Activiteiten 2013
Zittingen van de Assemblee van de IPU
a)

b)

128e Assemblee, Quito, 22-27 maart
delegatie: dhr. De Donnea (voorzitter) , mevr. Van Eetvelde, dhr. Mahoux, dhr. Van der Maelen,
mevr. Matz, dhr. De Padt
129e Assemblee, Genève, 7-9 oktober
delegatie: mevr. Vienne (voorzitster), dhr. de Donnea, mevr. Van Eetvelde, dhr. Mahoux,
dhr. Schouppe

Speciale IPU-conferenties
a)

b)

c)

Parlementaire vergadering in het kader van de jaarlijkse zitting van de VN-commissie voor de status
van de vrouw (CSW), New York, 5-6 maart
mevr. Déom, mevr. De Permentier (Kamer) – mevr. Khattabi, mevr. Matz (Senaat)
Jaarlijkse parlementaire hoorzitting in de VN, New York, 14-15 november
mevr. Vienne (voorzitster), mevr. Matz, mevr. Talhaoui (als voorzitster van de werkgroep
“Ontwikkelingssamenwerking – Post 2015 MDG” van de Senaat)
Jaarlijkse Parlementaire conferentie over de WTO, in de marge van de 9e Ministeriële Conferentie van
de WTO, Bali, 2-6 december
dhr. Van der Maelen - dhr. Verstreken (Senaat)

Stuurcomité van de Parlementaire Conferentie over de WTO
(dhr. Van der Maelen)
a)
b)

Brussel, 28-29 mei
Genève, 2 oktober

Stuurcomité van de Twaalf Plus Groep
(dhr. de Donnea)
a) Parijs, 24-25 februari
b) Parijs, 9 september

Bijzondere opdrachten
a)

Jaarlijkse ministeriële vergadering ECOSOC (Economische en Sociale Raad van de UNO), Geneve,
2-4 juli
dhr. de Donnea (nam namens de IPU als panellid deel aan het themadebat over de inbreng van
ECOSOC in de bepaling van de ontwikkelingsdoelstellingen post-2015)

2
b)

d)

4e Wereldplatform voor de beperking van de risico’s op rampen (UNISDR), Genève, 19-20 mei:
dhr. Mahoux (nam als rapporteur voor de Tweede Commissie van de IPU-Assemblee deel aan de
parlementaire vergadering die in de marge van het Platform georganiseerd werd en bracht er verslag
over uit in de plenaire vergadering van alle stakeholders van het Platform)
Tweede voorbereidingscolloquium voor de zitting 2014 van het DCF1, Montreux (Zwitserland),
24-25 oktober
dhr. Van der Maelen

Bureau / Algemene Vergadering van de Groep
Het Bureau vergaderde op 5 februari, 11 juni, 25 september en 24 oktober.
Mevr. Christiane Vienne, volksvertegenwoordiger, werd op 25 september aangesteld als nieuwe voorzitster
van de Belgische IPU-groep, ter vervanging van volksvertegenwoordiger Patrick Moriau, die op 20 juli
overleed.
De jaarlijkse gewone Algemene Vergadering vond plaats op 5 februari.

Bilaterale secties en regionale groepen
Oprichting secties
De werkgroep-Balkan werd opgeheven en in de plaats werden 3 nieuwe secties opgericht: België-Servië,
België-Montenegro en België-Kosovo (werkgroep). Er zijn nu 105 bilaterale secties.
Activiteiten
(Inkomende en uitgaande delegaties in cursief. – Informele activiteiten van de voorzitters en leden van de secties zijn
niet in deze lijst opgenomen.)

1

16/1

Slowakije

Interne werkvergadering (voorbereiding van de zending van maart 2013)

4 en 5/2

Duitsland

14/2

Japan

25/2

Macedonië

26/2

Polen

27/2

Oekraïne

Ontmoeting van de sectievoorzitter met dhr. Czoliy, voorzitter van het
Ukrainian World Congress (bij de voorzitster van de Senaat)

18-20/3

Slowakije

Zending van een delegatie van de sectie naar Slowakije (mevr. Franssen,
sectievoorzitster, dhr. Pieters, dhr. Siquet, mevr. Talhaoui)

28/3

Tsjechische Republiek

Bezoek van een delegatie van de Duitse parlementaire vriendschapsgroep voor
België en Luxemburg onder leiding van dhr. Oliver Luksic , voorzitter van de
groep
Ontmoeting met de nieuwe ambassadeur van Japan, Z.E. dhr. Mitsuo Sakaba
Ontmoeting met de nieuwe ambassadeur van de Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië, Z. E. de heer Lazar Elenovski
Ontmoeting met de nieuwe ambassadeur van de Republiek Polen, Z. E. de
heer Artur Harazim

Ontmoeting van de sectievoorzitter met Z.E. de heer Ivo Sramek,
ambassadeur van de Tsjechische Republiek

Het DCF (Development Cooperation Forum) is een orgaan van de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de
UNO, dat in 2007 in het kader van de hervorming van de Verenigde Naties werd opgericht. In juli 2014 vindt de
vierde (tweejaarlijkse) zitting van het DCF plaats in New York. De zittingen worden voorbereid tijdens diverse
colloquia. De IPU is erkend als een van de stakeholders van het DCF en stuurt een delegatie naar de zittingen en
voorbereidingscolloquia.

3
28/3

Marokko

8/4

Canada

16/4

Ontmoeting met de families van Belgisch-Marokkaanse gevangenen in
Marokko
Ontvangst van een delegatie van de Canadese Kamer van
volksvertegenwoordigers en Senaat onder leiding van dhr. David Tilson, MP

Jaarlijkse ontmoeting van de voorzitters en ondervoorzitters van de bilaterale secties met de
ambassadeurs van de betrokken landen (Salons van de Voorzitster van de Senaat)
Onderhoud met een delegatie van de Zuid-Afrikaanse ambassade onder
leiding van dhr. Ellwyn Beck, gevolmachtigd minister

24/4

Zuid-Afrika

6/5

Niger

14/5

Slowakije

Ontmoeting met de ambassadeur van Slowakije, Z.E. Ján Kuderjavý (debriefing
over de zending van maart 2013)

22/5

Peru

Ontmoeting van de sectievoorzitter met de ambassadeur van Peru, H.E. mevr.
Cristina Maria del Rosario Ronquillo de Blödorn

28/5

Thailand

Ontvangst van een parlementaire delegatie uit Thailand, geleid door mevrouw
Nareewan Chintakanond, voorzitster van de vriendschapsgroep ThailandBelgië

31/5

Indonesië

Onderhoud van de sectievoorzitster met een delegatie van de Indonesische
ambassade onder leiding van mevr. Palupi Sukiyantini Mustajab, Ministerraad

31/5

Oekraïne

Ontmoeting met de ambassadeur van Oekraïne, Z.E. dhr. Ihor Dolhov

4/6

Azerbeidzjan

4/6

Colombia

21/6

Polen

27/6

Australië

4/7

Roemenië

Ontmoeting van de sectievoorzitter met mevr. Mary Porter, lid van het
Parlement van het Australian Capital Territory (op studiebezoek in België in
verband met euthanasiewetgeving)
Ontmoeting met de nieuwe Roemeense ambassadeur, Z.E. de h. Stefan Tinca

16/7

Oostenrijk

Ontmoeting met de ambassadeur van Oostenrijk, Z.E. dhr. Karl Schramek

17/7

Zuid-Afrika

Gesprek met de heer Johan Maricou, ambassadeur van België in Zuid-Afrika

30/9-2/10

Rusland

3/10

Servië

11/10

Nederland

15/10

China

16/10

Oezbekistan

21/10

Moldova

Ontmoeting met een delegatie van de commissie Economie, Begroting en
Financiën van het Parlement van Moldova onder leiding van
commissievoorzitter Veaceslav Ionita

21/10

Japan

Ontmoeting van de nieuwe sectievoorzitter en de ondervoorzitter van de
sectie met de Japanse Ambassadeur, Z.E. dhr. Matsuo Sakaba

Ontmoeting met een delegatie van fractievoorzitters van de Nationale
Assemblee van de Republiek Niger

Ontvangst van een parlementaire delegatie uit Azerbeidzjan onder leiding van
parlementsvoorzitter Ogtay Asadov
Ontmoeting van de sectievoorzitter met de ambassadeur van Colombia,
Z.E. dhr. José Rodrigo Rivera Salazar
Toekenning van de Poolse Orde van Verdiensten aan senator Francis Delpérée

Bezoek van een delegatie van de IPU-sectie Benelux van de Russische
Staatsdoema op uitnodiging van sectievoorzitter Herman De Croo
Ontmoeting met H.E. mevr. Vesna Arsic, Ambassadrice van de Servische
Republiek
Bezoek van een delegatie van de contactgroep België van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal onder leiding van mevr. Karin Straus, voorzitster van de
contactgroep
Ontmoeting met een delegatie van de Raadgevende Politieke Conferentie van
het Chinese Volk (CPPCC) onder leiding van dhr. Zhu Weiqun
Ontmoeting van de sectievoorzitter met de nieuwe ambassadeur van
Oezbekistan, Z.E. de heer Vladimir Norov

4

24/10

Turkije

Ontmoeting met mevr. Tülin Erkal Kara, voorzitster van de Turks-Belgische
vriendschapsgroep van het Turkse parlement en mevr. Zühal Topcu, lid van
het Turkse parlement (De delegatie bezocht het Belgische parlement in het
kader van een uitwisseling tussen het Turkse parlement en de parlementen
van de EU-landen. Een Belgische delegatie, onder wie de voorzitster van de
sectie België-Turkije, bezocht het Turkse parlement van 18 tot 22 mei.)

7/11

Marokko

Ontmoeting met de ambassadeur van Marokko, Z.E. dhr. Samir Addahre
(voorbereiding van de zending van de sectie naar Marokko in januari 2014)

15/11

Japan

22-26/11

Roemenië

28/11

Israël

Gedachtewisseling met een delegatie van vrouwelijke leden van de Knesset
over het statuut en de rol van vrouwen in Israël

5/12

Cyprus

Ontmoeting van de voorzitster van de Belgische IPU-groep met de
ambassadeur van de Republiek Cyprus, Z.E. dhr. Antonis Grivas

16/12

Servië

Beleefheidsbezoek van H.E. mevr. Vesna Arsic, ambassadeur van de Servische
Republiek, aan de voorzitster van de Belgische IPU-groep

Ontmoeting met de Japanse ambassadeur, Z.E. dhr. Matsuo Sakaba
Zending van een delegatie van de sectie naar Roemenië (mevr. Gerkens,
sectievoorzitster, dhr. Clarinval, dhr. Schouppe)

Varia
De voorzitster van de Senaat, Sabine de Bethune, was op 26 februari in Genève, waar zij de secretarisgeneraal van de IPU ontmoette en deelnam aan een paneldebat in het kader van de Mensenrechtenraad
van de Verenigde Naties over “The power of empowered women”.
De voorzitster van de Belgische IPU-groep, Christiane Vienne, ontving op 3 december de ambassadeur van
Soedan, Z.E. dhr. Eltigani Salih Fidail.
Op 19 december had zij een onderhoud met dhr. Andreas Bummel, secretaris van de Campagne voor de
oprichting van een Parlementaire Assemblee van de Verenigde Naties.

