EUROPESE CONVENTIE
SECRETARIAAT

Brussel, 28 maart 2002 (04.04)
(OR. fr)
CONV 15/02

INFORMATIEVE NOTA
van:
het secretariaat
aan:
de Conventie
Betreft:
Jongerenconventie

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. Dat voorstel kreeg ruime steun en er zijn tal van verzoeken en voorstellen
ingediend. De voorzitter had in de zitting van 21/22 maart eerste informatie verstrekt.
Het secretariaat heeft samen met de Commissie en het Europees Parlement een voorstel uitgewerkt,
dat in de vergadering van het presidium van 27 maart is goedgekeurd:
1.

Algemene opzet

Organisatie en verloop zullen zoveel mogelijk op de Conventie geïnspireerd zijn (vertolking, werkruimten enz.). Dat zal de contacten tussen de jongeren en de conventieleden bevorderen.
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Het totale aantal jeugdconventieleden is bepaald op 210, als volgt verdeeld: 168 worden gekozen
door de gewone en plaatsvervangende leden van de Conventie die de nationale parlementen en de
regeringen vertegenwoordigen (6 per land), 32 door de vertegenwoordigers van het Europees
Parlement, 4 door de vertegenwoordigers van de Commissie en 6 door de voorzitter en de vicevoorzitters. De onderste leeftijdsgrens is bepaald op 18 jaar (wettelijke meerderjarigheid), de
bovenste op 25 jaar. Er wordt in de jongerenconventie geen onderscheid gemaakt tussen gewone
leden en plaatsvervangers.
De conventieleden die de nationale parlementen en de regeringen vertegenwoordigen houden bij de
aanwijzing van de leden van de jongerenconventie rekening met de voorstellen van de nationale
jeugdorganisaties. Zij kunnen de leden individueel of in overleg met de andere conventieleden uit
eenzelfde land aanwijzen.
De conventieleden die het Europees Parlement en de Commissie vertegenwoordigen alsmede de
voorzitter en de vice-voorzitters houden rekening met de hun voorgelegde voordrachten van de
Europese organisaties.
De conventieleden wordt verzocht bij hun keuze naar een algemeen evenwicht te streven zodat de
Europese jeugd in zijn verscheidenheid vertegenwoordigd is: leeftijd, geslacht, beroepsrichting,
stad - platteland, al dan niet aangesloten bij een vereniging, enz.
2.

Vergaderrooster

De jongerenconventie vindt van 9 tot en met 14 juli plaats te Brussel, ten kantore van het Europees
Parlement. Programma:
-

dinsdag 9 juli: opening aan het eind van de middag, gevolgd door een ontvangstdiner;

-

woensdag 10 juli: besprekingen van de jongerenconventie;

-

donderdag 11 juli, ochtend: voortzetting van de besprekingen en aanneming van de
conclusies;
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-

donderdag 11 juli, namiddag: de Conventie neemt kennis van de besprekingen van de
jongerenconventie en ontvangt de jongeren in haar midden (grote vergaderzaal van het
Europees Parlement) / alternatief: de jongerenconventie zet de besprekingen voort;

-

vrijdag 12 juli, ochtend: voortzetting van de Conventie / alternatief: presentatie van de werkzaamheden van de jongerenconventie aan de Conventie;

-

vrijdag 12 juli, namiddag: de jongerenconventie maakt de balans van de besprekingen op en
wisselt ervaringen uit, eventueel gevolgd door een slotdiner;

-

zondag 14 juli: vertrek.

3.

Voorlopige begroting

De kosten van dit evenement worden geraamd op 150.000 euro. Die raming omvat 5 hotelnachten
(40 euro per persoon in tweepersoonskamer), de kosten van vliegtuigtickets, maaltijden en andere
organisatiekosten (in het bijzonder gebruik van het jeugdforum / youth forum).
De Commissie is bereid 120.000 euro te dragen. Het restant, 30.000 euro, komt ten laste van de
begroting van de Conventie. De kosten voor vertolking en de ter beschikking te stellen ruimten zijn
niet in die begroting begrepen en worden rechtstreeks door het Europees Parlement gedragen.
o
o

o

De conventieleden wordt verzocht de namen van de gekozen jongeren met een kort curriculum vitae
en hun personalia uiterlijk woensdag 5 juni toe te zenden aan het secretariaat (ter attentie van
Alessandra Schiavo of Etienne de Poncins).

_____________________
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