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Internationale betrekkingen 
 

 
 

Interparlementaire Unie 
 
De Interparlementaire Unie (IPU) is de wereldorganisatie van de nationale parlementen en 

bestaat sinds 1889. Er zijn thans 166 landen lid van. België is een van de negen stichtende 

leden. Kamer en Senaat zijn in de IPU vertegenwoordigd via de Belgische IPU-groep. 

Meer informatie over organisatie en activiteiten van de Belgische IPU-groep of over de 

Interparlementaire Unie in het algemeen is te vinden op de website van de groep. 

 
Bureau en Algemene Vergadering van de Belgische IPU-groep 
 
Tijdens de gewone zitting 2013-2014 telde het Bureau van de Belgische IPU-groep 14 leden, 
waaronder 8 volksvertegenwoordigers: 

- gewone leden: Christiane Vienne (voorzitster van de groep vanaf 25 september 2013, ter 

vervanging van Patrick Moriau, die op 20 juli 2013 overleed), François-Xavier de Donnea 

(ondervoorzitter), Miranda Van Eetvelde (ondervoorzitster), Dirk Van der Maelen, Stefaan 

Van Hecke 

- plaatsvervangende leden: Denis Ducarme, Jan Jambon, Christophe Lacroix (vanaf 25 

september 2013, ter vervanging van Christiane Vienne). 

 
De Voorzitter van de Kamer wordt ambtshalve op de vergaderingen van het Bureau van de IPU-
groep uitgenodigd.  
 

Het Bureau vergaderde op 25 september en 24 oktober 2013 en op 14 januari en 22 april 2014. 

De jaarlijkse Algemene Vergadering van de groep vond plaats op 4 februari 2014. 

 
 
Mandaten van Belgische parlementsleden in de IPU 

 

 François-Xavier de Donnea: 
a) ondervoorzitter van de Tweede Commissie van de Assemblee van de IPU (Duurzame 

ontwikkeling, financiering en handel) sinds maart 2013. Hij was al plaatsvervangend 
ondervoorzitter van die commissie sinds april 2011 (duur van het mandaat: 4 jaar). 

b) lid van het Comité ter bevordering van de eerbiediging van het internationaal humanitair 
recht sinds april 2012 (duur van het mandaat: 4 jaar). 

c) lid van het Stuurcomité van de Twaalf Plus Groep sinds oktober 2010. De Twaalf Plus 
Groep is de geopolitieke groep in de IPU waar België toe behoort. Hij omvat de landen 
van de Raad van Europa en enkele andere landen (Israël, Canada, Australië, Nieuw-
Zeeland). 

 

http://ipu.fed-parl.be/
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 Dirk Van der Maelen: lid van het Stuurcomité van de Parlementaire Conferentie over de 
WTO (Wereldhandelsorganisatie) sinds september 2010 (duur van het mandaat: 4 jaar). Die 
conferentie is een initiatief van de IPU en het Europees Parlement en vergadert in principe 
elk jaar. Het Stuurcomité bereidt de zittingen van de conferentie voor en volgt de activiteiten 
van de WTO in de periodes tussen de zittingen. 
 

 Christiane Vienne: plaatsvervangend lid van het Comité Midden-Oosten (verkozen op 20 
maart 2014 – duur van het mandaat: 4 jaar). 

 
 
 
Activiteiten  
 

Statutaire Assemblees van de IPU 
 

129e Assemblee, Genève, 7-9 oktober 2013 

 

De volgende leden van de Kamer namen aan de zitting deel: 

Christiane Vienne, delegatieleidster 

François-Xavier de Donnea 

Miranda Van Eetvelde. 

 

De zitting was gewijd aan (i) een urgentiedebat over parlementair toezicht op het verbod op en 

de vernietiging van chemische wapens, (ii) voorafgaandelijke debatten over de thema’s die de 

drie vaste commissies zouden behandelen tijdens de volgende assemblee, (iii) vergaderingen 

van de Commissie voor VN-aangelegenheden en (iv) informele debatten over de problematiek 

van de ontheemden en over de partijcontrole op parlementsleden. 

 

De Commissie voor VN-Aangelegenheden besprak de volgende punten: 

- interactie tussen de landenteams van de VN en de nationale parlementen 
- follow-up van de 4e VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen (LDC-IV) 
- gevolgen van het recent goedgekeurde wapenhandelsverdrag 
- toepassing van resolutie 1540 van de VN-Veiligheidsraad over de non-proliferatie van  

massavernietigingswapens 
- parlementaire steun voor de internationale verbintenissen over de rechten van kwetsbare 

groepen, meer bepaald de autochtone volkeren en de personen met een handicap. 
 

Miranda Van Eetvelde nam het woord tijdens het voorafgaandelijke debat over het thema “Voor 

een wereld zonder nucleaire wapens: bijdrage van de parlementen” (Commissie I: Vrede en 

internationale veiligheid). 
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Christiane Vienne nam het woord tijdens het debat in de Commissie voor VN-aangelegenheden 

over de rol van de parlementen bij de toepassing van het wapenhandelsverdrag van de VN. 

François-Xavier de Donnea nam deel aan de werkzaamheden van het comité Internationaal 

humanitair recht, dat de toestand van de Syrische vluchtelingen en de problematiek van de 

staatloosheid besprak. De leden van het comité brachten ook een bezoek aan het hoofdkwartier 

van het Internationaal Comité van het Rode Kruis in Genève. 

De Belgische delegatie speelde een actieve rol in de bespreking van de amendementen op de 

Statuten en Reglementen van de IPU waardoor het formaat van de Assemblees en de werking 

van de commissies vanaf 2014 verandert. Zij diende een reeks technische subamendementen 

in, waarvan de meeste aanvaard werden. Een compromisvoorstel van François-Xavier de 

Donnea over de samenstelling van de bureaus van de commissies werd eveneens aanvaard. 

 

 

130e Assemblee, Genève, 16-20 maart 2014 

 

De volgende leden van de Kamer namen aan de zitting deel: 

François-Xavier de Donnea, delegatieleider 

Miranda Van Eetvelde. 

 

De Assemblee keurde de volgende resoluties goed: 

- Voor een wereld zonder nucleaire wapens: bijdrage van de parlementen (Commissie I: Vrede 
en internationale veiligheid) 

- Voor een risicobestendige ontwikkeling, met inachtneming van de bevolkingstoename en 
natuurlijke beperkingen (Commissie II: Duurzame ontwikkeling, financiering en handel) 

- Rol van de parlementen voor de bescherming van de rechten van kinderen, meer bepaald 
niet vergezelde kindmigranten, en voor het beletten van de uitbuiting van kinderen bij 
gewapende conflicten (Commissie III: Democratie en mensenrechten) 

- Herstel van vrede en veiligheid en versterking van de democratie in de Centraal-Afrikaanse 
Republiek: bijdrage van de IPU (spoeddebat). 

 

De Commissie voor VN-aangelegenheden, die de vierde vaste commissie geworden is en 

voortaan tijdens elke Assemblee zal vergaderen, had het over de inbreng van de parlementen 

bij het opstellen van de volgende generatie ontwikkelingsdoelstellingen en over de 

voorbereiding van een nieuwe resolutie van de Algemene Vergadering van de VN over de 

interactie tussen de UNO, de parlementen en de IPU. 

Er was ook een algemeen debat over het thema: “125 jaar IPU: bevestiging van onze inzet voor 

vrede en democratie”. 
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François-Xavier de Donnea zat de Tweede Commissie voor, met Belgisch senator Philippe 

Mahoux als een van de twee rapporteurs. 

Dhr. de Donnea nam ook deel aan een gemeenschappelijke vergadering van de bureaus van 

de vaste commissies en de voorzitters van de geopolitieke groepen over de invoering van de 

nieuwe werkwijze van de commissies alsook aan de werkzaamheden van het comité 

Internationaal humanitair recht, waar hij meer bepaald het woord nam over de bescherming van 

gezondheidswerkers in conflictsituaties. 

In de Twaalf Plus Groep pleitte hij voor een ontmoeting met de Russische delegatie over de 

toestand in Oekraïne (een van de voorstellen voor een spoeddebat), ontmoeting die hij nadien 

namens de Groep ook voorzat. Op zijn initiatief eiste de Twaalf Plus Groep bovendien een 

mandaat van co-rapporteur op over het thema dat de Derde Commissie gekozen had voor de 

volgende Assemblee (oktober 2014). Dhr. de Donnea beklemtoonde het delicate karakter van 

dat thema, een voorstel van de Verenigde Arabische Emiraten: “Nationale soevereiniteit, niet-

inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Staten en bescherming van de 

mensenrechten in het internationaal recht”. Voor het mandaat van co-rapporteur werd de 

kandidatuur van Belgisch senator Philippe Mahoux voorgesteld en door de Assemblee 

aanvaard. 

De Belgische delegatie steunde actief de Belgische kandidaat voor de functie van secretaris-

generaal van de IPU, oud-volksvertegenwoordiger Geert Versnick. De IPU verkoos echter 

adjunct-secretaris-generaal Martin Chungong (Kameroen). 

 

Speciale IPU-conferenties 

 

 Jaarlijkse parlementaire hoorzitting in de UNO, New York, 14-15 november 2013: Christiane 
Vienne 

 

 Jaarlijkse Parlementaire Conferentie over de WTO, in de marge van de 9e Ministeriële 
Conferentie van de WTO, Bali (Indonesië), 2-6 december 2013: Dirk Van der Maelen 

 

 Parlementaire vergadering in het kader van de 58e zitting van de VN-commissie voor de 
positie van de vrouw, New York, 11 maart 2014: Corinne De Permentier 

 

 

Andere vergaderingen 

 Dirk Van der Maelen nam deel aan de vergaderingen van het Stuurcomité van de 
Parlementaire Conferentie over de WTO in Genève op 2 oktober 2013 (in de marge van het 
jaarlijkse Publieksforum van de WTO) en in Brussel op 11-12 februari 2014. 



Kamer van volksvertegenwoordigers – Activiteitenverslag 2013-2014 
 
 

Hij vertegenwoordigde ook de IPU op het tweede voorbereidingscolloquium voor de zitting 

2014 van het DCF (Development Cooperation Forum) van de UNO in Montreux (Zwitserland) 

op 24-25 oktober 2013. 

 François-Xavier de Donnea nam deel aan de vergadering van het Stuurcomité van de Twaalf 
Plus Groep in Parijs, op 10 februari 2014. 

 

Bilaterale contacten van de Belgische IPU-groep 

Binnen de Belgische IPU-Groep bestaan er 105 bilaterale secties voor de versterking van de 

relaties met de parlementen van andere landen. Zij zijn ingedeeld in acht regionale groepen 

(West-Europa, Zuid-Europa, Centraal-Europa, Eurazië, Midden-Oosten/Noord-Afrika, Afrika, 

Azië/Oceanië en Amerika). Van die secties, waar de leden van het Federale Parlement op eigen 

initiatief bij aansluiten, worden er 65 voorgezeten door volksvertegenwoordigers. 

Het Bureau van de IPU-groep keurde op 22 april 2014 een reorganisatie van de secties goed, 

die vanaf de volgende legislatuur in werking zal treden. Een aantal secties worden 

samengevoegd, waardoor het aantal secties daalt tot 68. De indeling in regionale groepen blijft 

behouden. 

Op uitnodiging van Herman De Croo, voorzitter van de sectie België-Rusland, verbleef een 

delegatie van de vriendschapsgroep van de Russische Staatsdoema voor de Benelux onder 

leiding van de heer Nikolaï Guerassimenko van 30 september tot 2 oktober 2013 in ons land. 

Op 25 en 26 maart 2014 ontving de voorzitter van de sectie België-Polen, Stefaan Vercamer, 

een delegatie van de vriendschapsgroep voor België van het Poolse parlement onder leiding 

van de heer Marek Ziolkowski. 

Een delegatie van de sectie Roemenië onder leiding van sectievoorzitster Muriel Gerkens 

bracht van 22 tot 26 november 2013 een bezoek aan Roemenië, op uitnodiging van de 

overeenkomstige vriendschapsgroep van het Roemeense parlement. David Clarinval maakte 

ook deel uit van die delegatie. 

Een delegatie van de sectie België-Marokko onder leiding van sectievoorzitster Zoé Genot 

bracht van 5 tot 8 januari 2014 een bezoek bracht aan Rabat en Casablanca, op uitnodiging van 

de overeenkomstige vriendschapsgroep van het Marokkaanse parlement. Denis Ducarme 

maakte ook deel uit van die delegatie. 

In Brussel waren er verder ontmoetingen met parlementaire delegaties, ambassadeurs en 

andere vertegenwoordigers van de volgende landen: Burundi, China, Colombia, Cyprus, D.R. 

Congo, Egypte, Estland, Israël, Italië, Japan, Kameroen, Marokko, Moldova, Nederland, 

Oekraïne, Oezbekistan, Palestina, Servië, Soedan, Turkije en Zuid-Afrika. 
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Parlementaire assemblee van de Raad van Europa 
 

 
De Raad van Europa heeft als doel een hechtere unie tot stand te brengen tussen de 

democratische staten in Europa door het openen van een reële dialoog over de problemen 

waarmee de Europese samenleving geconfronteerd wordt. De initiatieven van de parlementaire 

vergadering hebben tot verscheidene overeenkomsten geleid, onder meer het Europees 

Verdrag over de Rechten van de mens. 

 
De parlementaire assemblee van de Raad van Europa is als volgt samengesteld: 

318 parlementsleden en hun plaatsvervangers, welke door de nationale parlementen uit hun 
eigen gelederen verkozen of aangewezen worden. 
47 lidstaten, 3 nationale parlementen als “waarnemers” + 2 nationale parlementen ‘Partners 
voor democratie’. 
 
De Assemblee houdt een jaarlijkse zitting die wordt opgesplitst in vier delen van ongeveer een 
week: in de lente, in de zomer, in de herfst en in de winter. 
 
 

Bevoegdheden 

 
De Assemblee keurt aanbevelingen, adviezen, resoluties of richtlijnen goed. De 
parlementsleden spreken zich daarbij in eigen naam uit; hun uitspraken verplichten hun 
regering tot niets. De leden houden zich niettemin meestal aan de steminstructies die binnen de 
vijf fracties van de Assemblee worden afgesproken. 
 
 
Organisatie 

 
De werkzaamheden van de Assemblee worden voorbereid door 8 gespecialiseerde 
commissies. Tussen de zittingen door treedt de Vaste Commissie op in naam van de 
Assemblee. 
 
 
Samenstelling van de afvaardiging van de kamer van volksvertegenwoordigers 

 
Vaste leden 
MR:    Daniel Bacquelaine 
N-VA:   Daphné Dumery 
PS:    Philippe Blanchart 
CD&V:   Roel Deseyn 
 
Plaatsvervangers 
PS:    Olivier Henry 
sp.a:    Dirk Van Der Maelen 
N-VA:   Kristien Van Vaerenbergh 
 



Kamer van volksvertegenwoordigers – Activiteitenverslag 2013-2014 
 
 
Voorzitter van de delegatie: de heer Philippe Mahoux 
Ondervoorzitter van de delegatie: Daphné Dumery 
 
 
Werkzaamheden 

 
a) Verslag van het vierde gedeelte van de gewone zitting van de Parlementaire Assemblee 

van de Raad van Europa, Straatsburg, 30 september–4 oktober 2013 
 

Aangenomen teksten: 

 De activiteiten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) in 2012 - 2013  

 Het recht van kinderen op fysieke integriteit 

 Het verloop van de opvolgingsprocedure van de Assemblee (juni 2012 - september 
2013) 

 Nationale veiligheid en toegang tot informatie 

 De werking van de democratische instellingen in Bosnië-Herzegovina 

 De eerbiediging van de verplichtingen en verbintenissen van de Republiek Moldavië 

 De situatie in Syrië 

 Vermiste personen in Europese conflicten: een lange weg voor het vinden van 
humanitaire oplossingen 

 De agenda’s van de Europese Unie en de Raad van Europa op het vlak van 
mensenrechten: wel synergiën, geen overlappingen! 

 Voedselveiligheid, een blijvende uitdaging die ons allen aanbelangt 

 De strijd tegen discriminatie van senioren op de arbeidsmarkt 

 Het versterken van de instelling van ombudsman in Europa 
 

b) Vergadering van de Permanente Commissie van de Parlementaire Assemblee van de 
Raad van Europa, Wenen, 22 november 2013 

 

Aangenomen teksten: 

 Toezicht op de terugkeer van irreguliere migranten en uitgeprocedeerde asielzoekers via 
het land, de zee of de lucht 

 Drugshandel vanuit Afghanistan, een bedreiging voor de Europese veiligheid 

 Deelname van niet-Lidstaten aan de verdragen van de Raad van Europa 

 Ontwerp van Verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen 

 Stalking 

 Geweld ten opzichte van vrouwen in Europa 

 Democratie en de beperking van het aantal mandaten 

 Goed bestuur in grootsteden 

 Ordehandhaving voor de leden van de Parlementaire Assemblee 
 



Kamer van volksvertegenwoordigers – Activiteitenverslag 2013-2014 
 
 
c) Verslag van het eerste gedeelte van de gewone zitting van de Parlementaire Assemblee 

van de Raad van Europa, Straatsburg, Straatsburg, 27-31 januari 2014 
 

Aangenomen teksten: 

- Het weigeren van straffeloosheid voor de moordenaars van Sergueï Magnitski 
- Evaluatie van het partnerschap voor democratie betreffende de Palestijnse Nationale 

Raad 
- Een strategie voor de preventie van racisme en onverdraagzaamheid in Europa 
- Bestrijding van racisme bij de politie 
- Internet en politiek: de gevolgen van de nieuwe informatie- en 

communicatietechnologieën op de democratie 
- Syrische vluchtelingen: hoe kan de internationale hulp georganiseerd worden? 
- Ervoor zorgen dat migranten een verrijking vormen voor de Europese 

ontvangstsamenlevingen 
- Integratietesten: hulp of hinderpaal voor de integratie? 
- De werking van de democratische instellingen in Oekraïne 
- Meer inspanningen in de strijd tegen ongelijkheden: de bijdrage van Europa tot de 

vooruitgang van de Milleniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDO) 
- Klimaatverandering: een kader voor een wereldakkoord in 2015 
- Energiediversificatie als fundamentele bijdrage voor duurzame ontwikkeling 
- Herziening van het Europees Verdrag over grensoverschrijdende televisie 
- De verplichting van internationale organisaties om verantwoording af te leggen voor hun 

daden in geval van mensenrechtenschendingen 
 

d) Vergadering van de Permanente Commissie van de Parlementaire Assemblee van de 
Raad van Europa, Parijs, 7 maart 2014 

 

Aangenomen teksten: 

- Het verhogen van de melding van seksueel geweld op kinderen (Resolutie 1980) 
- Bedreigd erfgoed in Europa 
- Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: de noodzaak van een betere 

opleiding bestemd voor rechtsprofessionelen 
 

e) Verslag van het tweede gedeelte van de gewone zitting van de Parlementaire Assemblee 
van de Raad van Europa, Straatsburg, Straatsburg, 7-11 april 2014 

 

Aangenomen teksten: 

 Prostitutie, mensenhandel en moderne slavernij in Europa 

 De aanvraag voor het statuut van Partner voor de democratie bij de Parlementaire 
Assemblee ingediend door het Parlement van de Kirgizische Republiek 

 De situatie en de rechten van de traditionele nationale minderheden in Europa 

 Het versterken van de bescherming en van de veiligheid van de gebruikers in de 
cyberspace 
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 Het recht op internettoegang 

 Urgentiedebat: Recente ontwikkelingen in Oekraïne: bedreigingen voor de werking van 
de democratische instellingen 

 De toegang tot de nationaliteit en de daadwerkelijke toepassing van het Europees 
Verdrag inzake nationaliteit 

 Heroverweging op substantiële gronden van de eerder aanvaarde geloofsbrieven van de 
Russische delegatie(artikel 9 van het Reglement van de Assemblee) 

 De dringende noodzaak om nieuwe gevallen van niet-samenwerking met het Europees 
Hof van de Rechten van de Mens aan te pakken 

 De bescherming van minderjarigen tegen sectaire ontsporingen 

 Waardig werk voor iedereen 

 Vluchtelingen en het recht op werk 

 Het uitroeien van  kinderarmoede in Europa 
 

f) Vergadering van de Permanente Commissie van de Parlementaire Assemblee van de 
Raad van Europa, Bakoe (Azerbeidzjan), 23 mei 2014 
 

Aangenomen teksten: 

- Bestrijding van seksueel geweld tegen kinderen: naar een positieve afsluiting van de 
Campagne One in Five 

- Migrantenkinderen: welke rechten op 18 jaar? 
- Aidsbestrijding bij migranten en vluchtelingen 
- Ontwerpverdrag van de Raad van Europa tegen manipulatie van sportwedstrijden 
- Het verbeteren van de samenwerking tussen nationale mensenrechtenorganisaties en 

parlementen op het vlak van gelijkheid en niet-discriminatie 
 

g) Verslag van het derde gedeelte van de Gewone zitting van de Parlementaire Assemblee 
van de Raad van Europa, Straatsburg, 23 - 27 juni 2014 

 

Aangenomen teksten: 

- De “varende doodskist”: acties en reacties 
- De massale aankomst van migrantenstromen op de Italiaanse kust 
- Geweld in de media 
- Evaluatie van de tenuitvoerlegging van de hervorming van de Parlementaire Assemblee 
- Naar een betere Europese democratie: ingaan op de uitdagingen van een federaal 

Europa 
- De parlementaire bijdrage tot de oplossing van het conflict in de Westelijke Sahara 
- Identiteit en diversiteit in interculturele samenlevingen 
- Integratie van migranten in Europa: nood aan een voluntaristisch, duurzaam en globaal 

beleid 
- De uitdagingen voor de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa 
- Veranderingen binnen de administraties in Europa: de overheidsdiensten in gevaar? 
- Het versterken van de onafhankelijkheid van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens 
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- Strafrecht voor minderjarigen aangepast aan kinderen: van retoriek tot werkelijkheid 
 

h) Verslag van het vierde gedeelte van de Gewone zitting van de Parlementaire Assemblee 
van de Raad van Europa Straatsburg, 29 september - 3 oktober 2014 
 

Aangenomen teksten:  

- Een halt toeroepen aan uitingen van neonazisme  
- Vrouwenrechten en de vooruitzichten voor een euro-mediterrane samenwerking 
- Goed bestuur en een betere kwaliteit van het onderwijs 
- Opkrikken van de status van beroepsonderwijs en -opleiding  
- De werking van de democratische instellingen in Georgië 
- De activiteiten van de Organisatie voor Economische samenwerking en ontwikkeling 

(OESO) in 2013-2014 
- De vooruitgang van de opvolgingsprocedure van de Assemblee (oktober 2013-

september 2014) 
- Bedreigingen tegen de mensheid uitgaande van de terroristische groep “ISIS”: geweld 

tegen Christenen en andere religieuze en etnische gemeenschappen 
- De activiteiten van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) in 

2013-2014  
- De eerbiediging van de verplichtingen en verbintenissen van Albanië  
- Alternatieven voor het opsluiten van migrantenkinderen 
- Naar een optimalisering van borstkankerbehandeling in Europa  
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Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 
 
 
Samenstelling 
 
De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (hierna: Benelux Parlement) bestaat uit 21 
Belgische, 21 Nederlandse en 7 Luxemburgse parlementsleden.  
 
De afvaardiging van de Kamer in het Benelux Parlement was in het zittingsjaar 2013-2014 als 
volgt samengesteld: de dames Maya Detiège (tevens ondervoorzitter van het Benelux 
Parlement) en Veerle Wouters en de heren Philippe Collard (tevens voorzitter van de Liberale 
fractie van het Benelux Parlement), Olivier Henry, Christophe Lacroix, Jef Van den Bergh 
(tevens voorzitter van de Christelijke fractie van het Benelux Parlement) en Jan Van Esbroeck. 
 
 
Voorzitterschap en plaatsen van vergadering 
 
In het zittingsjaar 2013-2014 vonden twee plenumvergaderingen plaats in Luxemburg, 
respectievelijk op 6 en 7 december 2013 en 21 en 22 maart 2014, onder het voorzitterschap 
van de heer Marcel Oberweis, lid van de Luxemburgse Chambre des députés. 
 
Op één vergadering na, vonden de commissievergaderingen plaats in Brussel. De commissies 
organiseerden eveneens werkbezoeken. 
 
 
Aangenomen aanbevelingen 
 
Op 6 en 7 december 2013 werden volgende aanbevelingen aangenomen: 
 

- Aanbeveling betreffende “de werking van het Benelux Parlement”: Aanleiding voor de 
aanbeveling was een motie, die in de Nederlandse Tweede Kamer was aangenomen op 
9 april 2013. Deze motie stelde het Benelux Parlement in vraag. Naar aanleiding van 
deze motie heeft het Benelux Parlement een werkgroep opgericht, die door Kamerlid 
Maya Detiège werd voorgezeten. De aanbeveling, voorbereid door de werkgroep, roept 
op tot voortzetting van de samenwerking, mits een bbetere politieke sturing. Hierbij zou 
de aandacht in de eerste plaats gaan naar het Comité van Ministers en het Secretariaat-
generaal van de Benelux Unie. Voorts wordt werk gemaakt van een betere inhoudelijke 
ondersteuning en communicatie. 

 
De plenaire vergadering heeft de aanbeveling eenparig aangenomen, tegen twee 
onthoudingen. 
 
Mevrouw Maya Detiège heeft deze aanbeveling op 29 januari 2014 overhandigd aan de 
Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Frans Timmermans, die sinds 1 
januari 2014 voorzitter is van het Comité van ministers. 
 
Tekst van de aanbeveling:  
http://benelux-parlement.eu/docs/06_Aanbevelingen/BNL857-1.pdf 
  

http://benelux-parlement.eu/docs/06_Aanbevelingen/BNL857-1.pdf
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- Aanbeveling betreffende “de Benelux-samenwerking inzake defensie”: 
Defensiebudgetten zakken verder weg terwijl vredeshandhavingopdrachten volop in de 
lift zitten. Het Beneluxparlement ziet de uitweg voor deze paradox in supranationale 
samenwerking. De Beneluxlanden kunnen zorgen voor meer coherentie bij de aanschaf 
van materieel, de wederzijdse erkenning van militaire diploma's, samenwerking op het 
gebied van luchtverdediging, 'cyberwar' en humanitaire hulp. 
 
Tekst van de aanbeveling:  
http://benelux-parlement.eu/docs/06_Aanbevelingen/BNL855-2.pdf 
 

- Aanbeveling “betreffende de oprichting van een Benelux telecomzone”: In afwachting 
van een eenvormige telecommarkt zonder roaming in de hele Europese Unie, verzoekt 
het Beneluxparlement dat één roamingtarief zou gelden voor de hele Benelux.  
 
Tekst van de aanbeveling:  
http://benelux-parlement.eu/docs/06_Aanbevelingen/BNL856-2.pdf 

 

 
Het Benelux Parlement heeft, naast de besproken aanbevelingen, tijdens de 
plenumvergaderingen volgende thema’s besproken: 
 

- Op 6 en 7 december 2013:  
o Het Jaarprogramma 2014 van de commissies van het Benelux Parlement; 
o Het Jaarplan 2014 van de Benelux Unie;  
o  “2013, Europees Jaar van de burger”, debat met mevrouw Viviane Reding, 

Europees Commissaris voor Justitie, Fundamentele Rechten en Burgerschap; 
 

Het beknopt verslag is te raadplegen op volgende hyperlink:  
http://benelux-parlement.eu/docs/02_PlenaireZitting/PV_december_2013_NL.pdf 
 

- Op 21 en 22 maart 2014:  
o de erkenning van diploma’s; 
o het gebruik van vislood en het promoten van milieuvriendelijke alternatieven; 
o de gevolgen van de geleidelijke uitputting van gasreservoirs in Nederland; 
o de functie van ombudsman en het grensoverschrijdend aspect van de klachten in 

de Benelux Unie; 
o de Benelux groepering voor territoriale samenwerking.  
o De samenwerking van de ambassades en consulaire diensten van de Benelux; 
o De strijd tegen de sociale dumping, debat met de Luxemburgse minister van 

Arbeid en Sociale en Solidaire Economie, de heer Schmit; 
o De arbeidsmobiliteit in de Benelux. 

 
Het beknopt verslag is te raadplegen op volgende hyperlink:  
http://benelux-parlement.eu/docs/02_PlenaireZitting/PV_verslag_maart2014_nl.pdf 
 
Een aantal van de besproken onderwerpen maken het voorwerp uit van een ontwerp 
van aanbeveling die aan de plenaire vergadering van 20 en 21 juni 2014 wordt 
voorgelegd. 
 
 

http://benelux-parlement.eu/docs/06_Aanbevelingen/BNL855-2.pdf
http://benelux-parlement.eu/docs/06_Aanbevelingen/BNL856-2.pdf
http://benelux-parlement.eu/docs/02_PlenaireZitting/PV_december_2013_NL.pdf
http://benelux-parlement.eu/docs/02_PlenaireZitting/PV_verslag_maart2014_nl.pdf
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Conferenties 
 

- Conferentie “Bos en Energie”, Wageningen, 15 november 2013; 

- Studiedag over de wederzijdse erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties, Eupen, 
14 maart 2014.  
 

 
Awards 
 
Op 6 en 7 december 2013 heeft het Benelux Parlement een “award” overhandigd aan vier 
prominente persoonlijkheden die blijk hebben geven van een uitzonderlijke inzet voor een 
grotere samenwerking tussen de Beneluxlanden: mevrouw Viviane Reding, Vicevoorzitter van 
de Europese Commissie, en de heren Jean-Claude Juncker, uittredend premier van het 
Groothertogdom Luxemburg, Jean Asselborn, Luxemburgs minister van Buitenlandse Zaken, en 
Jack Biskop die het Beneluxparlement voorzat in 2011 en 2012.  
 
 
Externe betrekkingen 
 
Het Benelux Parlement heeft het voorbije parlementaire jaar zijn bevoorrechte contacten met 

andere vergelijkbare regionale samenwerkingsstructuren tussen landen, zoals de Baltische 

Assemblee en de Noordse Raad, voortgezet. Een afvaardiging nam o.a. deel aan de trilaterale 

Conferentie van de Baltische Assemblee over “Multi-dimensional partnership to stop the 

trafficking in human beings”, die plaatsvond te Talinn op 24 en 25 april 2014. 
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Parlementaire assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa (OVSE) 
 
 
De OVSE is een samenwerkingsverband tussen 57 “deelnemende Staten” uit Europa, Noord-

Amerika en Centraal Azië. Dit samenwerkingsverband is gegroeid uit de Slotakte van Helsinki 

van 1975 en het Handvest van Parijs van 1990.  

 

In april 1991 zijn de afgevaardigden van de parlementen van de Staten die aan de Conferentie 

betreffende Veiligheid en Samenwerking in Europa deelnamen, overgegaan tot de oprichting 

van een Parlementaire Assemblee (hierna PA OVSE). 

 

De PA OVSE stoelt op drie commissies die overeenstemmen met de drie korven van de 

Slotakte van Helsinki: de commissie “Politieke Aangelegenheden en Veiligheid”, de commissie “ 

Economische Zaken, Wetenschap, Technologie en Milieu” en de commissie “Democratie, 

Mensenrechten en Humanitaire Aangelegenheden”. 

 

De Belgische delegatie wordt voorgezeten door de heer François-Xavier de Donnea (MR). De 
delegatie van volksvertegenwoordigers bestaat voorts uit mevrouw Christiane Vienne (PS), 
mevrouw Els Demol (N-VA), mevrouw Nahima Lanjri (CD&V) en mevrouw Ingeborg De 
Meulemeester (N-VA). Van de zijde van de Senaat zijn de senatoren Marie Arena (PS), Lieve 
Maes (N-VA) en Gérard Deprez (MR) vertegenwoordigd in de PA OVSE. 
 
Van 13 tot 15 oktober 2013 vond te Budva (Montenegro) de herfstzitting plaats.  
 
Op 13 en 14 februari 2014 vond te Wenen de 13de wintervergadering van de PA OVSE plaats.  
 
De verslagen van deze zittingen, die namens de Belgische delegatie zijn ingediend, kan men 
consulteren op de volgende hyperlink van de website van de Kamer:  
 
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?language=nl&section=/pri/ovse&story=activity.xml
&rightmenu=right_international 
 
 
 

 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?language=nl&section=/pri/ovse&story=activity.xml&rightmenu=right_international
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?language=nl&section=/pri/ovse&story=activity.xml&rightmenu=right_international
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Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee (PA 
UVM) 
 

Mevrouw Christiane Vienne heeft  op 7 november 2013 deelgenomen aan de vergadering van 

de commissie voor de politieke aangelegenheden, de veiligheid en de mensenrechten van de 

Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee in het Europees Parlement. 

De volgende thema’s werden tijdens de gedachtewisseling tussen de leden van de commissie 

voor politieke aangelegenheden aangekaart: 

- De problematiek van de vluchtelingen en van de humanitaire crisis in Syrië. 

- Het proces van de democratische transitie in de Arabische landen. 

- De heractivering van de onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Overheid. 

U vindt bijkomende informatie over de bevoegdheden en werkzaamheden van de PA UVM ,die 

tijdens de 53ste zittingsperiode van de Kamer plaatsvonden,onder de rubriek « Internationaal » 

op de website www.dekamer.be . 

 

http://www.dekamer.be/

