BILATERALE SECTIE BELGIE-ARMENIE IPU
5 DECEMBER 2019

GEMENGDE VERGADERING VAN DE COMMISSIE
VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN VAN DE KAMER
EN DE BILATERALE SECTIE VAN DE IPU
MET PARLEMENTSLEDEN VAN ARMENIE

_________________________

De bilaterale sectie België-Armenië van de IPU ontmoette op 5 december 2019 op uitnodiging van de
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen de heer Ruben Rubinyan, Voorzitter van de Armeense
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en mevrouw Gayane Abrahamyan, hoofd van de
delegatie van de Nationale Assemblee van Armenië bij de parlementaire assemblee Euronest.
Mevrouw Els Van Hoof, Voorzitster van de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer,
de heer Mark Demesmaeker, Voorzitter van de bilaterale sectie van de IPU, en de hh. Georges
Dallemagne, Kamerlid en L. Pieters, Senator, leden van de bilaterale sectie van de IPU namen deel aan
de vergadering.
Voorzitter Rubinyan verklaarde dat de geweldloze “fluwelen revolutie” van 2018 resulteerde in de
grootste politieke omwenteling in de politieke geschiedenis van het land.
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De presidentiële republiek werd omgevormd naar een parlementair stelsel waarbij de macht
overgedragen werd aan de Eerste Minister die zich nu moet verantwoorden voor de Assemblee.
De vroegere oppositiefiguur Nikol Pashinyan werd de nieuwe Premier. Zijn partij “My Step” haalde 70 %
van de stemmen bij de laatste parlementaire verkiezingen in december 2018.
De vroegere machtspartij “Republikeinse Partij” haalde niet genoeg stemmen om in het Parlement te
mogen zetelen.
De kieswet wordt hervormd om het politieke landschap een grotere mate aan pluraliteit en democratie
toe te kennen. De parlementaire verkiezingen gebeuren via een systeem van proportionele
vertegenwoordiging gebaseerd op 13 kieskringen en een nationale lijst.
Het nieuwe regeringsprogramma beoogt resultaten op het gebied van de jeugdwerkloosheid, de anticorruptiestrijd, de hervorming van het rechtsapparaat, het aantrekken van buitenlandse investeringen,
de versterking van de samenwerking met de traditionele bondgenoten zoals Rusland en de toenadering
tot de EU.
De EU is een belangrijke partner voor Armenië. De relaties tussen Armenië en de EU worden geregeld
door een “Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement” en Armenië hecht veel belang aan het
Eastern Partnership van de EU (Euronest).
Armenië is ook lid van de Euraziatische Economische Unie met Rusland.
Armenië kan als onderhandelingspartner tussen de EU en Rusland dienen en toegang geven tot de
Russische markt voor de Europese investeringen.
Armenië krijgt bijstand van de Internationale Gemeenschap in het proces van hervorming naar een meer
democratische staat (Europese Commissie, PA Euronest, Raad van Europa, Venice Commission, UN).
Een anti-corruptiegerechtshof moet ingesteld worden ondanks de weerstand van de vroegere
machthebbers en van de Republikeinse partij.
De mediahervorming vormt een andere grote uitdaging. De pers staat nu niet meer onder controle van
de regering en de persvrijheid is werkelijkheid geworden. Jammer genoeg behoort een groot merendeel
van de bestuurders van de tv-zenders nog steeds tot het oude regime. De hate speech in de media moet
ook bestreden worden.
Uiteindelijk werden de toestand in Nagorno-Karabach en de Armeense genocide ook kort besproken.
Nagorno-Karabach kende dit jaar een economische groei van 7 %.
De delegatie feliciteert België voor haar erkenning van de Armeense genocide.
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