Conferentie
Parlementaire samenwerking Oekraïne – E.U.-lidstaten
Kiev, 12-13 mei 2008
Senator Margriet HERMANS (Open VLD) nam als voorzitter van de sectie Oekraïne van de
Belgische IPU-groep deel aan de ‘Eerste interparlementaire conferentie van
vriendschapsgroepen van het Oekraïense parlement met de Parlementen van de E.U.lidstaten’ (Kiev, 12-13 mei 2008).
Het onderwerp van de conferentie luidde
‘Parlementaire samenwerking tussen Oekraïne en de E.U.-lidstaten’.

Boris TARASIUK (voorzitter van de Oekraïense parlementscommissie voor Europese integratie
en gewezen ambassadeur bij de E.U.) betreurde de onenigheid in de schoot van de E.U. over
de afsluiting van verdragen met zijn land. Bovendien toonde hij zich sterk gekant tegen de
benaming ‘European Neighbouring Policy’ (ENP): “Oekraïne is geen buur van, maar maakte
altijd deel uit van Europa”. Hij verwerpt dan ook de ENP en vraagt het E.U.-lidmaatschap voor
zijn land. Ondertussen vroeg hij steun om als waarnemer deel te kunnen nemen aan COSACvergaderingen.
Marek SIWIEC (Pool & ondervoorzitter van het Europees parlement) suggereerde dat de
Oekraïense overheid de bevolking erover zou informeren dat E.U.-lidmaatschap op lange
termijn voordelig is, maar op korte termijn offers vergt.
Adrian SEVERIN (Roemeens Europarlementslid) vond dat Oekraïne zich eerst moet
klaarmaken voor toetreding via economische hervormingen, een grondwetsherziening en
interparlementaire samenwerking. Incidentele vooruitgang moet structureel worden: politieke
partijen moeten bij voorbeeld worden gedreven door waarden, niet door persoonlijk gewin. De
uitspraak als zou het ENP onvoldoende zijn voor Oekraïne, bestempelde hij als niet-productief.

Hij pleitte voor “less EU talk and more EU work”. Hij herinnerde er overigens aan dat het
Europees parlement pro toetreding was, maar dat de E.U.-Ministerraad verdeeld was.
Mario DAVID (Portugal) weet de verdeeldheid in de E.U.-Ministerraad aan het gebrek aan
politieke stabiliteit in Oekraïne, waarop de Oekraïnse gesprekspartners toegaven dat er grote
politieke verdeeldheid heerste in het land.
Margriet HERMANS (België) spoorde Oekraïne ertoe aan om eerst het ENP en de bestaande
kanalen volledig te benutten, vooraleer te willen toetreden tot de E.U.
Edmund WITTBRODT (Polen) en Averof NEOFYTIOU (Cyprus) opperden nochtans dat
Oekraïne reeds de bijeenkomsten van de regionale COSAC zou kunnen bijwonen.
Kostyantyn YELSISEYEV (Oekraïens Vice-minister van Buitenlandse zaken) pleitte voor een
regeling met de E.U. voor beperkte grensoverschrijdingen, vooral met het WK voetbal van 2012
in het vooruitzicht. Polen en Slovakije hebben het verdrag hierover nog niet geratificeerd.
De adjunct van Bogdan DANYLYSHON (Oekraïens Minister van Economie) weet de negatieve
handelsbalans van Oekraïne met de E.U. aan de koppeling van de hryvna aan de dollar. Ze
kloeg ook het “Euro-protectionisme” aan.
Hryhoriy NEMYRYA (Oekraïens Vice-premier) kondigde een pro-actief hervormingsbeleid aan.
“We bedelen niet om een signaal vanuit Brussel, maar we werken hard aan onze toetreding met
kleine maar succesvolle stappen”.
Christer MICHELSSON (Fins ambassadeur in Kiev) zette uiteen hoe de parlementaire controle
op het Europese beleid in zijn land plaatsvindt. Vermits het voorafgaand overleg tussen
parlement en minister de onderhandelingsmarge van deze laatste dreigde te beperken, vindt
permanent telefonisch overleg plaats.
In 2009 plant het Oekraïense parlement een vervolg op deze conferentie.

De Oekraïense organisatoren probeerden echter tevergeefs een persmededeling te laten
onderschrijven door de conferentieleden waarin om een snelle Oekraïense E.U.-toetreding werd
gevraagd en waarin bovendien de uitlatingen van de Moskouse burgemeester over de
wederaanhechting van Sebastopol werden aangeklaagd. De buitenlandse parlementsleden
achtten zich hiertoe echter niet gemachtigd.
Mevr. HERMANS (België) vond Boris Tarasiuk ertoe bereid om een IPU-sectie België als
voorzitter op te starten.
Van haar kant zal mevr. HERMANS ijveren voor een debat in België over de Oekraïense
NAVO- en EU-aspiraties. Ter voorbereiding hiervan zal een briefing worden gepland met de h.
Willekens (FOD Buitenlandse zaken - dienst B 1.2) en met Andri Veselovsky (Oekraïens
ambassadeur bij de E.U.).
Marc VINCK (Belgisch ambassadeur in Kiev) zal op de hoogte worden gehouden.

Programma van en deelnemerslijst aan de conferentie zijn beschikbaar bij het secretariaat van
de IPU-sectie België-Oekraïne (Patrick Peremans – pp@senate.be)
16.05.2008

