Sectie België-Georgië

14 oktober 2021

Ontmoeting met een Georgische delegatie

Bezoekers ontvangen door dhr. Mark Demesmaeker, voorzitter van de bilaterale sectie BelgiëGeorgië:
-

mevr. Maka Bochorishvili, parlementslid
dhr. Levan Karumidze, parlementslid
dhr. Zurab Khamashuridze, parlementslid

De Georgische parlementsleden brengen de epidemiologische situatie in hun land in kaart,
waar de vaccinatie eind juli vrij laat is begonnen. Momenteel heeft Georgië niet langer te
kampen met een tekort aan vaccins maar slechts 30% van de bevolking is gevaccineerd omdat
te weinig burgers bereid zijn zich te laten vaccineren. Een derde boosterdosis wordt
aangeboden aan de bevolking, onder anderen aan de mensen die al doses van het Chinese
vaccin hebben gekregen. Nu het land voor een 5e golf staat, is een nieuwe lockdown voor de
autoriteiten ondenkbaar omdat de economie zich niet zou kunnen herstellen. Volgens de
parlementsleden is de toeristische sector één van de sectoren die het meest werd getroffen
door de coronacrisis: vóór de pandemie verwelkomde Georgië 10 miljoen toeristen.
Desondanks wijzen de delegatieleden erop dat de economische voorspellingen sinds de
heropening van het land in april 2021 tot optimisme stemmen: voor dit jaar wordt zelfs een
groei met dubbele cijfers verwacht.
In oktober 2021 werden in het land verkiezingen gehouden. Van de 220 partijen die aan de
verkiezingen hebben deelgenomen, zijn er 9 in het parlement vertegenwoordigd. Indien voor
deze verkiezingen een kiesdrempel van 5% was vastgelegd, aldus parlementslid Maka
Bochorishvili, zouden slechts twee partijen in het parlement vertegenwoordigd zijn. In 2024,
bij de volgende verkiezingen, zal Georgië een proportioneel kiesstelsel invoeren met een
kiesdrempel van 5%.
Ook de betrekkingen tussen de Europese Unie en Georgië worden besproken: deze zijn reeds
in 1992 begonnen, kort nadat Georgië zijn terugkeer naar de onafhankelijkheid had
afgekondigd. In 1999 werd een bilaterale partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst
gesloten. In 2006 is een actieplan in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid
uitgewerkt. En in 2008, na de Russisch-Georgische oorlog, werd op Georgisch grondgebied
een EU-waarnemingsmissie van 200 civiele waarnemers opgezet maar de autoriteiten van
Zuid-Ossetië en Abchazië staan de toegang tot hun grondgebied niet toe.
De Euro-Atlantische integratie is een van de voornaamste doelstellingen van het buitenlands
beleid van Georgië, evenals "de-bezetting" en het vreedzaam herstel van de territoriale
integriteit. Georgië bereidt zich voor om in 2024 formeel het EU-lidmaatschap aan te vragen
om in 2030 tot de Europese Unie toe te treden. De autoriteiten bereiden zich op dit
lidmaatschap voor en op de stappen die Georgië moet nemen om het lidmaatschap toe te
passen. De nadruk ligt vooral op maatregelen die gericht zijn op economische en sectorale
integratie als een stap naar volledige integratie.
In 2023 zal EUROPALIA een festival met en rond Georgië ontwikkelen. Het programma van het
festival is momenteel in ontwikkeling. De culturele evenementen rond EUROPALIA Georgië
zullen niet alleen de gelegenheid bieden om de culturele rijkdom van het land in verf te zetten,
maar zullen ook de aanzet geven tot talrijke samenwerkingsverbanden en ontmoetingen.
De ontmoeting wordt afgesloten met een gedachtewisseling over de manier waarop de
bilaterale betrekkingen tussen de 2 landen in het algemeen en tussen de 2 assemblees in het
bijzonder kunnen worden versterkt, onder meer door een mogelijk officieel bezoek van
Belgische parlementsleden aan Georgië rond april of mei 2022.

