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Parlement ratificeert verdragen van Aralethe, Corille en Jarjana

Minister van justitie: “AGL moet verdragswijzigingen overdoen”
DIVIS (23 OKTOBER) – Het Voskische parlement (Voskisch: Bōvēa, Gurdisch: Kuvendi, Roemantsj: La
Dieta) heeft vandaag de drie belangrijkste verdragen van de AGL geratificeerd: het oprichtingsverdrag
(Verdrag van Aralethe), het vrijhandelsverdrag (Verdrag van Corille) en het mensenrechtenverdrag (Verdrag
van Jarjana). Van het oprichtingsverdrag en het mensenrechtenverdrag betrof het hier de oude, nu nog
geldende versies. Hoewel wijzigingen van deze verdragen namelijk in de afgelopen anderhalf jaar door de
AGL-Conferentie zijn goedgekeurd, lijkt de ratificatie en dus de inwerkingtreding ervan niet binnen
afzienbare tijd te zullen lukken vanwege weerstand in sommige nationale parlementen. Minister van justitie
Maģia Ōziūs (IP’20) vindt dat de AGL de wijzigingen moet overdoen.
“De situatie waarin de AGL wat betreft haar verdragen momenteel verkeert, is erg verwarrend voor toetredende nieuwe
lidstaten”, aldus minister Ōziūs. “Ik kan natuurlijk niet spreken voor de landen die al lid wáren voordat ons land toetrad,
maar ik kan me niet voorstellen dat er één bijzit die de huidige toestand prettig vindt. Het parlement heeft nu dus de
oude, nog geldende versies van de verdragen geratificeerd, en zal dat met de nieuwe versies doen wanneer het duidelijk
is dat deze genoeg draagvlak binnen de AGL hebben. Dat is nu niet het geval, en hoe langer dat duurt, hoe schadelijker
dat kan zijn voor de AGL als organisatie.”
De minister vindt dat er op de komende AGL-Conferentie, die waarschijnlijk in januari op de Mii-Eilanden gehouden zal
worden, afgesproken moet worden dat er voor beide verdragen opnieuw bekeken zal worden of wijziging überhaupt
noodzakelijk is en zo ja, op welke manier. “Bij de vorige keer zijn er procedurele fouten gemaakt. De wijzigingsvoorstellen zijn als definitief voorstel ingediend op de AGL-Conferentie zonder dat de lidstaten er vooraf genoeg inspraak
over konden hebben. Bij een professionele internationale organisatie als de AGL had dat nooit zo mogen gebeuren.” De
minister sprak de hoop uit dat de huidige regering na de verkiezingen eind december in de gelegenheid wordt gesteld een
bijdrage te kunnen blijven leveren aan de goede afloop van deze geschiedenis.

Onderhandelingen EU-Associatieovereenkomst mogelijk in december van start
DIVIS (8 NOVEMBER) – Mogelijk wordt in december het groene licht gegeven voor de start van de onderhandelingen
tussen de Europese Unie en ons land over het sluiten van een Stabilisatie- en Associatieovereenkomst, zoals die ook al
met andere potentiële EU-kandidaten is gesloten. Voskië is het laatste Zuid-Europese land dat nog geen associatieovereenkomsten met de EU heeft, vooral dankzij ons land zelf. De huidige regering wil echter vaart zetten achter de tot nu
toe in de prakijk loos gebleken beloften van voorgaande regeringen om toe te treden tot de Unie. Volgens deskundigen
kan het echter nog vele jaren duren voordat ons land in de buurt komt van een formele toetreding. Voor de buitenlandse
handel zou de openstelling van de grenzen tussen Griekenland, Voskië en Italië een opsteker zijn. De associatieovereenkomst moet al een einde maken aan de vaak ondoorzichtige douanerechten die in Voskië betaald moeten worden.

Voskisch elftal door naar halve finale bij eerste FICT Spelen
PORTO DA MATA (YT) (9 NOVEMBER) – Het Voskische voetbalelftal, dat momenteel in het Zuid-Amerikaanse
land Joetirama deelneemt aan de eerste editie van de FICT Spelen, heeft zich geplaatst voor de halve finale: in de eerste
poule behaalde het team van coach Āfrec Mēters de tweede plaats, na Jukland. Morgen zal blijken tegen wie ons land het
in de halve finale moet opnemen; Adzjatië en Welfië staan in de tweede poule momenteel bovenaan. Adzjatië heeft op
dit moment de meeste punten, maar kan eventueel nog door Welfië worden ingehaald.
De eerste twee wedstrijden in de poule waren ronduit teleurstellend te noemen. Tijdens de openingswedstrijd op 3
november speelde ons land met 1:1 gelijk tegen het veel zwakkere Île de Romanhe; Kastryt Ndoçi behaalde het doelpunt
voor Voskië, dat goedgekeurd werd door de scheidsrechter, hoewel er volgens sommige commentatoren sprake was van
buitenspel. De wedstrijd op 6 november tegen Jukland werd verloren met 2:1; hier was het Şafer Jakc die een dit keer
aanmerkelijk overtuigender goal scoorde, maar hoewel ons land gedurende de wedstrijd sterker speelde, wist het
Juklandse team met twee toevalstreffers de winst op te strijken. De wedstrijd van vandaag tegen Tarmorije won Voskië
met 3:0, met twee voortreffelijke doelpunten van Kastryt Ndoçi en één van Albert Buria.
Na de FICT Spelen zal het team in december afreizen naar Île de Romanhe, waar de zevende editie van de Voetballandenkampioenschappen van de AGL gehouden zullen worden. Hoewel Āfrec Mēters beide toernooien dezelfde club
meeneemt, wordt er in eigen land steen en been geklaagd over de personen die door hem geselecteerd zijn, en men vreest
dan ook een middelmatige tot slechte afloop van zowel de FICT Spelen als de AGL-Voetballandenkampioenschappen.

