1 december 2017

Ontmoeting met de h. Shirak Torosyan, voorzitter van de vriendschapsgroep
Armenië-België van de Nationale Assemblee van Armenië

Bezoekers
-

de h. Shirak Torosyan, parlementslid, voorzitter van de vriendschapsgroep Armenië-België
van de Nationale Assemblee van Armenië
Z.E. de h. Tatoul Markarian, ambassadeur van Armenië
de h. Eduard Badoyan, secretaris van de vriendschapsgroep Armenië-België
de h. Mnatsakan Safaryan, adviseur

Aanwezig
-

-

Mevr. E. Van Hoof, volksvertegenwoordigster,
voorzitster van de bilaterale sectie BelgiëArmenië
De h. P. De Roover, ondervoorzitter van de
bilaterale sectie
De h. K. Vanlouwe, ondervoorzitter van de
Senaat
Mevr. Sonja Langenhaeck, secretaris

Besproken thema’s
-

De h. Shirak Torosyan was in België naar aanleiding van de 5e Top van het Oostelijk
Partnerschap die plaatsvond in Brussel op 24 november 2017 en waaraan leiders van de 28
EU-landen deelnamen samen met de 6 oostelijke partners (Armenië, Azerbeidzjan, WitRusland, Georgië, Moldavië en Oekraïne). De balans was zeer positief voor Armenië want er
werd een belangrijke partnerschapsovereenkomst ondertekend met de EU (versterkte
samenwerking op vlak van veiligheid, verbeterd investeringsklimaat, …).

-

-

-

-

-

De goede betrekkingen met België, ook op regionaal vlak. Er is ook een goede economische
samenwerking tussen beide landen, o.m. op het vlak van diamant, landbouw, ... In de EU is
België, na Duitsland, de tweede belangrijkste handelspartner.
Prioriteiten Armeens buitenlands beleid: het conflict in Nagorno-Karabakh (in de
onderhandelingen van de Minsk-groep is er sprake van een status-quo) en de erkenning van
de Armeense genocide van 1915. Eerste minister Michel nam het voortouw op 18 juni 2015
door voor het eerst in de Belgische geschiedenis officieel de genocide te erkennen uit naam
van de Belgische regering.
Armeense economie: toerisme is een groeiende sector. Toeristen komen uit Europa, Rusland,
VS, Iran, … Religieus toerisme heeft een groot potentieel.
De Armeense diaspora: meer dan 10 miljoen Armeniërs in de hele wereld (vooral VS, Rusland
en Frankrijk). Is economisch belangrijk voor het land, want bron van vele investeringen
(infrastructuur, …).
De parlementsverkiezingen in Armenië begin 2017 waren de eerste die plaatvonden volgens
een nieuw systeem, na het grondwettelijk referendum van december 2015, en die een
omschakeling naar een parlementair systeem inhouden.
Iran: het land is een vrij grote handelspartner (vooral op vlak van energie). Iran is ook op
geopolitiek vlak een belangrijke partner.
Uitnodiging om in 2018 naar Armenië te komen.

