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EU SPEAKERS’ CONFERENCE
De h. Danny PIETERS, Voorzitter van de Senaat

Geachte collega’s,
Beste vrienden,

Graag had ik u ook namens de Senaat welkom willen heten in het Belgisch federaal
parlement. We hebben het genoegen om te gast te zijn in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, waarvoor ik collega André Flahaut van harte dank. Het
spreekt voor zich dat u ook van harte welkom was geweest in het halfrond van mijn
assemblee, maar onze groep is zo groot geworden, dat dit niet langer mogelijk is.

Overigens moet het feit dat deze groep zo groot is, in geen geval betreurd worden.
Het is het beste bewijs van het succes van de Europese integratie en samenwerking,
wanneer parlementen uit 27 lidstaten en 5 kandidaat-lidstaten samen met het
Europees Parlement van gedachten kunnen wisselen over de Europese eenwording.

Mijn collega André Flahaut heeft u net de evolutie van deze conferentie geschetst.
Het is aan ons om daar vandaag een nieuw hoofdstuk aan toe te voegen. Het belooft
een lang hoofdstuk te worden, want er staat veel op de agenda. Sta mij toe deze kort
met u te overlopen.
Het programma van vandaag begint met een korte interventie van onze collega’s van
de nieuwe kandidaat-lidstaten IJsland en Montenegro die hier voor de eerste keer
aanwezig zijn en waarvoor ik hen namens ons allen van harte dank. Ook hebben we

EU Speakers Conference 04/04/2011-05/04/2011 Brussels

gevraagd aan de Voorzitter van het Europees Parlement, de h. Buzek, om een korte
interventie te doen.

Onmiddellijk daarna volgt het zwaartepunt van deze conferentie. We zullen een
–hoop ik- levendig en concreet debat voeren over de parlementaire controle op het
Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk
Veiligheids- en Defensiebeleid. Zoals u weet, werd aan het Belgisch voorzitterschap
van deze Conferentie gevraagd om alles in het werk te stellen om terzake tot een
conclusie te komen. Het betreft een moeilijk en gevoelig onderwerp, maar ik hoop
van harte dat we beslissingen zullen kunnen nemen aangaande de organisatie van
deze controle.

Later deze voormiddag komt het onderwerp “Parlement, publieke opinie en media”
aan bod. Dit is een onderwerp dat nauw aan het hart ligt van mijn collega André
Flahaut en hij zal dan ook dit onderwerp inleiden.
Rond half één worden delegatieleiders verwacht op het bordes van het parlement
voor een familiefoto. Indien de weergoden ons minder goed gezind zijn, zal deze
foto genomen worden op de eretrap.
Daarna wordt er voor de voorzitters, delegatieleiders en secretarissen-generaal een
lunch georganiseerd in de Salons van de voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers. De andere deelnemers lunchen in de Salons van de
Senaat.

Na de lunch hernemen we dan onze werkzaamheden met de rol die de parlementen
moeten spelen bij de controle van het beleid inzake Vrijheid, Veiligheid en Justitie.
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We vatten dit thema eerst aan met de controle van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten waar u uitleg zal krijgen over een website en databank die de
uitwisseling van informatie tussen de verschillende controlecommissies van de
betrokken parlementen moet vergemakkelijken. Ik hoop dat het debat dat hierover
gevoerd zal worden, kan leiden tot een begin van akkoord over de organisatie van
deze parlementaire opvolging.
Vervolgens zal collega Per Westerberg, voorzitter van het Zweeds Parlement, dieper
ingaan op de rol die parlementen volgens het Verdrag van Lissabon zullen moeten
spelen bij de controle van de activiteiten van Europol.

Na een koffiepauze kunnen de discussies die nog niet zouden zijn afgerond, verder
worden gevoerd. Maar in de loop van de dag zal verder blijken in hoeverre dit nodig
is. Het is immers niet de bedoeling om collega’s het spreekrecht te ontnemen. We
zullen er alles aan doen om iedereen die het wenst, aan het woord te laten vandaag.

Vanavond worden de voorzitters ontvangen door het staatshoofd, zijne majesteit
Koning Albert II. Deze ontvangst zal worden gevolgd door een diner in de
prestigieuze setting van het Paleis van Laken waar de andere delegatieleden zich bij
de voorzitters zullen voegen. Men heeft u bij registratie gisteren in de hotels en deze
ochtend bij aankomst gevraagd uw deelname aan dit diner te bevestigen. Van deze
bevestiging kan niet meer worden afgeweken. Tevens zou ik u willen vragen om
vanavond uw badge, uitnodiging en tafelkaart mee te nemen. Zoniet kunt u niet
deelnemen aan het diner.
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Morgenochtend hervatten we na een welverdiende nachtrust, om 9u onze
werkzaamheden met een informele samenkomst met op de agenda de financiële
crisis in Europa en de gevolgen voor de nationale budgetten en de stabiliteit van de
Euro. Het debat zal zich in het bijzonder concentreren op de rol van de parlementen
en de interparlementaire samenwerking op het vlak van Europese “economic
governance” en het Europees Semester. Deze vergadering is voorbehouden voor de
delegatieleiders begeleid door één persoon.

Morgenochtend zult u tevens het ontwerp van conclusies van het voorzitterschap
ontvangen. Deze zullen na de koffiepauze worden voorgesteld, besproken en als
alles goed gaat, aangenomen. Eventuele amendementen op deze conclusies kunnen
morgen tot kwart na elf worden neergelegd bij het secretariaat.
Om deze conferentie op een goede manier af te sluiten, wordt u vervolgens van harte
uitgenodigd voor een afsluitende lunch met Belgische specialiteiten.

Geachte Collega’s,
Beste vrienden,

Voor het goede verloop van onze debatten werden formulieren opgesteld om het
woord te vragen. Deze zult u ten gepaste tijde op de banken terugvinden. Gelieve
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deze zo snel mogelijk in te vullen en in te dienen bij het secretariaat. De spreektijd
tijdens de debatten zal worden vastgelegd in functie van het aantal deelnemers.
En nu geef ik het woord met plezier terug aan André Flahaut die op een ongetwijfeld
bijzonder efficiënte manier de eerste debatten zal leiden.

Ik dank u.

