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Aangenomen voorstellen van resolutie 
 
 
COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 
 
- Resolutie betreffende een betere bescherming van vrouwen die een beroep doen op in-

vitrofertilisatie, DOC 53K0221. 
 
 
COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 
 
- Resolutie over het behoud van SHAPE in Casteau, DOC 53K1002. 
 
 
COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 
 
- Resolutie betreffende het vergoedingsbeleid van financiële instellingen die worden gesteund 

door de federale overheid, DOC 53K1316. 
 
 
COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 
 
- Resolutie betreffende de nadere regels van de stresstests en de gevolgen ervan op de 

nucleaire installaties, DOC 53K1405. 
 
 
COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 
 
- Voorstel van resolutie met betrekking tot de strijd tegen hepatitis C, DOC 53K0260 
- Voorstel van resolutie betreffende het verbeteren van de bescherming en opvolging van 

premature kinderen, DOC 53K0380 
- Resolutie betreffende de erkenning van het fibromyalgiesyndroom en een betere 

alomvattende behandeling van de fibromyalgiepatiënten, DOC 53K0382. 
- Resolutie betreffende een globale aanpak van gehoorschade, DOC 53K0484. 
- Voorstel van resolutie betreffende het federale voedings- en gezondheidsbeleid, 

DOC 53K0688 
- Voorstel van resolutie over de instelling van 22 oktober als nationale dag van het chronisch 

inflammatoir darmlijden, DOC 53K1078 
- Voorstel van resolutie betreffende de steun van België aan het optrekken van de Europese 

reductiedoelstelling tot 30 % minder broeikasgassen tegen 2020, DOC 53K1245. 
- Voorstel van resolutie over de verbetering van de patiëntenzorg in de kinderpsychiatrie, 

DOC 53K1258 
- Voorstel van resolutie over de regeling voor de verstrekking van levensmiddelen aan de 

meest behoeftigen in de Europese Unie, DOC 53K1728 
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 
 
- Resolutie met het oog op de ratificatie van het Optioneel Protocol bij het VN-verdrag tegen 

Foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing 
(OPCAT), DOC 53K0025. 

- Resolutie ter ratificatie, door ons land, van het reeds sinds november 2000 ondertekende 
Protocol nr. 12 bij het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden, DOC 53K0026. 

- Resolutie met het oog op de ratificatie van het Optioneel Protocol bij het VN-verdrag inzake 
Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR), DOC 53K0027. 

- Resolutie betreffende land grabbing en landbouwgrondbeleid in ontwikkelingslanden, 
DOC 53K0110. 

- Resolutie over de wereldwijde opheffing van de strafbaarstelling van homoseksualiteit, 
DOC 53K0364 

- Resolutie over de bestrijding van genitale verminking bij vrouwen, DOC 53K0412. 
- Voorstel van resolutie over de situatie in kamp Ashraf in Irak, DOC 53K0716 
- Resolutie over de bescherming van het noordpoolgebied, DOC 53K1000. 
- Resolutie over de vrijlating van de Israëlische sergeant Gilad Shali, DOC 53K1160. 
- Resolutie over de aanhouding en de vrijlating van de in Egypte ontvoerde Belgische 

journalist Serge Dumont, DOC 53K1166. 
- Resolutie betreffende de steun aan de democratische bewegingen en de eerbiediging van 

de mensenrechten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, DOC 53K1194. 
- Resolutie betreffende de oprichting van een interparlementair begeleidings- en 

adviesorgaan voor het Gemeenschappelijk Buitenlandse en Veiligheidsbeleid en het 
Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid, DOC 53K1196. 

- Resolutie betreffende de steun van België aan het optrekken van de Europese 
reductiedoelstelling tot 30 % minder broeikasgassen tegen 2020, DOC 53K1245. 

- Resolutie over de stijging van de voedselprijzen, DOC 53K1321. 
- Resolutie betreffende het vastleggen van een concrete timing voor de onderhandelingen 

met Duitsland en Nederland over de reactivering van de IJzeren Rijn en de aanstelling van 
de eerste minister om deze onderhandelingen te leiden, DOC 53K1476. 

- Voorstel van resolutie over de totstandbrenging van een klimaat van vertrouwen tussen 
China en Taiwan en de betekenisvolle participatie van Taiwan in bepaalde internationale 
organisaties, DOC 53K1546 

- Voorstel van resolutie met betrekking tot een sterk internationaal wapenverdrag, 
DOC 53K1794 

- Voorstel van resolutie met betrekking tot het standpunt van de Belgische regering in het 
kader van het 4de High Level Forum on Aid Effectiveness, DOC 53K1847 

- Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de mensenrechtenverdedigers, 
DOC 53K1887 

- Voorstel van resolutie aangaande de veroordeling en de gevangenisstraf voor mevrouw 
Julia Timosjenko en andere voormalige leden van de Oekraïense regering, DOC 53K1955 

- Voorstel van resolutie over de herziene Hongaarse grondwet, DOC 53K2001 
 
VERENIGDE COMMISSIES VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN DE LANDSVERDEDIGING 
 
- Resolutie betreffende de toestand in Libië, DOC 53K1308 (in verenigde commissies voor 

de Buitenlandse betrekkingen en de Landsverdediging) (toepassing van artikel 76 van het 
Kamerreglement). 

 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0025&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0026&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0027&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0110&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0364&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0412&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0716&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1000&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1160&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1166&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1194&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1196&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1245&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1321&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1476&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1546&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1794&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1847&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1887&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1955&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2001&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1308&legislat=53&inst=K

