Activiteiten 2014
Zittingen van de Assemblee van de IPU
a)

b)

130e Assemblee, Genève, 16-20 maart
delegatie: dhr. de Donnea (voorzitter), mevr. Van Eetvelde, dhr. Mahoux, dhr. Vanlouwe,
dhr. Verstreken
131e Assemblee, Genève, 13-16 oktober
delegatie: mevr. Vienne (voorzitster), mevr. de Bethune, dhr. Mahoux, dhr. Verstreken

Speciale IPU-conferenties
a)

b)

c)
d)

Parlementaire vergadering in het kader van de 58e jaarlijkse zitting van de VN-commissie voor de status
van de vrouw (CSW), New York, 11 maart
mevr. De Permentier (Kamer) – dhr. Bousetta (Senaat)
Parlementaire vergadering in het kader van het jaarlijkse Publieksforum van de WTO
(Werelhandelsorganisatie), Genève, 1-3 oktober
dhr. Vereeck (Senaat)
Eerste IPU-conferentie van jonge parlementsleden, Genève, 10-11 oktober
dhr. Foret (Kamer) – mevr. Lambelin (Senaat)
Jaarlijkse parlementaire hoorzitting in de VN, New York, 19-20 november
dhr. Van Den Driessche

Stuurcomité van de Parlementaire Conferentie over de WTO
(dhr. Van der Maelen – einde mandaat september 2014)
a) Brussel, 11-12 februari

Stuurcomité van de Twaalf Plus Groep
(dhr. de Donnea / dhr. Mahoux)
a) Parijs, 9-10 februari
b) Berlijn, 21-22 september
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Bijzondere opdrachten
a) Rapporteursopdracht van dhr. Mahoux voor de Derde Commissie van de IPU-Assemblee (Democratie
en mensenrechten) : werkvergadering ter voorbereiding van de ontwerpresolutie over "Nationale
soevereiniteit, niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Staten en mensenrechten in
het internationaal recht", Genève, 6-7 juni: dhr. Van der Maelen
b) Jaarlijkse ministeriële vergadering ECOSOC (Economische en Sociale Raad van de UNO): Politiek Forum
duurzame ontwikkeling en vierde tweejaarlijkse zitting DCF (Development Cooperation Forum)1,
New York, 7-11 juli: dhr. Van der Maelen
c) Seminarie voor het parlement van Ivoorkust over de versterking van de vertegenwoordiging van
vrouwen in het parlement, Abidjan, 11-12 november: mevr. Matz (op uitnodiging van de IPU)

Bureau / Algemene Vergadering van de Groep
Het Bureau vergaderde op 14 januari, 22 april, 17 juli (uittredend Bureau), 1 oktober (uittredend Bureau),
21 oktober, 5 november en 3 december 2014.
De gewone Algemene Vergadering vond plaats op 4 februari. Er was een buitengewone Algemene
Vergadering op 21 oktober (aanstelling van het Bureau voor de nieuwe legislatuur).

Bilaterale secties en regionale groepen
Reorganisatie secties
Het Bureau besliste op 22 april om het aantal secties te beperken door sommige landen in een en dezelfde
sectie onder te brengen. De nieuwe indeling trad in werking met de nieuwe legislatuur. Er zijn nu 70
secties voor de bilaterale relaties met in totaal 116 landen.
Activiteiten
(Inkomende en uitgaande delegaties in cursief. – Informele activiteiten van de voorzitters en leden van de secties zijn
niet in deze lijst opgenomen.)
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5-8/1

Marokko

20/1

D.R. Congo

11/2

Palestina

19/2

Kosovo Werkgroep

19/2

Burundi

19/2

Colombia

25/2

Zuid-Afrika

Zending van een delegatie van de sectie naar Marokko (mevr. Genot,
sectievoorzitster, dhr. Ducarme, mevr. Saïdi, mevr. Talhaoui)
Ontmoeting met E.H. Apollinaire Malu Malu, voorzitter van de nationale
onafhankelijke verkiezingscommissie van de Democratisch Republiek Congo
Vertoning van de film “Gevangenschap is geen kinderspel” (vzw Palestina
Solidariteit) over Palestijnse kindgevangenen in Israël
Ontmoeting van volksvertegenwoordiger David Geerts, ondervoorzitter van
de werkgroep, met de heer Albin Kurti, voorzitter van de commissie
Buitenlandse Betrekkingen van de Kosovaarse Assemblee.
Ontmoeting met Z.E. de h. Félix Ndayisenga, ambassadeur van Burundi
Ontmoeting met mevr. Paula Gaviria Betancur, directeur van 'Unidad para la
Atención y Reparación Integral de Víctimas en Colombia' en de Ambassadeur
van Colombia, Z.E. de heer Rodrigo Rivera Salazar.
Ontmoeting met de heer Ellwyn Beck, gevolmachtigd minister bij de
Ambassade van de Republiek Zuid-Afrika

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. De IPU is erkend als een
van de stakeholders van het DCF en stuurt een delegatie naar de zittingen en voorbereidingscolloquia. De
Belgische groep wordt regelmatig uitgenodigd om deel uit te maken van de delegatie.

3
12/3

Egypte

Ontmoeting met de ambassadeur van de Arabische Republiek Egypte, Z.E. de
heer Ehab Fawzy.

25-26/3

Polen

Bezoek van een delegatie van de Poolse vriendschapsgroep met België, geleid
door de h. Marek Ziółkowski, voorzitter van de vriendschapsgroep

26/3

Kameroen

Ontmoeting met diplomaten van de ambassade van Kameroen (dhr. Laurent
Tchandeu, tweede ambassaderaad, dhr. Emmanuel Nkpwele, hoofd van de
communicatiedienst, en dhr. Daouda Maingari, cultureel adviseur)

26/3

Italië

2/4

Estland

Ontmoeting met een Estse parlementaire delegatie, geleid door dhr. Erki Nool

9/4

Egypte

Ontmoeting met een Egyptische delegatie onder leiding van dhr. Mohamed Al
Oraby, gewezen minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de
"Conference Party"

23/9

China

Ontmoeting met een delegatie van Chinees-Tibetaanse experts onder leiding
van Prof. Zhang Yun

7/11

Cambodja/Myanmar/
Thailand/Vietnam

Ontmoeting met een delegatie van de Cambodjaanse Senaat, geleid door
dhr. Cheah Cheth, voorzitter van de commissie Financiën en Bankwezen

14/11

Jordanië/Libanon/Syrië

Ontmoeting van sectievoorzitster Zakia Khattabi met de ambassadeur van
Libanon, Z.E. dhr. Rami Mortada

3/12

Burundi

Ontmoeting met de h. Gabriel Ntiserzerana, voorzitter van de Senaat van
Burundi

4/12

Infovergadering voor de nieuwe sectievoorzit(s)ters en ondervoorzit(s)ters

4/12

Israël

4/12

Jordanië/Libanon/Syrië

4/12

Zwitserland

9/12
16/12

Ontmoeting met de ambassadeur van Italië, Z.E. dhr. Alfredo Bastianelli

Ontmoeting met een Israëlische parlementaire delegatie geleid door Prof.
Avishay Braverman, voorzitter van de commissie Economische Zaken en van
de delegatie van de Knesset voor de relaties met het Europees Parlement
Ontmoeting met de ambassadeur van Libanon, Z.E. de heer Rami Mortada
Ontmoeting van sectievoorzitster Kattrin Jadin met de ambassadeur van
Zwitserland, Z.E. de heer Benedict de Cerjat

Djibouti/Ethiopië/Soedan Ontmoeting met Z.E. de heer Eltigani Salih Fidail, ambassadeur van de
Republiek Soedan
Canada
Interne werkvergadering over de toekomstplannen van de sectie.

18/12

D.R. Congo

Ontmoeting met een Congolese parlementaire delegatie o.l.v. de heer Charles
ste
Mwando N’Simba, 1 ondervoorzitter van de Nationale Assemblee van de
D.R. Congo

19/12

China

Ontmoeting van sectievoorzitster Christiane Vienne met de ambassadeur van
China, Z.E. dhr. Qu Xing

Bilaterale ontmoetingen van de voorzitters van de Belgische IPU-groep
Tot 20 oktober 2014: mevr. Vienne
Vanaf 21 oktober 2014: dhr. Van Den Driessche
a) 21 januari: ontmoeting met Z.E. dhr. Ihor Dolhov, ambassadeur van Oekraïne
b) 3 september: ontmoeting met mevr. Palupi Sukiyantini Mustajab, ministerraad bij de ambassade
van Indonesië (Indonesische kandidatuur voorzitterschap IPU)
c) 3 oktober: ontmoeting met de ambassadeur van Thailand, Z.E. dhr. Nopadol Gunavibool
d) 17 november: ontmoeting met de ambassadeur van de Republiek Soedan, dhr. Eltigani Salih Fidail

