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Persconferentie van Javier Solana en Fouad Siniora bij de Raad van de Europese Unie 

(Brussel, 20 maart 2006)

[Javier Solana] Het is voor mij een groot genoegen om de premier van Libanon hier weer te mogen 

ontvangen. Hij is al jaren een goede vriend en heeft al veel voor zijn land tot stand gebracht. Vandaag heeft 

hij met de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie gesproken. In verschillende 

samenstellingen, zelfs. Zo was hij aanwezig bij de lunch, heeft hij met verschillende ministers bilaterale 

gesprekken gevoerd, is hij bij de Commissie op bezoek geweest en staat hij nu hier, ter afsluiting van een 

lange dag.

Graag wil ik even bij een paar punten stilstaan. Om te beginnen kan de nationale dialoog die premier Siniora 

op gang heeft gebracht op onze volledige steun rekenen. Premier Siniora verdient alle lof voor de energie 

waarmee hij zich in dit uitstekende initiatief wijdt. Verder krijgt de relatie tussen Libanon en de Europese 

Unie steeds meer gestalte. Zeer binnenkort krijgt deze relatie naar ik hoop nog een forse impuls. Tot slot 

worden de economische hervormingen waar premier Siniora nu leiding aan geeft door de Europese Unie van 

harte ondersteund en waar mogelijk gestimuleerd.

Met premier Siniora aan het roer is Libanon één van de hechtste partners in het Middellandse Zee-gebied. 

Het land neemt deel aan het uiterst belangrijke Euromed-programma, dat inmiddels flinke vorderingen heeft 

gemaakt. Des te meer verheugt het mij om mijn goede vriend premier Siniora, een bondgenoot van  Europa, 

hier vandaag bij de Europese instellingen te mogen ontvangen. Premier, het is mij een waar genoegen.

[Fouad Siniora] Dank u wel. Ik ben bijzonder blij mijn goede vriend Javier Solana weer terug te zien. We 

hebben een uitstekende ontmoeting gehad waarbij diverse onderwerpen aan bod zijn gekomen, zoals de 

goed verlopende nationale dialoog  in Libanon en de verschillende gesprekken die ik vandaag heb gevoerd 

over onze partnerschapsovereenkomst met de Europese Unie, de voorbereidingen voor het 

nabuurschapsbeleid en het actieplan, maar ook de bilaterale ontmoetingen die ik heb gehad. Met gesterkt 

vertrouwen in al deze ontwikkelingen keer ik weer terug naar Beiroet. De samenwerkingsovereenkomst 

treedt begin april, dus volgende maand al, in werking. Tot die tijd zal een aantal van mijn collega’s nog naar 

Brussel en naar Luxemburg komen voor overleg. In ieder geval ben ik mijn goede vriend Javier Solana 

bijzonder dankbaar voor ons gesprek en voor de economische en politieke steun waarvan niet alleen hijzelf, 

maar al mijn gesprekspartners van vandaag mijn land hebben verzekerd. Zo ook de 25 ministers van 

Buitenlandse Zaken van de Europese Unie die ik vandaag heb ontmoet. Zij staan volledig achter de 

hervormingen in Libanon en hebben hun aanwezigheid toegezegd op de conferentie in Beiroet ter 

ondersteuning van mijn land. Al met al was het een drukke, maar zeker ook bijzonder vruchtbare dag.


