Activiteiten 2010
Zittingen van de Assemblee van de IPU
a)

b)

122e Assemblee, Bangkok, 25 maart - 1 april
delegatie: dhr. de Donnea (voorzitter), dhr. Beke, dhr. Deseyn, dhr. Destexhe, dhr. Mahoux, mevr.
Matz, dhr. Moriau, dhr. Versnick
123e Assemblee, Genève, 30 september - 6 oktober
delegatie: dhr. de Donnea (voorzitter), dhr. Mahoux, mevr. Matz, dhr. Moriau

Speciale IPU-conferenties1
a)

Regionaal seminarie voor de parlementen van de Twaalf Plus-groep van de IPU over mensenhandel,
Londen, 22-23 februari
mevr. Désir (Senaat)

b) Parlementaire vergadering in het kader van de jaarlijkse zitting van de VN-commissie voor de status
van de vrouw (CSW), New York, 2 maart

mevr. de Bethune (IPU) – mevr. Colen, mevr. Déom, mevr. Staelraeve (Kamer) –
hr. Destexhe, mevr. Lijnen, mevr. Van Hoof, mevr. Vienne (Senaat)
c)

d)
e)
f)

g)
h)

i)

1

3e Wereldconferentie van parlementsvoorzitters, Genève, 19-21 juli
dhr. Versnick (IPU, als rapporteur) – dhr. de Donnea (Kamer, in de plaats van dhr. Dewael) –
dhr. Delpérée (Senaat, in de plaats van dhr. De Decker)
Parlementaire vergadering in het kader van de XVIIIe Internationale Aidsconferentie, Wenen, 20 juli
mevr. Temmerman (IPU)
Parlementair debat in het kader van het jaarlijkse Publieksforum van de WTO, Genève, 16 september
dhr. Van der Maelen (IPU) – dhr. Boogaerts (Senaat)
Parlementaire conferentie over de politieke participatie van autochtone volkeren en minderheden,
Chiapas (Mexico), 31 oktober – 3 november 2010
dhr. Coëme, mevr. Sminate (Kamer)
Jaarlijkse parlementaire hoorzitting in de VN, New York, 2-3 december
dhr. Mahoux (IPU)
Parlementaire vergadering in het kader van de VN-conferentie over klimaatverandering (COP16),
Cancun (Mexico), 6 december
dhr. Calvo, dhr. Clarinval (Kamer)
Regionaal seminarie voor de parlementen van de Twaalf Plus-groep van de IPU over de participatie van
jongeren aan de democratie, Londen, 8-9 december
dhr. Annemans (Kamer).

Cursief: conferenties waar Kamer en/of Senaat rechtstreeks en niet via de IPU-groep vertegenwoordigd
waren.
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Uitvoerend Comité (dhr. Versnick)
Windhoek (Namibië), 16-17 februari (buitengewone zitting)

Comité voor de mensenrechten van parlementsleden (dhr. Mahoux)
a) Genève, 18-21 januari
b) Genève, 12-15 juli
c) Genève, 6-7 december (ontmoeting met de voorzitter van de Nationale Assemblee van Burundi over de
Burundese gevallen die het Comité onderzoekt)
d) Jemen, 11-14 december (veldbezoek in opdracht van het Comité)

Stuurcomité van de Parlementaire Conferentie over de WTO
(dhr. Versnick, na de verkiezingen vervangen door dhr. Van der Maelen)
a) Genève, 24-25 juni
b) Genève, 16 september

Stuurcomité van de Twaalf Plus Groep
(dhr. Versnick, na de verkiezingen vervangen door dhr. de Donnea)
a) Londen, 28 februari - 1 maart
b) Parijs, 2-3 september

Voorbereidingscomité wereldconferentie parlementsvoorzitters 2010
(dhr. Versnick)
Genève, 7-8 mei

Follow-up van het rapport over Zuid-Zuid- en driehoekssamenwerking
voor de 122ste IPU-Assemblee (dhr. de Donnea)
Zitting DCF, New York, 29-30 juni2 (voorstelling van de IPU-resolutie)

Bijzondere opdrachten
Dhr. Versnick vertegenwoordigde de voorzitter van de IPU op de Vergadering op hoog niveau over
democratie die het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken en het NDI (National Democratic Institute)
organiseerden naar aanleiding van de 10e verjaardag van de Gemeenschap van democratieën, Krakau, 2-4
juli
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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 stond op de agenda van de tweede zitting van het DCF in juni 2010.
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Bureau / Algemene Vergadering van de Groep
Het Bureau vergaderde op 3 februari, 28 april, 15 juli (uittredend Bureau), 12 oktober (uittredend Bureau),
27 oktober en 24 november.
De gewone Algemene Vergadering vond plaats op 3 februari. Er was een buitengewone Algemene
Vergadering op 27 oktober (aanstelling van het Bureau voor de nieuwe legislatuur).

Bilaterale secties en regionale groepen
Oprichting secties
Er werd een sectie België-Malta opgericht (15 juli). Hierdoor zijn er nu 98 bilaterale secties.
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

Italië
Albanië

17-19.01

Polen

26.01

D.R. Congo

27.01

Turkije

27.01

Nederland

02.02

Turkije

04.02

Oekraïne

19.02
22.02

Armenië
Israël

23-26.02

Roemenië

23.02

Saoedi-Arabië

24.02

Egypte
Irak

02.03

Jaarlijkse
receptie

04.03
10.03

Slovenië
Georgië

15.03

Oekraïne

Ontmoeting met de ambassadeur van Italië, dhr. Sandro Maria Siggia
Ontmoeting met mevr. Jozefina Topalli, voorzitster van het parlement
van Albanië
Zending van een delegatie van de sectie naar Polen op uinodiging van
dhr. Włodzimierz Karpioski, voorzitter van de sectie Polen-België (dhr.
Vercamer, voorzitter – dhr. Lavaux, mevr. Partyka)
Ontmoeting met een Congolese parlementaire delegatie geleid door
dhr. Robert Mutinga Mutuishayi
Ontmoeting met een delegatie van de commissie Buitenlandse Zaken
van het Turkse parlement, geleid door dhr. Murat Mercan
Gedachtewisseling met dhr. Wim van Gelder, voorzitter van de
TaskForce Grensoverschrijdende Samenwerking (GOS) van het
Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken
Ontmoeting met dhr. Egemen Bagis, minister van Europese Zaken en
hoofdonderhandelaar voor de toetreding van Turkije tot de EU
Ontmoeting van de sectievoorzitter met de nieuwe ambassadeur van
Oekraïne, dhr. Yevhen Bersheda
Ontmoeting met de ambassadeur van Armenië, dhr. Avet Adonts
Ontmoeting met mevr. Avital Shapira van de Israëlische vakbondskoepel
Histadrut
Bezoek, op uitnodiging van de sectie, van een delegatie van de sectie
Roemenië-België van de Roemeense IPU-groep onder leiding van dhr.
Ioan Mang
Ontmoeting met de ambassadeur van Saoedi-Arabië, dhr. Abdallah Y. A.
Al-Mouallimi (voorbereiding van het bezoek van een parlementaire
delegatie in april)
Gedachtewisseling met dhr. Nadhimi S. Auchi, oprichter en voorzitter
van de General Meditarranean Holding en voorzitter van de ArabischEuropese samenwerking in Londen, over de toestand in Irak
Ontmoeting van de voorzitters en ondervoorzitters van de bilaterale
secties met de ambassadeurs van de betrokken landen (Salons van de
Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers)
Gedachtewisseling met de ambassadeur van Slovenië, mevr. Anita Pipan
Gedachtewisseling met mevr. Nino Burjanadze, oud-voorzitster van het
parlement van Georgië
Ontmoeting met de ambassadeur van Oekraïne,
dhr. Yevhen R. Bersheda
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16.03

Palestina

17.03

Afghanistan

17.03

Thailand

24.03

Azerbeidzjan

24.03

Indonesië

29-31.03

Argentinië

13.04

Afghanistan

19.04

Nederland

19-28.04

Saoedi-Arabië

21.04

BosniëHerzegovina

22.04
29.04

Benin
D.R. Congo

05.05

Kroatië

06.05
07.12

Algerije
Israël

Gedachtewisseling met mevr. Linnéa Arvidsson (Hoog Commissariaat
van de Verenigde Naties voor de mensenrechten) over het rapportGoldstone
Gesprek met mevr. Choukria Haidar, vertegenwoordigster van de
Noordelijke Alliantie
Gesprek met de ambassadeur van Thailand,dhr. Pisan Manawapat, over
de toestand in Thailand
Ontmoeting met een delegatie van YES (Youth Entrepreneurship and
Sustainability) Azerbeidzjan, geleid door dhr. Rovshan Muradov
Ontmoeting met de ambassadeur van Indonesië,
dhr. Nadjib Riphat Kesoema
Bezoek, op uitnodiging van de sectie, van een delegatie van Argentijnse
parlementsleden onder leiding van dhr. Juan Carlos Vega
Gesprek met dhr. Abdullah Abdullah, oud-minister van Buitenlandse
Zaken van Afghanistan
Ontmoeting van de sectievoorzitter met dhr. Weekers, voorzitter van de
sectie Nederland-België
Bezoek, op uitnodiging van de sectie, van een delegatie van de
vriendschapsgroep voor België en Luxemburg van de Majlis Alshoura van
Saoedi-Arabië, geleid door dhr. Mohammed Amin Ahmed Jefri
Ontmoeting met een parlementaire delegatie onder leiding van dhr. Igor
Radojicic, voorzitter van de Nationale Assemblee van de deelstaat
Republika Srpska van Bosnië-Herzegovina
Ontmoeting met de ambassadeur van Benin, dhr. Charles B. Todjinou
Ontmoeting met vertegenwoordigers van de Congolese oppositie (o.a.
MLC : Mouvement de Libération du Congo)
Ontmoeting met een parlementaire delegatie geleid door mevr. Neven
Mimica, ondervoorzitster van het Kroatische parlement en voorzitster
van de commissie Europese Zaken
Ontmoeting met de ambassadeur van Algerije, dhr. H. Amar Bendjama
Ontmoeting met een delegatie van de Knesset onder leiding van dhr.
Nahman Shai, voorzitter van de sectie Israel-België

