Europese Jongerenconventie
9 - 12 juli 2002, Brussel
Praktische informatie
De voorzitter van de Conventie had in zijn openingsrede van 28 februari de wens te kennen gegeven
dat er een "Conventie van de Europese jeugd" wordt georganiseerd naar het voorbeeld van de
Conventie zelf die door de staatshoofden en regeringsleiders tijdens de bijeenkomst van de
Europese Raad in Laken is opgericht.
De manifestatie zal van 9 tot en met 12 juli 2002 in Brussel in het Europees Parlement plaatsvinden.
210 Europese jongeren uit de 28 lidstaten en kandidaat-lidstaten zullen eraan deelnemen. De deelnemers, die door de conventieleden zullen worden aangewezen aan de hand van de voorstellen die
door de jongerenorganisaties zijn ingediend, zullen de Conventie samen voorbereiden en hun visie
geven op het Europa waarin zij over 25 of 50 jaar willen leven. De jongeren zullen in vergadering
bijeenkomen om hun plan op te stellen, dat zij vervolgens in een zitting met de conventieleden
zullen presenteren en bespreken. Ten slotte zullen zij een algemene evaluatie houden.
Deze informatieve nota vormt een aanvulling op document CONV 15/02, dat beschikbaar is op de
website van de Conventie (http://european-convention.eu.int) en bevat antwoorden op de volgende
vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Wie zijn de organisatoren van de manifestatie?
Hoe worden de deelnemers aangewezen en hoe moet men zich melden?
Wat is het programma?
Wat is de begroting voor de kosten van de deelnemers?
Waar vindt men informatie over de Conventie en het openbare debat over de toekomst
van de Unie?

Wie zijn de organisatoren van de manifestatie?
De jongerenconventie is een initiatief van de Conventie over de toekomst van de Europese Unie, dat
in de zitting van 15/16 april door de Conventie is goedgekeurd. Zij ligt in de lijn van het Witboek
van de Europese Commissie over de jeugd van november 2001.
De jongerenconventie wordt georganiseerd door het secretariaat van de Conventie in samenwerking
met het Europees Jeugdforum (http://www.youthforum.org), een netwerk waarbij talrijke
verenigingen zijn aangesloten die op Europees of nationaal niveau actief zijn.
De conventie wordt gefinancierd door de Europese Commissie, het Europees Parlement en het
secretariaat van de Conventie.
Hoe worden de deelnemers aangewezen en hoe moet men zich melden?
De deelnemers moeten tussen 18 en 25 jaar oud zijn.
Er zijn twee categorieën deelnemers:
A) Deelnemers per land (lidstaten en kandidaat-lidstaten)
168 jongeren (6 per land) worden vóór 5 juni aangewezen door de gewone en plaatsvervangende
leden van de Conventie die de nationale parlementen en regeringen vertegenwoordigen. Deze
kunnen hun keuze zelfstandig maken, of in overleg met de andere conventieleden van het eigen
land. Zij zullen rekening houden met de voorstellen van de nationale jeugdorganisaties, en zorgen
voor een evenwichtige verdeling van de deelnemers (leeftijd, beroep, geslacht, stad en platteland,
leden en niet-leden van verenigingen enz.).
Om langs deze weg deelnemer te worden moet men zich melden (met cv en personalia,
waaronder telefoonnummer en eventueel e-mailadres)
-

hetzij door rechtstreeks contact op te nemen met de conventieleden van het eigen land,
die genoemd worden op het volgende internetadres: http://european-convention.eu.int

-

hetzij, uiterlijk 16 mei, bij de nationale jeugdorganisaties; de gegevens over de
organisaties die bij het Europees Jeugdforum zijn aangesloten staan op het volgende
internetadres: http://youthforum.org/organisation/members.html. Ook Jeugdorganisaties
die niet zijn aangesloten kunnen hun voorstel eveneens rechtstreeks bij de conventieleden indienen, of bij de nationale jeugdraad van hun land.

B) Europese vertegenwoordigers
32 jongeren worden gekozen door de conventieleden die door het Europees Parlement zijn
aangewezen.
4 jongeren worden gekozen door de conventieleden die door de Europese Commissie zijn
aangewezen.
6 jongeren worden gekozen door de heer Giscard d'Estaing, voorzitter, en de heren Amato en
Dehaene, vice-voorzitters van de Conventie.
Bij de keuze wordt rekening gehouden met de voorstellen van de Europese organisaties.
Om langs deze weg deelnemer te worden, moet men
-

hetzij zich uiterlijk 16 mei melden bij een internationale jeugdorganisatie: de gegevens
over de organisaties die bij het Europees Jeugdforum zijn aangesloten, staan op het
volgende internetadres: http://youthforum.org/organisation/members.html; die
organisaties zenden de aanmeldingen door naar het Europees Jeugdforum, dat op zijn
beurt voorstellen zal indienen bij de betrokken conventieleden.

-

hetzij zich uiterlijk 16 mei rechtstreeks melden bij het secretariaat van de delegatie van
het Europees Parlement voor de Conventie op het volgende e-mailadres:
ep-youthconvention@europarl.eu.int.

Hoe ziet het programma er in grote lijnen uit?
Dinsdag 9 juli, middag:
Aankomst van de jongeren in Brussel, samenkomst in het Europees Parlement.
Inleidende voorbereidingszitting, vaststelling van de werkmethoden en ontvangstdiner.
Woensdag 10 juli:
Ochtend: Officiële opening van de jongerenconventie, gevolgd door een plenaire
werkvergadering.
Middag: werkvergadering (eventueel in groepen).
Donderdag 11 juli:
Ochtend: voortzetting van de besprekingen.
Middag: opening van de zitting van de Europese Conventie. De jongeren nemen aan een
gedeelte ervan deel. Voortzetting van de jongerenconventie in de loop van de middag.

Vrijdag 12 juli:
Ochtend: voortzetting van de Europese Conventie. Officiële presentatie door de jongeren van
het resultaat van hun besprekingen, gevolgd door een debat van de jongeren en de
conventieleden.
Einde van de ochtend: persconferentie van vertegenwoordigers van de jongeren.
Middag: algehele evaluatie van de jongerenconventie, 's avonds eventueel gevolgd door een
afsluitende ceremonie.
Zaterdag 13 juli:
Vrije dag.
Zondag 14 juli:
Thuisreis voor de jongeren die per vliegtuig reizen.
Wat is de begroting voor de kosten van de deelnemers?
De details voor de begroting zijn nog niet vastgesteld. In elk geval moeten de volgende kosten
gedekt worden:
1. Kosten (retour) voor reis per trein of vliegtuig tussen land van herkomst en Brussel, op grond van
de afstand en met toepassing van het APEX-tarief.
2. Kosten van het verblijf in Brussel van dinsdagavond 9 juli tot en met zondagmorgen 14 juli in
een tweepersoonskamer van een van de hotels die door het Jeugdforum gereserveerd zijn.
3. De maaltijden van dinsdagavond, woensdag, donderdag, en vrijdagmiddag, die worden
aangeboden.
Naast deze kostendekking zullen er geen dagvergoedingen betaald worden.
Het is van het grootste belang dat de deelnemers geen reisreserveringen maken voordat zij een
schriftelijke bevestiging van het Jeugdforum ontvangen hebben.
Waar vindt men informatie over de Conventie en het openbare debat over de toekomst van de
Unie?
Men raadplege de volgende internetsites:
Conventie: http://european-convention.eu.int
Futurum: http://europa.eu.int/futurum
Forum: http://europa.eu.int/futurum/forum_convention/index_fr.htm
Europees Parlement: http:/europarl.eu.int/europe2004
Ook de "Verklaring van Laken" bevat nuttige informatie:
http://europa.eu.int/futurum/documents/offtext/doc151201_fr.htm

