
Zondag 6 mei 2012 – Parlementsverkiezingen in Armenië 
François-Xavier de Donnea coördineert de parlementaire OVSE-
verkiezingswaarnemingsmissie 
 
 
Vier leden van het Belgische Federaal Parlement gaan als verkiezingswaarnemer van de OVSE 
naar Armenië: de Kamerleden François-Xavier de Donnea (MR), Willem-Frederik Schiltz (Open 
Vld), Kristof Waterschoot (CD&V) en Senatrice Dominique Tilmans (MR). 
 
Ze gaan, overeenkomstig de OVSE-beginselen, na of de verkiezingen eerlijk verlopen en of het 
land zijn engagementen nakomt om eerlijke verkiezingen te organiseren overeenkomstig het 
Document van Kopenhagen van 1990. 
 
De parlementaire assemblee van de OVSE vaardigt in totaal 70 waarnemers af. Alvorens naar 
de verschillende regio's van het land te gaan, worden de parlementsleden in Yerevan gebrieft 
door parlementskandidaten, NGO's en internationale experts.  
 
Kamerlid François-Xavier de Donnea, hoofd van de Belgische delegatie bij de parlementaire 
assemblee van de OVSE, werd aangesteld tot Coördinator van de parlementaire OVSE-
verkiezingswaarnemingsmissie.  De Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de OVSE, 
de heer Petros Efthymiou, heeft aan het Ierse Voorzitterschap van de OVSE voorgesteld de 
heer François-Xavier de Donnea aan te stellen tot Coördinator. De heer de Donnea zal namens 
de OVSE na de verkiezingsdag een verklaring uitbrengen over het verloop van de verkiezingen. 
 
"De bijzondere geografische ligging van Armenië, tussen het Oosten en het Westen, is van een 
strategisch belang voor de democratische ontwikkeling in de regio. Dit jaar werd op innovatieve 
wijze gebruik gemaakt van de technologie om de burgers bij het verkiezingsverloop te 
betrekken, de stemgerechtigden voor te lichten en de burgerparticipatie aan te moedigen. Dit is 
een veelbelovende ontwikkeling," aldus de heer de Donnea. "Ik kijk ernaar uit om onze 
delegatie te leiden met het oog op de waarneming van de wetgevende verkiezingen, die - naar 
ik mag hopen - zullen aantonen dat Armenië in staat is om de engagementen van de OVSE na 
te komen, en als een model kan dienen voor toekomstige verkiezingen in de regio." 
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