
BESLUIT VAN DE STAATSHOOFDEN EN REGERINGSLEIDERS VAN DE 
GEMEENSCHAP VAN LATIJNS-AMERIKAANSE EN CARIBISCHE STATEN (CELAC) 

OVER DE UITBREIDING VAN DE TROJKA 
 

Op 3 december 2011 erkenden de staatshoofden en regeringsleiders in de Caracas 
Verklaring de historische rol van de landen van de Caribische Gemeenschap (CARICOM) in het 
proces van liberalisering, ontwikkeling en de integratie van het Latijns-Amerikaanse en het 
Caribisch gebied. En zij benadrukten de permanente inzet van de CARICOM en van de 
Caraïbische volkeren om bij te dragen aan de integrale en duurzame ontwikkeling van de regio. 

 
Zij houden rekening met hetgeen dat werd overeengekomen tussen de staatshoofden en 

regeringsleiders van het Latijns-Amerikaanse en het Caribisch gebied in de Caracas verklaring: 
‘Tijdens het tweehonderdjarige bestaan van de Strijd voor Onafhankelijkheid – Naar het pad van 
onze bevrijders toe’. 

 
Zij besluiten: 
 
1. De CARICOM op te nemen, vertegenwoordigd door het Tijdelijke Voorzitterschap, 

als een volwaardig lid van de Uitgebreide Trojka van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse 
en Caribische Staten (CELAC). 

 
2. Om nummer 1, paragraaf 6 van de ‘Procedures voor de organisatorische werking van 

CELAC’, te vervangen. Hierin staat dat ‘Het Tijdelijke Voorzitterschap wordt bijgestaan door een 
Trojka die bestaat uit het land dat het Tijdelijke Voorzitterschap uitoefent, het land dat eerder 
deze verantwoordelijkheid vervulde en het land dat het Tijdelijke Voorzitterschap zal 
overnemen’. Zij besluiten nummer 1, paragraaf 6 te vervangen door: 

 
‘Het Tijdelijke Voorzitterschap wordt bijgestaan door een Uitgebreide Trojka. De 

Uitgebreide Trojka bestaat uit het land dat het Tijdelijke Voorzitterschap uitoefent, het land dat 
eerder deze verantwoordelijkheid vervulde, en het land dat het Tijdelijke Voorzitterschap zal 
overnemen, plus een lidstaat van de CARICOM, vertegenwoordigd door het land dat het 
Tijdelijke Voorzitterschap uitoefent.’ 

 
3. Verder is in de tekst van ‘Procedures voor de organisatorische werking van CELAC’, 

het woord ‘Trojka’ vervangen door ‘Uitgebreide Trojka’, met uitzondering van de paragraaf 
nummer 2 onder titel ‘IX. Overgangsbepalingen’. 

 
4. Om vanaf vandaag de uitbreiding van de Trojka in werking te laten treden en de 

wijzigingen in de tekst van de‘Procedures voor de organisatorische werking van CELAC’ goed te 
keuren.  

Santiago, Chili, 28 januari 2013 

 

   

 
 


