INTERPARLEMENTAIRE UNIE
Belgische Groep
Activiteiten 2009
Zittingen van de Assemblee van de IPU

a) 120e Assemblee, Addis Abeba, 3-10 april
delegatie: dhr. de Donnea (voorzitter), dhr. Beke, dhr. Deseyn, dhr. Destexhe,
dhr. Mahoux, dhr. Moriau, mevr. Temmerman, dhr. Versnick
b) 121e Assemblee, Genève, 16-21 oktober
delegatie: mevr. de Bethune (voorzitster), dhr. de Donnea, dhr. Beke, dhr. Mahoux,
dhr. Versnick
Speciale IPU-conferenties1
a) Parlementaire vergadering in het kader van de 53ste zitting van de VN-commissie
voor de status van de vrouw, New York (UNO), 4 maart
b) Regionaal seminarie voor de parlementen van de Twaalf Plus-groep van de IPU over
de rechten van gehandicapten, Londen, 27-28 april
c) Parlementaire conferentie over de economische crisis in de wereld, Genève (UNO),
7-8 mei
d) Parlementair paneldebat in het kader van het jaarlijkse Publieksforum van de WTO,
Genève, 30 september : dhr. Versnick
e) Parlementaire vergadering in het kader van de FAO-top over voedselzekerheid in de
wereld, Rome, 13 november
f) Jaarlijkse parlementaire hoorzitting in de Verenigde Naties, New York (UNO),
19-20 november: dhr. Moriau, mevr. Matz
g) Parlementaire vergadering in het kader van de VN-conferentie over
klimaatverandering (COP15), Kopenhagen, 16 december
Uitvoerend Comité (dhr. Moriau, ter vervanging van dhr. Versnick)
Genève, 29-30 januari

Comité voor de mensenrechten van parlementsleden (dhr. Mahoux)
a) Genève, 19-22 januari
b) Genève, 28 juni – 1 juli
c) Niger (veldbezoek), 30 november – 1 december
Stuurcomité van de Parlementaire Conferentie over de WTO (dhr. Versnick)
Genève, 1 oktober

1

Cursief: conferenties waar Kamer en/of Senaat rechtstreeks en niet via de IPU-groep
vertegenwoordigd waren.
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Adviesgroep HIV/aids (mevr. Temmerman)
Genève, 24-25 september
Stuurcomité van de Twaalf Plus Groep (dhr. Versnick)
a) Londen, 2 maart
b) Londen, 25 september
Werkgroep conferentie van parlementsvoorzitters 2010 (dhr. Versnick)
New York, 16-17 november
Rapport over Zuid-Zuid- en driehoekssamenwerking
voor de Tweede Commissie van de IPU-Assemblee (dhr. de Donnea)
a) Consultaties OESO, Parijs, 17-19 juni
b) DCF-symposium, Wenen, 12-13 november2
c) VN-conferentie over Zuid-Zuid-samenwerking, Nairobi, 1-3 december
Bijzondere opdrachten
Regionale conferentie voor de parlementen van de Twaalf Plus-groep van de IPU over
migratie en geweld tegen vrouwen in Europa, Parijs, 10-11 december: mevr. Vienne
(nam op uitnodiging van de IPU als spreekster deel aan het debat over “Internationale
samenwerking en extraterritoriale bescherming van normaal in Europa verblijvende
migrantenvrouwen en -meisjes tegen praktijken die de mensenrechten schenden”) 3
Bureau / Algemene Vergadering van de Groep
Het Bureau vergaderde op 10 februari, 18 maart, 24 juni, 14 oktober en 9 december.
De Algemene Vergadering vond plaats op 10 februari.
De voorzitster van de Groep ontving op 15 oktober de Nieuw-Zeelandse delegatie die op
weg was naar de 121e Assemblee van de IPU.
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Het DCF (Development Cooperation Forum) is een nieuw orgaan van de Economische en
Sociale Raad (ECOSOC) van de UNO, dat in het kader van de hervorming van de Verenigde
Naties werd opgericht. Zuid-Zuid-samenwerking staat op de agenda van de zitting van het DCF
die in juli 2010 zal plaatsvinden. De zitting wordt voorbereid tijdens verschillende colloquia,
waarvan dat in Wenen het eerste was.
De IPU organiseerde deze conferentie samen met de Parlementaire Assemblee van de Raad
van Europa. De voorzitter van de Belgische delegatie in die assemblee zat een van de
debatten voor.
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Bilaterale secties en regionale groepen
Oprichting secties
Er werden in 2009 twee nieuwe secties opgericht: Togo (24 juni) en Iran (9 december).
Hierdoor zijn er nu 97 bilaterale secties. De lijst gaat als bijlage.
Activiteiten
(Inkomende en uitgaande delegaties in cursief. – Informele activiteiten van de voorzitters en leden
van de secties zijn niet in deze lijst opgenomen.)

13.01
13.01
20.01
21.01
26.01
06.02
04.03
10.03
17.03
18.03
24.03
26.03
22.04
23.04
06.05
12.05
04.06
05.06

Israël

Ontmoeting met mevr. Colette Avital, ondervoorzitster
van de Knesset
Griekenland
Interne werkvergadering
Colombia
Ontmoeting met dhr. Carlos Holmes Trujillo García,
ambassadeur van Colombia
Palestina
Ontmoeting met mevr. Leïla Shahid, Algemeen
Palestijns Afgevaardigde
Venezuela
Ontmoeting met dhr. Escalona, voorzitter van de sectie
Venezuela-België
Venezuela
Ontmoeting met dhr. Manuel Villalba en dhr. Julio
García Aspa, leden van de Nationale Assemblee van
Venezuela
Groot-Brittannië
Bezoek van een parlementaire delegatie geleid door
Lord Montgomery of Alamein op uitnodiging van de
sectie
Receptie voor de voorzitters en ondervoorzitters van de bilaterale secties en de
ambassadeurs van de betrokken landen (Salons van de Voorzitter van de
Senaat)
Irak
Ontmoeting met een delegatie van het parlement van
Irak, geleid door dhr. Hady Farhan Abdulla Al-Almeree,
voorzitter van de commissie Veiligheid en Defensie
Monaco
Ontmoeting van de sectievoorzitter en -ondervoorzitter
met dhr. José Badia, ambassadeur van Monaco
Burundi
Ontmoeting met een delegatie van commissievoorzitters en diensthoofden van de Nationale
Assemblee en de Senaat van Burundi
Palestina
Ontmoeting van de sectievoorzitter en -ondervoorzitters
met dhr. Izzeldin Abuelaish (Palestijns geneesheer)
Ethiopië
Ontmoeting van de sectievoorzitter met dhr. Berhane
Gebre-Christos, ambassadeur van Ethiopië
Senegal
Ontmoeting met een parlementaire delegatie uit
Senegal
Cuba
Ontmoeting met dhr. Elio Rodríguez Perdomo,
ambassadeur van Cuba (debriefing over de zending
naar Cuba van oktober 2008)
Korea
Ontmoeting met een parlementaire delegatie, geleid
door dhr. Moon Hi Sang, ondervoorzitter van het
parlement van Korea
Chili
Ontmoeting van de sectievoorzitster met de nieuwe
ambassadeur van Chili, dhr. Carlos Appelgren
Balbontin
D. R. Congo
Ontmoeting met parlementsleden uit de Oostelijke
Provincie van de D. R. Congo
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10.06

Japan

15.06

Oekraïne

07.07

Canada

15.07

Libië

30.09

Burundi

01.10

Burkina Faso

08.10

Argentinië

16.10

Cuba

26.10

Polen

30.10

Bosnië-Herzegovina

03.11

Macedonië (FYROM)

24.11

Palestina

Afscheid van de Japanse ambassadeur, dhr. Azuza
Ayashi
Ontmoeting van de uittredende sectievoorzitster met
dhr. Boris Tarasyuk, voorzitter van de sectie OekraïneBelgië
Ontmoeting met de ambassadeur van Canada,
dhr. Louis de Lorimier
Ontmoeting met een Libische delegatie, geleid door
dhr. Suleiman Shahoumi, voorzitter van de commissie
Buitenlandse Zaken van het Libische parlement
Ontmoeting met dhr. Domitien Ndayizeye, voormalig
president van Burundi
Ontmoeting met een parlementaire delegatie geleid
door dhr. Achille Tabsoba, voorzitter van de
vriendschapgroep met België van het Burkinese
parlement
Ontmoeting van de sectievoorzitster met dhr. Marcelo
Giusto, chargé d’affaires a.i. van Argentinië:
voorbereiding van een eventueel bezoek van een
parlementaire delegatie op uitnodiging van de sectie
Ontmoeting met de echtgenotes van twee van “de vijf"
Cubaanse gevangenen in de VS
Ontmoeting van de sectievoorzitter met dhr. Slawomir
Czarlewski, ambassadeur van Polen: voorbereiding van
de zending van een delegatie van de sectie naar Polen
in januari 2010
Ontmoeting met een delegatie van het Joint
Security/Intelligence Committee van het Bosnische
parlement
Ontmoeting van de sectievoorzitster met dhr. Antonio
Milososki, minister van Buitenlandse Zaken van de
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Interne werkvergadering: voorbereiding van een
mogelijke zending naar Palestina

