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De bilaterale sectie België Kazachstan ontmoette op 19 februari 2020 de heer Mukhtar YERMAN,
voorzitter van de commissie voor buitenlandse betrekkingen, defensie en veiligheid van de Majilis (2de
Kamer) van de Republiek Kazachstan.
De heer Tim Vandenput, kamerlid en voorzitter van de sectie en mevrouw Darya Safai, senator, hebben
deelgenomen aan deze vergadering.
Het Parlement van Kazachstan bestaat uit twee Kamers: de Majilis (2de Kamer) en de Senaat. In de
Majilis zijn er 107 zetels waarvan er 84 behoren tot de presidentiële partij Nur Otan en 9 tot de
vertegenwoordiging van de volksgroepen (er zijn meer dan 120 volksgroepen in Kazachstan).
Er zijn drie politieke fracties -die de regering steunen- en 7 vaste commissies in de Assemblee.

De commissie voor Buitenlandse Betrekkingen is bevoegd voor diplomatieke zaken, defensie en
binnenlandse veiligheid (o.a. rijkswacht en douane). Buitenlandse betrekkingen en defensie staan onder
rechtstreeks toezicht van de President van de Republiek.
De minister van Buitenlandse zaken moet één keer per jaar in plenaire zitting een uiteenzetting geven
over de stand van zaken en de begroting van zijn ministerie.
Volgende onderwerpen staan op de agenda van de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen:
-

-

-

de verwezenlijking van het enhanced cooperation and partnership agreement met de EU.De
Kazachse bevolking heeft een positieve houding tegenover de EU. Duizenden Kazachse
studenten zijn in de Europese universiteiten ingeschreven;
de toenadering tot de Group of States against Corruption (GRECO) binnen de Raad van Europa;
het samenwerkingsverdrag met Afghanistan. Kazachstan levert Afghanistan humanitaire hulp en
economische bijstand via o.a. bouwmaterialen, de metaalindustrie en de bouw van scholen en
ziekenhuizen. De regering heeft onlangs 50 miljoen dollar uitgegeven voor de vorming van
Afghaanse dokters, leraars en ingenieurs die naar Afghanistan terugkeren om hun land te
dienen.
Het verdrag met de buurlanden betreffende de toegangszones tot de Kaspische Zee.

Er zijn nog twee bijzonderheden betreffende de werking van de Majilis te vermelden: de
vertegenwoordigers van partijen die geen deel uitmaken van het Parlement worden soms uitgenodigd
om de parlementaire debatten bij te wonen en het Parlement houdt soms buiten de muren zittingen in
de regio’s.
Voor wat betreft de strijd tegen extremisme en islamisme, wordt er onderstreept dat 600 personen,
onder wie 400 kinderen, zich hebben aangesloten bij Islamitische Staat (IS). De repatriëring en de
opvang van kinderen en hun moeders in Kazachstan zijn nu een prioriteit voor de regering geworden.

