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Ontmoeting met een Estse delegatie
Delegatie van Estse parlementariërs
Een Estse delegatie, geleid door de heer Erki NOOL, op zijn beurt vergezeld door de heren
Arto AAS, Kalle PALLING en mevrouw Kadri SIMSON, heeft op woensdagmiddag 2 april
2014 een bezoek gebracht aan het federaal Parlement.
De delegatie werd ontvangen door leden van de IPU-sectie en van het Federaal
Adviescomité voor de Europese aangelegenheden. De parlementariërs Herman DE CROO,
Peter DEDECKER, Bruno VALKENIERS en mevrouw Rita DE BONT, namen aan de
gedachtewisseling deel.
Het delegatiehoofd, Erki NOOL, behaalde in de tienkamp een gouden medaille tijdens de
Olympische Spelen van 2000 in Sydney. Hij is lid van de conservatieve Unie van Pro Patria
en Res Publica, lid van de Europese Volkspartij.
De heer Arto AAS is lid van de liberale Hervormingspartij, net als de heer Kalle PALLING,
beiden partijgenoten van Siim KALLAS, eurocommissaris voor Transport.
Mevrouw Kadri SIMSON is lid van de Centrumpartij en maakt als enig lid van de delegatie
deel uit van de oppositie.
Van links naar rechts: Kadri SIMSON, Kalle PALLING, Arto AAS, twee Estse
ambtenaren en delegatiehoofd Erki NOOL

Ambtenaren van Europese Zaken en de IPU
De heren Tim DE BONDT, Hugo D’HOLLANDER, Roel JANSOONE, Laurent POTTIER, Daniel
LUCION en Serge DE RYCK woonden als ambtenaren van hun respectieve diensten van
Kamer en Senaat de gedachtewisseling bij.
Kleine Baltische staat
Estland telt amper 1,2 miljoen inwoners, waarvan één vierde tot één derde Russisch
spreekt. Het is lid van de Europese Unie, de NAVO en de eurozone. Doordat het een halve
eeuw samen met Oekraïne deel uitmaakte van de Sovjet-Unie, zijn de Estse
parlementariërs bezorgd om de houding van Rusland in de Krim, maar ook in Georgië en
Moldavië.
Het wantrouwen ten opzichte van de zogeheten Russische beer, die naar
gebiedsuitbreiding hunkert, is groot. Het zou wel eens kunnen dat nog andere gebieden bij
Rusland worden ingelijfd of onder controle van het Kremlin komen.
Het lidmaatschap van de NAVO is wel een bron van geruststelling maar een vastberaden
gemeenschappelijk Europees beleid, laat staan een Europees leger, zou een nog betere
garantie vormen voor de stabiliteit in de regio en de zuur verdiende onafhankelijkheid van
de Baltische staten. Deze laatsten zijn ronduit pro-Europees, al was het maar om redenen
van economische welvaart. Zowel de Baltische als de overige Europese staten behoren hun
energievoorziening te diversifiëren om minder afhankelijk te zijn van de energietoevoer uit
Rusland. De gas- en oliekraan wordt immers vaak als een politiek wapen gebruikt.
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