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Kamervragen verzoekt de CU u een reactie te geven op de gevechten
recentelijk zijn uitgebroken tussen beide landen U wordt gevraagd of u geloof
hecht aan de Azerbeidzjaanse bewering dat Armenie als eerste de aanvallen zou
hebben uitgevoerd en ook of u bereid bent de aanvallen op Armenie te
veroordelen Daarnaast wordt u bevraagd over de rol van Rusland in de regio en
de samenwerking tussen Azerbeidzjan en de EU specifiek op het gebied van
energieleveranties Verder komt het bezoek van de Nederlandse ambassadeur in
Bakoe aan de stad Susha Sushi in Nagorno Karabach ten sprake U wordt
gevraagd om uit te leggen hoe dit bezoek zich verhoudt tot het Nederlandse
beleid t a v van het Minsk vredesproces en de mensenrechtensituatie in
Azerbeidzjan
die

dat Nederland de toedracht van de schermutselingen
eigenstandig kan bepalen De EU speelt een
vooraanstaande rol in het bemiddelingsproces tussen de beide landen en NL
steunt de EU hierin Daarnaast is de rol van Rusland in de regio diffuus en kent
het getekende MoU tussen EU en Azerbeidzjan geen bindende verplichtingen De
geschatte levering van aardgas van Azerbeidzjan aan de EU is slechts een klein
percentage van de totale EU gasconsumptie Het bezoek van de Nederlandse
ambassadeur aan de stad Susha Sushi is in goed overleg met Den Haag
ondernomen en is geenziens een ondersteuning van de positie van Azerbeidzjan
Als gevolg van de oorlog in Oekraine is het Minsk vredesproces moeizamer
geworden nu de co voorzitters VS FR niet meer met medevoorzitter RF
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