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De Permanente Commissie vergadert in Brussel 
In het kader van het Belgisch Voorzitterschap van het Ministercomité, vergadert de 
Permanente Commissie van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) op 
dinsdag 18 november in Brussel in het Federaal Parlement. 
Na de opening van de vergadering door de Voorzitster van de PACE, mevr. Anne Brasseur, 
spreekt de Senaatsvoorzitster, mevr. Christine Defraigne, de deelnemers toe. De leden van de 
Permanente Commissie houden daarna een gedachtewisseling met de Belgische minister voor 
Buitenlandse Zaken, de h. Didier Reynders, die het Ministercomité voorzit voor een periode van 
zes maanden. Het debat gaat over de prioriteiten van België tijdens het voorzitterschap en 
andere kwesties in het kader van de permanente politieke dialoog van de Assemblee met het 
Ministercomité. 
De leden van de Permanente Commissie debatteren daarna over de andere thema’s die op de 
dagorde staan: de maatregelen ter voorkoming van misbruik van het Verdrag inzake 
overbrenging gevonniste personen, preventie van geweld tegen vrouwen waarbij de aandacht 
ligt op de daders, het meten en verbeteren van het welzijn van de Europese burgers en de 
alternatieven voor de huisvesting van intern verplaatste personen (IDP) en van vluchtelingen 
die in Europa in collectieve centra zitten die niet aan de normen beantwoorden. 
www.coe.int 
 
 

De Permanente Commissie op cultureel bezoek in Ieper 
Vermits het jaar 2014 het herdenkingsjaar is van het begin van de Eerste Wereldoorlog, gaan de 
leden van de Permanente Commissie naar Ieper, waar zij deelnemen aan een 
herdenkingsplechtigheid op de Commonwealth militaire begraafplaats “Tyne Cot” en een 
bezoek brengen aan het Museum “In Flanders Fields”, het museum dat in 2000 de Museumprijs 
van de Raad van Europa in ontvangst mocht nemen. www.inflandersfields.be 
 
Het Ministercomité van de Raad van Europa is het beslissingsorgaan van de Raad van Europa. Het is samengesteld 
uit de ministers van Buitenlandse Zaken van alle Lidstaten, of van hun permanente vertegenwoordigers in 
Straatsburg. Samen met de Parlementaire Assemblee waakt het over de eerbiediging van de waarden die aan de 
grondslag van de Raad van Europa liggen. Het heeft tevens een opvolgingsfunctie voor wat betreft de naleving van 
de verbintenissen die de Lidstaten zijn aangegaan. 
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