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Parlementaire assemblee van de OVSE

 Wat is de Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in 
Europa (OVSE):

De OVSE is een samenwerkingsverband tussen 57 “deelne-
mende Staten” uit Europa, Noord-Amerika en Centraal-Azië. 

 Oprichting:

De OVSE, ontstaan uit de Slotakte van Helsinki van 1975, 
was aanvankelijk bekend als de “Conferentie voor Veilig-
heid en Samenwerking in Europa”. Met het Handvest van 
Parijs van 1990 kreeg de conferentie vaste organen. In 1994 
werd de Conferentie omgevormd tot de “Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa”.

 Hoofddoelstellingen:

De OVSE beoogt de versterking van de veiligheid en de sa-
menwerking tussen de deelnemende Staten in een gebied 
dat zich uitstrekt van “Vancouver” tot “Vladivostok”. De or-
ganisatie spitst de samenwerking toe op de “drie korven van 
de Slotakte van Helsinki”:

  Politieke Aangelegenheden en Veiligheid (o.m. de 
confl ictpreventie, het “verdrag m.b.t. de conventione-
le strijdkrachten in Europa”, wapeninspecties, weder-
zijdse informatie over militaire oefeningen, vertrou-
wenswekkende maatregelen);

  Economische Zaken, Wetenschap, Technologie en 
Milieu (o.m. de bestrijding van witwaspraktijken, wa-
termanagement, energiezekerheid);

  Democratie, Mensenrechten en Humanitaire Aange-
legenheden (o.m. de rechtsstaat, de rechten en vrijhe-
den, de verkiezingswaarnemingen).

  Structuren:

  Parlementaire Assemblee van de OVSE (zie verder).
  Het Voorzitterschap (Chairman-in-offi ce) wordt voor 
één jaar uitgeoefend door een deelnemende Staat, die 
wordt aangewezen bij besluit van de Ministerraad. In 
2019 is de “Chairman-in-offi ce” de heer Lajčāk, mi-
nister van Buitenlandse Zaken van Slovakije.

  De Ministerraad, samengesteld uit de ministers van 
Buitenlandse Zaken van de deelnemende Staten, 
komt één keer per jaar samen tijdens de Top, op het 
einde van het mandaat van de “Chairman-in-offi ce”, 
waar een verklaring wordt aangenomen. 

  De Permanente Raad, gevestigd te Wenen, is een or-
gaan, bestaande uit diplomaten, dat wekelijks samen-
komt om de actuele topics in de OVSE-ruimte te be-
spreken.

  Het secretariaat, onder leiding van een secretaris-
generaal, ondersteunt de samenwerking op operati-
oneel vlak. Het secretariaat is gevestigd te Wenen. 
Naast het secretariaat te Wenen zijn er ook de terrein-
missies (“fi eld missions”), die actief zijn in Oost-Euro-
pa, Zuidoost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië. 
De terreinmissies bevorderen de ontwikkeling van de 
rechtsstaat en worden ingezet voor preventie en op-
lossing van confl icten.

  Instellingen die de OVSE bijstaan in het verwezenlij-
ken van haar mandaat, zoals de Commissaris voor de 
Nationale Minderheden, de Vertegenwoordiger voor 
de persvrijheid en het Bureau voor de Democratische 
Instellingen en de Mensenrechten (ODIHR), die o.m. 
instaat voor de lange termijn verkiezingswaarnemin-
gen.

Meer info: 
www.osce.org
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  Parlementaire Assemblee van de 
Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa 

  Oprichting: 

In april 1991 zijn de afgevaardigden van de parlementen 
van de Staten die aan de Conferentie betreffende Veiligheid 
en Samenwerking in Europa deelnamen, overgegaan tot de 
oprichting van een Parlementaire Assemblee (PA OVSE). Het 
secretariaat is gevestigd in Kopenhagen.

  Samenstelling en doelstellingen:

De PA OVSE telt 323 parlementsleden aangewezen door de 
nationale parlementen van de 57 “deelnemende Staten”. De 
Belgische delegatie bij de PA OVSE is samengesteld uit vijf 
vaste leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en 
drie senatoren. Er kunnen evenveel plaatsvervangers wor-
den aangewezen.

De PA OVSE ziet toe op de implementatie van de doelstel-
lingen van de OVSE en bespreekt de onderwerpen die aan 
bod kwamen tijdens de Ministerraad en de topontmoetingen 
van Staatshoofden en regeringsleiders. De PA OVSE ontwik-
kelt en bevordert mechanismen voor de preventie en de op-
lossing van confl icten. De PA OVSE ondersteunt de verster-
king en ontwikkeling van de democratische instellingen in 
de OVSE-ruimte.

  Werking en bevoegdheden:

Naast een Permanente Commissie, samengesteld uit de 
Voorzitter, de Bureauleden en de voorzitters van de nationa-
le delegaties, zijn er drie commissies: de commissie “Poli-
tieke Aangelegenheden en Veiligheid”, de commissie “Eco-
nomische Zaken, Wetenschap, Technologie en Milieu” en 
de commissie “Democratie, Mensenrechten en Humanitai-
re Aangelegenheden”.

De PA OVSE komt drie maal per jaar in plenum samen. 
Naast de zomersessie organiseert de PA OVSE een winter-
sessie en een herfstsessie.

De zomersessie is de belangrijkste plenaire vergadering van 
de PA OVSE omdat dan in elke commissie een algemene 
ontwerpresolutie en meerdere “bijkomende punten” over 
actualiteitskwesties in de OVSE-ruimte worden aangeno-
men. Deze teksten worden, na amendering, samengevoegd 
in een Verklaring.

Een kerntaak van de PA OVSE is de waarneming van de ver-
kiezingen. Het Bureau voor de Democratische Instellingen 
en de Mensenrechten staat in voor de lange termijn verkie-
zingswaarnemingen en de PA OVSE voor de korte termijn 
verkiezingswaarnemingen, onder leiding van een Speciale 
coördinator van de PA OVSE. Enkel de leden van de nati-
onale delegaties van de PA OVSE kunnen deelnemen aan 
deze kortetermijn verkiezingswaarnemingen. Na afl oop van 
de verkiezingswaarneming wordt een verklaring opgesteld 
over het vrij en eerlijk verloop van de verkiezingen. 

Meer info: www.oscepa.org




