INTERPARLEMENTAIRE UNIE
Belgische Groep
Lijst van de activiteiten 2006
Zittingen van de Assemblee van de IPU

a) 114de Assemblee, Nairobi, 6-12 mei
b) 115de Assemblee, Genève, 15-18 oktober
Speciale conferenties

∗

a) Parlementaire vergadering in het kader van de 50ste zitting van de VNcommissie voor de status van de vrouw, New York (UNO), 1 maart
b) Parlementaire vergadering ter gelegenheid van de VN-vergadering op hoog
niveau over HIV/AIDS, New York (UNO), 1 juni
c) Parlementair debat over goed bestuur in de minst ontwikkelde landen (LDC’s) in
het kader van de VN-vergadering op hoog niveau over de evaluatie van de
uitvoering van het Actieprogramma van Brussel voor de LDC’s, New York
(UNO), 15 september
d) Jaarlijks seminarie voor de parlementaire commissies mensenrechten over het
thema “Recht en gerechtigheid onder de loep van de parlementen”, Genève,
25-27 september
e) Seminarie over het uitzenden van parlementaire werkzaamheden via
gespecialiseerde zenders en openbare audiovisuele diensten, Genève, 19
oktober
f) Jaarlijkse parlementaire hoorzitting in de Verenigde Naties, New York (UNO), 1314 november
g) Jaarlijkse zitting van de Parlementaire Conferentie over de WTO, Genève,
1-2 december
h) Seminarie voor de parlementaire commissies bevoegd voor gendergelijkheid,
Genève, 4-6 december
Comité voor de mensenrechten van parlementsleden (mevr. Laloy)
Genève, 10-14 juli
Stuurcomité van de Parlementaire Conferentie over de WTO (dhr. Versnick)

a) Genève, 22-23 juni
b) Genève, 14-15 september
Belgisch Voorzitterschap a.i. van de 12+ Groep (dhr. Versnick)
Stuurcomité van de 12+
a) Ottawa, 2 april
b) Brussel, 22 september
Bureau / Algemene vergadering



Het Bureau vergaderde op 7 februari, 24 april en 24 oktober. De Algemene
Vergadering vond plaats op 7 februari.

Cursief: door de IPU georganiseerde vergaderingen waar de Groep geen afvaardiging
heen stuurde, maar waar Kamer en/of Senaat rechtstreeks vertegenwoordigd waren.
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Activiteiten van de bilaterale secties en de regionale groepen
(inkomende en uitgaande delegaties in cursief – informele activiteiten van de voorzitters en
leden van de secties zijn niet in deze lijst opgenomen)

14-21.01
17.01
24.01
02.02
20.02
21.02
23.02
06.03
07.03

09.03
16.03
21.03
21-23.03
27.03
17-21.04

20.04
24.04
26.04
09.05
15.05
29.05
30.05
06.06

Peru

Deelname van de sectievoorzitster aan de officiële
zending
van
de
minister
van
Ontwikkelingssamenwerking naar Peru
Libanon
Ontmoeting met een Libanese parlementaire delegatie
Nederland
Werkvergadering van de sectie
Palestina
Ontmoeting met de algemeen afgevaardigde van
Palestina, mevr. Leila Shahid (over de resultaten van de
verkiezingen in Palestina)
India
Ontmoeting van de sectievoorzitter met de ambassadeur
Duitsland
Ontmoeting met de ambassadeur
Indonesië
Ontmoeting
van
de
sectievoorzitster
met
de
zaakgelastigde
Verenigde Staten
Ontmoeting met de VS-ambassadeur bij de OVSE, mevr.
Julie Finley
Spanje
Ontmoeting met een Spaanse parlementaire delegatie
geleid door mevr. Blanco Terran, voorzitster van de
commissie
Internationale
Samenwerking
voor
Ontwikkeling
Cuba
Ontmoeting met dhr. Caballero Rodriguez, staatssecretaris Buitenlandse Zaken (bevoegd voor Europa)
van Cuba
Cyprus
Ontmoeting met de zaakgelastigde
Receptie voor de voorzitters van de bilaterale secties en regionale groepen en de
ambassadeurs van de betrokken landen (Salons van de Voorzitter van de Senaat
Frankrijk
Bezoek van een Franse parlementaire delegatie geleid
door dhr. Patrick Delnatte, député du Nord, op
uitnodiging van de sectie
Cambodja
Ontmoeting met de ambassadeur
Rusland
Bezoek van een Russische parlementaire delegatie
geleid door dhr. Andrei Klimov, Voorzitter van de
vriendschapsgroep Rusland-Benelux, op uitnodiging van
de sectie
Regionale groep
Debat met de ambassadeurs van de landen van de
Midden-Oosten /
regionale groep over de toestand in het Midden-Oosten
Noord-Afrika
na de verkiezingen in Israël en Palestina
Australië
Ontmoeting met een Australische parlementaire
delegatie geleid door senator Kay Patterson
Bulgarije
Ontmoeting met een Bulgaarse delegatie geleid door
parlementsvoorzitter Georgi Pirinski
Bulgarije
Ontmoeting van de sectievoorzitter met parlementsvoorzitter Pirinski
Groot-Brittannië
Ontmoeting van de sectievoorzitter met Lord
Montgomery, coördinator voor de contacten met België
in het Britse parlement
Kazakstan
Ontmoeting met een Kazakse parlementaire delegatie
geleid door de h. Serguei Dyachnko, ondervoorzitter van
de Kamer van volksvertegenwoordigers van Kazakstan
Libanon
Ontmoeting met een Libanese parlementaire delegatie
Mali
Werkvergadering van de sectie

3
06.06

Armenië +
Azerbeidzjan

09.09

Nederland

16.06
21.06

Nederland
Regionale groep
Midden-Oosten /
Noord-Afrika
Bulgarije
Mali

24-28.06
27.06
05.07

Armenië +
Azerbeidzjan

06.07

Venezuela

07.09

Armenië +
Azerbeidzjan

21.09

Libanon

28.09

Bulgarije

28.09

Venezuela

19.10

Kazakstan

23.10

Cuba

10.11

Peru

15-18.11
22.11

Roemenië
Indonesië

23.11

Palestina

23.11

Bulgarije

04.12

Canada

05.12

Angola

Deelname van de sectievoorzitters aan een ontmoeting
met de ambassadeurs (met het oog op de eventuele
organisatie van een parlementaire conferentie over
Nagorbo-Karabach in het kader van het Belgische
OVSE-voorzitterschap – niet gerealiseerd)
Werkvergadering van de sectie (voorbereiding van de
zending van 16 juni)
Bezoek van een delegatie van de sectie in Nederland
Lezing door dhr. Ali Bibi, directeur van het Jordaanse
Ministerie van politieke ontwikkeling en parlementaire
zaken, over “Political reform in Jordan”
Bezoek van een delegatie van de sectie in Bulgarije
Vergadering met de ambassadeur en mevr. C. Vliegen
(Afrikadesk FOD Buitenlandse Zaken) over de Belgische
ontwikkelingssamenwerking met Mali
Deelname van de sectievoorzitters aan een vergadering
met de ambassadeurs en de voorzitters van de
delegaties van Armenië en Azerbeidzjan in de
Parlementaire Assemblee van de OVSE (cf. vergadering
06.06)
Ontmoeting met de nieuwe ambassadeur dhr. Alejandro
Fleming Cabrera
Deelname van de sectievoorzitters aan een ontmoeting
met de ambassadeurs (cf. vergaderingen 06.06 en
05.07)
Ontmoeting met de ambassadeur en dhr. El-Kareh (ULB
en Le Monde diplomatique)
Ontmoeting met een delegatie van Bulgaarse
magistraten en ambtenaren
Ontmoeting met dhr. Jorge Arreaza, Voorzitter van de
stichting Fundayacucho
Ontmoeting met de voorzitter van de Kazakse Kamer
van volksvertegenwoordigers, dhr. Mukhamedzhanov
Ontmoeting met mevr. Sehwerert, lid van het Cubaanse
parlement, en mevr. Perez (familieleden van Cubaanse
gevangenen in de VS)
Ontmoeting met mevr. Mendoza del Solar, lid van het
Congres en Tweede Vice-Presidente van de Republiek
Peru
Bezoek van een delegatie van de sectie in Roemenië
Ontmoeting met een Indonesische parlementaire
delegatie
Ontmoeting met de algemeen afgevaardigde van
Palestina en dhr. Bastin, directeur van de ngo “Solidarité
socialiste”
Ontmoeting van de sectievoorzitter met een delegatie
van Bulgaarse magistraten en ambtenaren
Ontmoeting van de voorzitter van de IPU-groep en de
sectievoorzitter met de ambassadeur
Werkvergadering van de sectie (voorbereiding van een
mogelijke zending naar Angola)

