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Kernpunten
Het interstatelijke conflict tussen de landen is zeer complex en speelt al tientallen
jaren Drie weken geleden vonden er wederom schermutselingen bij de grens
plaats Het was de grootste opiaaiing van geweld sinds het tekenen van het
trilaterale akkoord

AZB ARM

RF

in 2020

Inmiddels houdt het staakt het

vuren

algemene zin stand maar de situatie blijft fragiel enkel door intensieve
bemiddeling tussen beide landen door bijvoorbeeld de ED kan er een duurzame
opiossing worden gevonden
in

In deze set

Kamervragen verzoekt het CDA of u de zorgen deelt over de
geweldsescalatie tussen beide landen en of het klopt dat er nu ook
gewelddadigheden plaatsvinden buiten het gebied Nagorno Karabach Tevens
wordt u gevraagd of u de zorg deelt dat Azerbeidzjan de huidige geopolitieke
omstandigheden en status als energieleverancier in zijn voordeel in het conflict
wilt gebruiken Ten slotte wordt u gevraagd naar de voortgang van het
vredesproces en de rol van NL en de ED in dit conflict
antwoord

dat u de zorgen deelt De geweldescalatie is ernstig
schermutselingen het internationaalrechtelijke erkende
grondgebied van Armenie hebben bereikt is zorgelijk Beide landen beschuldigen
elkaar van uitlokking van geweld Nederland de toedracht van de
schermutselingen tussen beide landen niet eigenstandig bepalen De EU speelt
een vooraanstaande rol in het bemiddelingsproces tussen de beide landen en NL
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