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Krachtige taal aan vooravond AGL-conferentie

EI LAAIX LAAKT GESOL MET SUBORGANISATIES
PRISCE - Tijdens een persconferentie aan de vooravond zijn vertrek naar Insulantis heeft
premier Faus ei Laaix krachtig afstand genomen van de suggestie dat enkele
AGL-suborganisaties, waaronder zelfs het AGL-hooggerechtshof, naar andere lidstaten
verplaatst zouden moeten worden.
Hoewel Ei Laaix aangaf niet te verwachten dat het daadwerkelijk tot een verhuizing van de betrokken
organisaties zal komen, noemde hij het feit dat deze op de aankomende conferentie op de agenda
staan “buitengewoon schadelijk voor de AGL. Er hebben in de loop der jaren al verschillende
verhuizingen plaatsvonden ten gevolge van het uittreden van lidstaten. Verhuizingen die op zichzelf
onnodig waren. Als het toetreden van nieuwe lidstaten dezelfde gevolgen zou krijgen als het uittreden
van bestaande, namelijk kostbare verhuisoperaties, maakt dat zelfs toekomstige AGL-uitbreidingen
een problematische zaak.” Hij sprak ook over de imagoschade die de AGL opnieuw lijdt nu dit
onderwerp ter tafel komt: “De indruk wordt gewekt dat het er in de AGL vooral om gaat om zetels van
suborganisaties binnen te slepen. Maar daarvoor is de AGL niet op aarde.”
Dat in dit verband de “inlijving” van het Márd-instituut door de AGL inmiddels van de baan lijkt,
wordt in Prisce met gemengde gevoelens beoordeeld. “Dat een kostbare reorganisatie van de AGL
hiermee niet doorgaat, strookt met onze oorspronkelijke voorkeur. Dat de AGL het instituut destijds
kwijtraakte, was weliswaar een aderlating, maar de taken zijn bij andere suborganisaties in goede
handen gekomen. Anderzijds: de reden waarom de Karstoniaanse regering het voorstel te elfder ure
heeft ingetrokken, is de dreiging van nieuw gesol met suborganisaties. Die reden is begrijpelijk.”
In dit verband sprak Ei Laaix ook zijn ergernis uit over het feit dat afzonderlijke AGL-landen de
agenda van de conferentie zo kunnen beïnvloeden. “Dat is historisch zo gegroeid, maar het moet echt
anders. Wat ons betreft komt een voorstel voortaan pas op de agenda als het door twee andere
lidstaten wordt ondersteund. En wordt een voorstel ook niet weer op verzoek van slechts één lidstaat
van de agenda afgevoerd, maar moeten alle indieners z’n intrekking ondersteunen. Een dergelijke
procedure zal de rol van het diplomatieke overleg binnen de AGL versterken, want daar lijkt het nog
weleens aan te schorten,” aldus Ei Laaix, die de komende maanden, te beginnen morgen in de
wandelgangen te Ostia, bij de andere AGL-regeringen steun zal trachten te vinden voor deze
procedure.
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