
Tweede Kamerdelegatie bij Jaarvergadering OVSE Parlementaire Assemblee in Luxemburg 
 
Van 4 - 8 juli 2019 vond de jaarvergadering van de Parlementaire Assemblee van de 
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE PA) plaats in Luxemburg. 
Namens de Tweede Kamer namen Albert van den Bosch (VVD, delegatieleider) en Achraf 
Bouali (D66) hieraan deel. De delegatie werd zeer hartelijk ontvangen door de Nederlandse 
ambassadeur, de heer Han-Maurits Schaapveld. 
 
Veiligheid 
 
Zo’n 270 parlementariërs uit 55 landen van Noord-Amerika, Europa en Centraal Azië 
kwamen bijeen voor deze bijeenkomst met als thema het stimuleren van duurzame 
ontwikkeling om veiligheid te bevorderen: de rol van parlementen. De Luxemburgse 
premier, Xavier Bettel,  sprak in zijn speech tijdens de opening op 4 juli over de rechtstaat als 
onderdeel van de essentie van wat het betekent om Europeaan te zijn. Hij benadrukte het 
belang van mensenrechten en de noodzaak voor parlementsleden om respect voor 
diversiteit te bevorderen. “Vrede is altijd als een vruchtbaar jong boompje dat we zullen 
verliezen als we er niet voor zorgen. Laten we nooit onze geschiedenis vergeten en leren van 
onze vele fouten," aldus Bettel.  
 
Discussies 
 
In de commissie over politieke zaken en veiligheid vond er veel discussie plaats tussen de 
Russen, Oekraïners, Armeniërs, Azerbeidzjanen en Georgiërs over de conflicten op de Krim, 
Zuid-Ossetië, Abchazië en Nagorno-Karabach. Op voorstel van Van den Bosch werd in de 
resolutie gerefereerd naar cyberveiligheid als prioriteit binnen de OVSE. Van den Bosch: “Ik 
ben blij met de unanieme steun voor mijn amendement om cyberveiligheid op te nemen. 
Cybercrime is een van de snelst ontwikkelende bedreigingen 
voor de internationale veiligheid. Dit moet hier genoemd worden, naast de strijd tegen 
terrorisme en extreem geweld, de opkomende invloed van China en noodzaak tot 
ontwapening.” Bouali die de commissie democratie, mensenrechten en humanitaire zaken 
voor zijn rekening nam, was tevreden met de stevige standpunten van de OVSE collega’s 
richting Rusland en Turkije inzake mensenrechten binnen de OVSE regio. Volgens Bouali was 
het ook goed dat een grote meerderheid gender en LGBTI-kwesties, de positie van Roma en 
Sinti en vrijheid van media en bescherming van journalisten steunde.  
 
Luxemburg-Verklaring 
 
Op de laatste dag werd, met een tegenstem van de Russische en Turkse leden, de zogeheten 
“Luxemburg-verklaring” aangenomen, waarin de resoluties van de drie commissies zijn 
opgenomen, evenals de resoluties waarvoor individuele parlementsleden aandacht voor 
vroegen op specifieke onderwerpen. De assemblee koos voor verlenging met een jaar van 
het termijn van de huidige president, de heer Tsjereteli uit Georgië. 
 
Hier zijn de aangenomen teksten te vinden. 

https://www.oscepa.org/meetings/annual-sessions/upcoming-annual-session

