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Ontmoeting met de ambassadeur van Letland H.E. Mevr. Lelde LÏCE-LÏCÏTE

Van links naar rechts : kamerlid Peter Dedecker, kamerlid Egbert Lachaert,
ambassadeur Lelde Lïce-Lïcïte, adjunct-missiehoofd Ingüna Vïksne

Kamerlid Egbert LACHAERT, voorzitter van de sectie Estland-Letland-Litouwen, en kamerlid Peter
DEDECKER, hebben Z.E. Lelde LÏCE-LÏCÏTE, ambassadeur van Letland sedert 2003 (voorheen was ze
onderhandelaarster over de toetreding tot de Europese Unie), vergezeld van adjunct-missiehoofd
mevrouw Ingüna VÏKSNE, ontvangen op de Kamer. Letland neemt sedert begin 2015 het
voorzitterschap van de Europese Unie waar.
Kamerlid DEDECKER zal van 16 tot 20 april eerstkomend in Riga, de hoofdstad van Letland,
deelnemen aan een Europese bijeenkomst gewijd aan onder meer de Digitale Agenda. In mei van
dit jaar zal in Riga een Europese top van staats- en regeringshoofden plaatsvinden.
Net als de Litouwse ambassadeur betreurt ook de Letse ambassadeur dat alle Belgische
ambassades in de Baltische staten vanaf juni 2015 dichtgaan. Sedert 2007 vergaderen de Baltische
staten nochtans ieder jaar met de Benelux. Flanders Investment, dat ook in de Baltische staten
actief is, is in Sint-Petersburg gevestigd. Het Waalse exportagentschap Awex, dat ook de Vlaamse
belangen waarneemt, blijft in Riga. Sedert 2014 is Letland lid van de eurozone.

Aanvankelijk was de bevolking hierover wat sceptisch, te meer daar de intrede ook geen voorwerp
van een referendum was omdat ten tijde van de intrede in de Europese Unie de monetaire
integratie expliciet in het toetredingsverdrag werd vermeld. Het Oostelijk Partnerschap – van zes
landen, waaronder Wit-Rusland – met de Europese Unie is ook voor de Baltische staten van vitaal
belang. Het embargo van de Europese Unie ten aanzien van Rusland heeft Letland ertoe verplicht
zijn export extra te diversifiëren.
Het lidmaatschap van de Navo stemt Letland gerust over eventuele aanvallen op zijn soevereiniteit.
Belgische F-16’s hebben overigens recentelijk het Letste luchtruim actief bewaakt. Recentelijk is
een Vriendschapsgroep opgericht dat acht leden telt van de honderd die het Parlement uitmaken.
De heer LACHAERT zou aanstaande juni aan het hoofd van een delegatie een bezoek willen
brengen aan Litouwen. Eventueel kan de delegatie bij die gelegenheid ook Letland en Estland
bezoeken.

