadere inlichtingen en aanmelding kan men zich wenden tot het Montesquieu Instituut 
tel. 070-3630105 / 070-3560238 Liesbeth Weijs of Marijke Farahani of email mep@montesquieu-instituut.nl.  


