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Ontmoeting met de ambassadeur van de
Tsjechische Republiek, Z.E. Ivo Sramek
Aanwezigen
Huub Broers, senator, voorzitter van de sectie België-Tsjechische Republiek
Louis Siquet, senator, lid van de sectie België-Tsjechische Republiek
Serge De Ryck, secretaris van de sectie
Z.E. Ivo Sramek, geboren in 1955, heeft verscheidene leidinggevende posten bekleed, zowel in het
voormalige Tsjechoslowakije als in de Tsjechische Republiek, die dit jaar haar twintigste verjaardag viert.
Van 1999 tot 2003 was hij adjunct van de ambassadeur bij de Navo, van 2004 tot
2009 ambassadeur bij de Europese Unie en sedert iets meer dan één jaar
ambassadeur in België.
De ontmoeting heeft voornamelijk tot doel de contacten tussen de Belgische en
de Tsjechische parlementariërs te bevorderen om een dialoog tot stand te
brengen over de Europese Unie. Deze laatste verkeert namelijk in crisis. Niet
alleen is er de eurocrisis – de Tsjechische Republiek behoort niet tot de eurozone
maar voelt de impact ervan – en het nakende referendum over het EUlidmaatschap in het Verenigd Koninkrijk, ook tussen de lidstaten in het noorden en
het zuiden van de Europese Unie dreigt een kloof te ontstaan. Van de
zeventwintig lidstaten hebben alleen het Verenigd Koninkrijk en de Tsjechische
Republiek het Europees Begrotingspact niet bijgetreden. Praag beschouwt dit Pact
als een intergouvernementeel akkoord, niet als een binnen het raam van de
Europese Unie gesloten verdrag. Het eurosceptisicme, notoir bij uittredend
president Vaclav Klaus, is ook aanwezig in de huidige regeringscoalitie. Toch lijkt
de aanhang van de eurosceptici in de publieke opinie intussen fel te zijn geslinkt. De sociaaldemocraten
zijn pro-Europees. Zij liggen goed in de peilingen met betrekking tot de kiesintenties voor 2014.
Tijdens het gesprek komt ook de vraag aan bod hoe de andere landen van de Visegrad-groep aankijken
tegen de koers van de huidige Hongaarse regering.
De problematiek van de Roma's, voornamelijk afkomstig uit Roemenië en Bulgarije, wordt eveneens
aangeraakt.
Een tweedaags bezoek van Tsjechische parlementariërs aan hun Belgische collega’s om over de
toekomst van de Europese Unie van gedachten te wisselen zou nog in de loop van 2013 georganiseerd
kunnen worden. Daartoe dient concreet contact te worden genomen met de leden van de Tsjechische
Vriendschapsgroep die zich met België bezighoudt.

