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ATHENE, 3 EN 4 APRIL 2014 
 
 

INTERPARLEMENTAIRE CONFERENTIE OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS EN 

VEILIGHEIDSBELEID (GBVB) EN HET GEMEENSCHAPPELIJK VEILIGHEIDS- EN DEFENSIEBELEID 

(GVDB) 
 

Commissie voor de Landsverdediging 
 
 
Op donderdag 3 en vrijdag 4 april 2014 werd in Athene de vierde vergadering gehouden van 
de Interparlementaire Conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en 
Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB). 
De conferentie werd georganiseerd door het Grieks parlement (Kamer van Afgevaardigden 
(Vouli ton Ellinon)) in het raam van het Griekse voorzitterschap van de Europese Unie. 
 
De Belgische delegatie bestond uit de heer Denis Ducarme (MR)(K), eerste ondervoorzitter 
van de commissie voor de Landsverdediging van de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
De conferentie nam een aanvang op donderdag 3 april 2014 met de vergadering van het ad 
hoc evaluatiecomité waarin de aan het huishoudelijk reglement van de conferentie 
voorgestelde wijzigingen werden besproken. Na afloop van de erop volgende vergaderingen 
van de politieke fracties en de delegatieleiders werd de conferentie geopend met toespraken 
van de voorzitter van het Grieks parlement, de voorzitter van de commissie voor de 
Landsverdediging en de Buitenlandse zaken van het Grieks parlement, de voorzitter van de 
commissie voor de Buitenlandse zaken van het Europees parlement en de Griekse Vice-
eersteminister en minister van Buitenlandse zaken die het had over de 
veiligheidsuitdagingen voor de Europese Unie aan haar zuidelijke en oostelijke grenzen. De 
Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en 
vicevoorzitter van de Europese Commissie, lichtte in een volgende sessie, op de tweede dag 
van de conferentie, de huidige prioriteiten van de EU toe op het vlak van het GBVB en het 
GVDB met bijzondere aandacht voor de toestand in Oekraïne. De Griekse minister van 
Defensie had het vervolgens over de conclusies van de Europese Raad van 19 en 20 
december 2013 wat de ontwikkelingen in de defensie- en veiligheidssector betreft. Tijdens 
deze conferentie werden eveneens drie afzonderlijke discussiegroepen gehouden die 
respectievelijk handelden over de maritieme dimensie van het GVDB, de recente 
ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de ontplooiing van GVDB-strijdkrachten gesitueerd 
in het kader van de verschillende parlementaire besluitvormingsprocedures en praktijken. 
Ten slotte nam de conferentie een aantal conclusies aan. 
 
De volgende interparlementaire conferentie zal op 6 en 7 november 2014 te Rome worden 
gehouden. 
 


