CARICOM: ASSEMBLEE VAN PARLEMENTARIËRS CARIBISCHE
GEMEENSCHAP
De Assemblee van Parlementariërs van de Caribische Gemeenschap ( Assembly of Caribbean
Community Parliamentarians, ACCP) hield haar inaugurele zitting van 27 tot 29 mei 1996 te
Barbados .
Suriname is ook lid van dit regionale parlement . Ons land trad in november 2000 toe tot deze
Volksvertegenwoordiging van CARICOM-Lidlanden. President Ronald Venetiaan tekende als
staatshoofd het toetredingsdocument op 17 november 2000.
Het hoofdkwartier van de ACCP is gevestigd in Georgetown, Guyana.
Het voorstel om een regionaal parlement in te stellen werd in 1987 geopperd door de toenmalige
premier van Barbados , Erskine Sandiford. Sandiford zette zijn beweegredenen uiteen tijdens de
Achtste Vergadering van de Conferentie van Regeringsleiders van de Caribische Gemeenschap
te Saint Lucia. Hij was van mening dat het volk van de regio moest worden vertegenwoordigd
door een parlement van Caribische Parlementariërs. De instelling van een dergelijke
volksvertegenwoordiging zou bekendheid geven aan de wensen van grote delen van de
bevolking van het Caribisch gebied.
Beraadslagingen over het voorstel leidden tot de instelling vaneen commissie om het voorstel
nader uit te werken. In maart 1990 dienden deze commissie en het CARICOM-Secretariaat een
concept-overeenkomst in voor ondertekening en bekrachtiging door de lidstaten.
De Overeenkomst voor de oprichting van de Assemblee van Parlementariërs van de Caribische
Gemeenschap werd geratificeerd door twaalf landen: Antigua en Barbuda, Barbados, de
Bahama’s, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, St. Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint
Vincent en de Grenadines en Trinidad en Tobago.
LIDMAATSCHAP
Volgens de Overeenkomst mogen lidstaten van de Gemeenschap niet meer dan vier (4)
vertegenwoordigers van hun Parlement kiezen of benoemen voor de ACCP en iedere
Geassocieerde Lidstaat niet meer dan twee (2) afgevaardigden.
De ACCP komt ten minste een keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar.
Het is de ACCP niet toegestaan resoluties aan te nemen over aangelegenheden welke behoren tot
de jurisdictie van een Lidstaat. Het Caribische parlement is wel bevoegd aanbevelingen te doen
aan de diverse instituten van de Gemeenschap en resoluties aan te nemen over elke kwestie of
aangelegenheid voortvloeiende uit het Verdrag. Iedere aangelegenheid van de Conferentie of de
Raad of van enig Instituut of Geassocieerd Instituut van de Gemeenschap kan worden besproken
door de ACCP.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
De ACCP zal:
De bevolking van de Gemeenschap betrekken bij het proces van het consolideren en versterken
van de Gemeenschap; de mogelijkheden bieden voor betrokkenheid van Lidstaten en
Geassocieerde Lidstaten bij kwesties het integratieproces rakende; een forum bieden aan het volk
van de Gemeenschap om zijn mening kenbaar te maken via hun Parlementaire
Vertegenwoordigers; vertegenwoordigers voorzien van een mechanisme voor het frequenter
monitoren van de beleidslijnen van de Gemeenschap; zorgen voor meer gelegenheid voor het
afstemmen van het buitenlands beleid van de Lidstaten; een groter onderling begrip onder de
Lidstaten en de Geassocieerde Lidstaten bevorderen met als doel het verwezenlijken en
waarborgen van de idealen en beginselen van democratisch bestuur in de Gemeenschap ; het
faciliteren van de economische en maatschappelijke vooruitgang van hun volkeren; aansporen tot
het door Regeringen van Lidstaten van de Gemeenschap aannemen van een gemeenschappelijk
beleid aangaande economische, sociale, culturele, wetenschappelijke en juridische
aangelegenheden waarover is gedelibereerd door de Assemblee van Parlementariërs van de
Caribische Gemeenschap.

DNA-lid Ruth Wijdenbosch:”Het regionale parlement kan veel betekenen voor de bevolking van
het Caribisch gebied”
Goed initiatief
Parlementariërs uit Suriname hebben niet eerder geparticipeerd in beraadslagingen van de ACCP.
DNA-lid mr. Ruth Wijdenbosch, dat ons land vertegenwoordigt in het bestuur van de
Confederatie van Parlementariërs van de Amerika’s (COPA), vindt de ACCP een goed initiatief.
“ Er is inderdaad behoefte om als volksvertegenwoordigers uit de regio meer met elkaar te
overleggen. De Nationale Assemblee doet intensief mee aan activiteiten van verschillende
internationale parlementen. Het zou daarom goed zijn om de parlementariërs uit de CARICOMlidlanden beter te leren kennen en met hen van gedachten te wisselen over aangelegenheden die
de regionale integratie kunnen bevorderen. We komen elkaar zelden tegen, wel op internationale
fora, maar niet als volksvertegenwoordigers die deel uitmaken van de Assemblee van
Parlementariërs van de Caribische Gemeenschap. Dat is jammer. Maar nogmaals, het initiatief
om tot een regionaal Caribisch Parlement te komen is zeer zeker toe te juichen”. Aldus Ruth
Wijdenboisch . De parlementariër wil het belang van de ACCP zeker bespreken met haar
collega’s in Suriname en in de regio zodat meer inhoud wordt gegeven aan de doelstellingen van
de AACP.

