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De voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de heer André Flahaut, heeft de te Vilnius 

van 4 tot 6 september 2013 georganiseerde  Interparlementaire conferentie over het 

Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- 

en Defensiebeleid (GVDB), bijgewoond als hoofd van een delegatie van Kamerleden en Senatoren. 

De conferentie ging door in de gebouwen van de Seimas, het parlement van de republiek Litouwen, 

in het kader van het Litouwse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.  

Bij die gelegenheid heeft de heer Flahaut een onderhoud gehad met zijn Litouwse ambtsgenoot, de 

heer Vydas Gedvilas, voorzitter van de Seimas van de republiek Litouwen. Het was de eerste keer dat 

een Belgische Kamervoorzitter in de Seimas werd ontvangen. Tijdens het gesprek tussen de beide 

voorzitters werd dieper ingegaan op de Belgisch-Litouwse relaties, die uitstekend zijn, en het 

versterken van de parlementaire diplomatie meer in het bijzonder op het niveau van de voorzitters 

van de assemblees. De betrokkenheid van de parlementen bij veiligheids- en 

defensieaangelegenheden komt meer en meer op de voorgrond. Het debat over de toestand in 

Syrië, waarnaar tijdens de conferentie veelvuldig werd verwezen, is daarvan het concrete bewijs. 

Beide parlementsvoorzitters hadden het ook over de associatieovereenkomst die de Europese Unie 

met Oekraïne wil sluiten. Ten slotte heeft de heer André Flahaut zijn Litouwse ambtsgenoot 

uitgenodigd voor een bezoek aan de Kamer van volksvertegenwoordigers op een nog te bepalen 

datum. 

Op de agenda van de vergadering, die op 5 september 2013 werd geopend door mevrouw Dalia 

Grybauskaité, president van de republiek Litouwen, stonden naast de bespreking van het 

huishoudelijk reglement van de interparlementaire conferentie, die het toekomstig institutioneel 

kader vormt om de parlementen van de lidstaten van de Europese Unie en het Europees parlement 

zelf te betrekken bij dit beleid, ook de toespraken van de voorzitters van de commissies voor de 

Buitenlandse zaken en voor de Nationale veiligheid en de Defensie van de Seimas en van de 

ministers van Buitenlandse zaken en van Defensie van Litouwen.  

In de op de uiteenzetting van de Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie, mevrouw Catherine Ashton, over de 

prioriteiten en de strategie van de EU op het domein van het GBVB en het GVDB, volgende 

gedachtewisseling heeft de Kamervoorzitter gewezen op het groot belang dat België hecht aan de 

verdere ontwikkeling van een Europese defensie. Hij verwees hierbij naar de door België in dit 

verband reeds genomen initiatieven (zoals de gemeenschappelijke pilotenopleidingen met Frankrijk 

en de samenwerking op het gebied van de marine met Nederland) alsook naar de door de Kamer 

aangenomen resolutie over de toekomst van het Belgische leger in Europees verband (DOC 53 

2203/009).     



Tijdens de tweede sessie op 6 september werd door de secretaris-generaal van de Navo, de heer 

Anders Fogh Rasmussen. dieper ingegaan op de toekomst van de samenwerking tussen de Europese 

Unie en de Navo. Met een debat over de voorbereiding van de Europese Raad van december 2013 

die over veiligheid en defensie zal handelen en over het Oostelijk partnerschap en het strategisch 

belang hiervan voor de Europese Unie, werd de conferentie afgesloten. 

De volgende interparlementaire conferentie zal worden gehouden te Athene tijdens het Griekse 

voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.  

 

 Vydas Gedvilas, voorzitter van de Seimas en André Flahaut, voorzitter van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers 

________ 


