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SPOEDZITTNG PARLEMENT OVER DATUM VERKIEZINNIEUWE ONTWIKKELINGEN AGL
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AQUAE ALEXANDRUS – Naar aanleiding van nieuwe

AQUAE

berichtgeving over het lidmaatschap van drie lidstaten van de
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Gedurende de laatste week werd door bronnen uit Issel, Norland
en Mii gecommuniceerd dat uittreding besproken wordt. Naar het
schijnt is dit besluit in Norland al zeer concreet en zullen de eerste
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formele stappen binnenkort genomen gaan worden. Issel lijkt af te
stevenen op een Referendum met een waarschijnlijke stem voor
uittreding. Zelfs in Seppië, suggereren enkele bloggers, gaan

Vooral de uittreding van Issel wordt in treurnis ontvangen door de
Insulantische politiek. Juist met Issel kon het land het goed vinden.
Dankzij Issel is het bestuurssysteem gemoderniseerd geworden
tijdens het lidmaatschap van de AGL. Parlementsvoorzitter Elena
Lutetia: “Wij als Insulantis hebben veel gehad aan steun, advies en
expertise van Issel. Hun uittreding uit de AGL zal samenwerking
moeilijker maken, maar het zal niet tot een einde komen.
Daarvoor zijn we teveel van elkaar gaan houden.” De voorzitter
verwijst ook nog even naar gevoelige botsingen die Issel en

Het parlement hoopt dat de delegatie Issel kan overtuigen om in
de AGL te blijven. “Wat het probleem ook is, er is vast ook een
oplossing.” Dit is ook de boodschap die het parlement aan de
delegatie heeft gegeven: binnen de kaders van redelijkheid, moet er
veel mogelijk zijn om deze landen binnen de organisatie te laten.
Verder is er ook een fusie geopperd tussen de AGL en de FICT.
In principe staat Insulantis daar niet negatief tegenover, maar de
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virus ontdekt die druivenplanten aantast.
Wetenschappers zijn nog niet in staat
geweest dit virus te stoppen. “Zover we
weten wordt dit virus niet vervoerd door
mensen, dus landen waarmee we handel
voeren lopen geen gevaar”, aldus minister
voor Handel Marcellus Gallius (CSI).
Toch is er wel een lichtpunt: de
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Insulantis in eerdere fases vaak hadden.
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Staatssecretaris voor AGL-zaken Gaius Lucretius: “Het zijn
namelijk twee organisaties met een eigen identiteit.”
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enorme impuls gegeven.
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produceren, zal de overheid ook alles
doen om hen te helpen om de wijn weer
als kwaliteitswijn op de markt te brengen.

