Ontmoeting met Armeense ambassadeur (24.10.2008)
Op vrijdag 24 oktober 2008 namen de Armeense ambassadeur en zijn
medewerkster Lousine Toumasyan deel aan een lunchgesprek met Ecolosenator Josy Dubié (voorzitter van de IPU-sectie Armenië) en cdH-kamerlid
Georges Dallemagne.
Voor de Ambassadeur is de Groep van Minsk (waaraan Rusland, de VSA en
Frankrijk deelnemen) de belangrijkste wegbereider voor vrede tussen
Armenië en Azerbeidjan. In ruil voor de waarborg voor de onafhankelijkheid
van Opper-Karabach is zijn land bereid veel toegevingen te doen. Eén
daarvan is de terugtrekking van de strijdkrachten uit de bufferzone rond
Opper-Karabach dat Armenië overigens beschouwt als een afzonderlijke
staat.
De h. Dubié waarschuwt er evenwel voor dat Azerbeidjan volop herbewapent.
Moest Mc Cain de Amerikaanse Presidentsverkiezingen winnen, zou hij
volgens de senator Azerbeidjan kunnen aanzetten tot een nieuwe agressie.
De beide Belgische parlementsleden stellen dat Turkije moet voldoen aan de
Criteria van Kopenhagen (bvb. de Armeense genocide erkennen) vooraleer te
kunnen toetreden tot de Europese Unie.
De nieuwe Armeense president komt naar Brussel op 5 en 6 november 2008.
Tijdens het onderhoud op 5 november om 9.45 uur met de Voorzitters van
Kamer en Senaat zal hij pleiten voor samenwerking op het gebied van de
gezondheidszorg (samenwerking qua wetgeving tussen de parlementaire
commissies, maar ook samenwerking met het kinderziekenhuis Koningin
Fabiola). Bovendien ambieert Armenië, samen met de andere 5 oosterburen
van de Europese Unie, op nauwere samenwerking met de Europese Unie op
justitieel vlak. De h. Dubié vraagt daarover, als voormalig voorzitter van de
justitiecommissie, een tekst aan de Armeense ambassadeur. Tenslotte
drukken de hh. Dubié en Dallemagne de wens uit zelf te worden uitgenodigd

op het onderhoud met de Armeense president. Na dat onderhoud zal de h.
Dallemagne trouwens een vraag stellen aan minister De Gucht over de
resultaten van dat bezoek.
Bovendien zal kamerlid Dallemagne aan de Franstalige cultuurminister
Simonet voorstellen de Armeense ambassadeur uit te nodigen voor een
gesprek over culturele samenwerking tussen Armenië en de Franse
Gemeenschap van België.
Begin 2009 zal de IPU-sectie worden uitgenodigd voor een bezoek aan
Jerevan, Opper-Karabach en de grensstreek met Turkije.
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