Activiteiten 2016
Zittingen van de Assemblee van de IPU
a)

b)

134e Assemblee, Lusaka (Zambia), 19-23 maart
delegatie: dhr. Van Den Driessche (voorzitter), dhr. Destexhe, dhr. Mahoux, mevr. Battheu,
dhr. Deseyn
135e Assemblee, Genève, 23-27 oktober
delegatie: dhr. Van Den Driessche (voorzitter), dhr. Mahoux, mevr. Grouwels, mevr. Battheu,
dhr. Gryffroy, dhr. Crusnière

Speciale IPU-conferenties
a)
b)

c)
d)
e)

f)

Jaarlijkse parlementaire hoorzitting in de UNO, New York, 8-9 februari
dhr. Van Den Driessche, dhr. Mahoux, dhr. Van Hecke
Parlementaire vergadering in het kader van de 60e jaarlijkse zitting van de VN-commissie voor de status
van de vrouw (CSW), New York, 15 maart
mevr. Winckel (Kamer) – mevr. Grouwels (Senaat)
3e Wereldconferentie van jonge parlementsleden, Lusaka (Zambia), 16-17 maart
mevr. Kitir (Kamer)
Parlementaire Conferentie over de WTO (Wereldhandelsorganisatie), Genève, 13-14 juni
dhr. Van der Maelen
Parlementaire vergadering in het kader van de VN-conferentie over klimaatverandering
(COP22/CMP12), Marrakesh (Marokko), 13 november
dhr. Janssens, dhr. Nollet, dhr. Wollants (Kamer) – mevr. Thibaut (Senaat)
11de Vergadering van vrouwelijke parlementsvoorzitters, Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten),
11-12 december
mevr. Zrihen, Ondervoorzitster, ter vervanging van mevr. Defraigne, Voorzitster (Senaat)

Belgisch voorzitterschap Twaalf Plus Groep
(dhr. Mahoux)
Vergaderingen Stuurcomité :
a) Brussel, 22 februari
b) Brussel, 3 oktober

Comité Midden-Oosten
(mevr. Vienne)
Rondetafel over water in het Midden-Oosten: de rol van wetenschap en technologie in vredesprojecten,
Genève, 31 mei tot 2 juni

2

Adviesgroep HIV/aids en MNCH
(gezondheid van moeders, pasgeborenen en kinderen)
(dhr. Destexhe)
21e Internationale aidsconferentie, Durban (Zuid-Afrika), 18-22 juli

Bijzondere opdrachten
Zendingen:
a) Voorbereiding van het tweede rapport over de toestand van de parlementen in de wereld (GPR2) over
parlementaire controle van de regering (expertenvergadering), Genève, 25-26 februari: dhr. Mahoux
b) Waarnemingsmissie Brexit-referendum, georganiseerd door de Britse IPU-groep, Londen, 22-24 juni:
dhr. Van Den Driessche
c) Jaarlijkse ministeriële vergadering ECOSOC (Economische en Sociale Raad van de UNO): HLPF
Duurzame ontwikkeling en vijfde tweejaarlijkse zitting van het DCF (Development Cooperation
Forum)1, New York, 18-22 juli: dhr. Van der Maelen
d) 1er Forum over mensenrechten, democratie en de rechtstaat van het Hoog-Commissariaat van de VN
voor de mensenrechten (OHCHR) over het thema: “Verbreding van de democratische ruimte: de rol
van jongeren in de publieke besluitvorming”, Genève, 21-22 november: mevr. Lambelin.
Dhr. Destexhe was rapporteur voor de resolutie van de commissie Duurzame ontwikkeling, financiën en
handel van de IPU-Assemblee over de bescherming van het werelderfgoed (aangenomen in Lusaka). Op
16 februari vond een werkvergadering plaats met Belgische experten over zijn ontwerptekst. Een brochure
met de aangenomen tekst en het voorbereidende rapport van dhr. Destexhe is beschikbaar (in het Frans).
In het kader van zijn mandaat als IPU-facilitator voor Cyprus ontmoette dhr. Van Den Driessche de
ambassadeur van Cyprus in België, dhr. Antonis Grivas, op 29 januari, 13 april en 18 november. Op 2 maart
ontmoette hij de vertegenwoordigster van Turks-Cyprus te Brussel, mevr. Gizem Alpman.

Bureau / Algemene Vergadering van de Groep
Het Bureau vergaderde op 2 februari, 3 mei, 14 september en 30 november.
De jaarlijkse Algemene Vergadering vond plaats op 2 februari.

1

Het High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development en het Development Cooperation Forum (DCF)
zijn twee belangrijke onderdelen van de activiteiten van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties
(ECOSOC).
Het HLPF Duurzame Ontwikkeling bestaat sinds 2013 en dient sinds de goedkeuring van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen voor 2015-2030 (SDG’s) als centraal forum binnen de Verenigde Naties voor de
follow-up en evaluatie van de uitvoering van de SDG’s. Het forum vergadert elk jaar.
Het DCF vergadert sinds 2008 om de twee jaar en is het belangrijkste forum wereldwijd voor dialoog tussen alle
betrokken partijen (stakeholders) over de grote trends in de ontwikkelingssamenwerking. De zittingen worden
voorbereid tijdens diverse colloquia.
De IPU is vanaf het begin betrokken geweest bij het DCF als een van de erkende stakeholders en stuurt een
delegatie naar de zittingen en voorbereidingscolloquia. De Belgische groep wordt regelmatig uitgenodigd om deel
uit te maken van de delegatie. In 2016 heeft de IPU voor het eerst ook een side event georganiseerd in de marge
van het HLPF Duurzame ontwikkeling over de mobilisering van de parlementen voor de SDG’s (een van de
speerpunten van het werk van de IPU voor de komende jaren).

3

Bilaterale secties en regionale groepen
Wijzigingen in de lijst van de secties
-

Madagaskar werd toegevoegd aan de sectie Angola-Zambia (2 februari).
De sectie Argentinië-Venezuela werd gesplitst in twee afzonderlijke secties (30 november).

Activiteiten
Inkomende en uitgaande delegaties in cursief. – Informele activiteiten van de voorzitters en leden van de secties (bijv.
deelname aan activiteiten georganiseerd door de ambassades) zijn niet in deze lijst opgenomen. – In de tweede kolom
wordt het land vermeld waar de activiteit betrekking op had, ook indien de desbetreffende sectie nog andere landen
omvat.
Meer informatie vindt u op de website van de Belgische IPU-groep: http://ipu.fed-parl.be/ipu/index_ipu_nl.html.
13/1

Canada

Ontmoeting met een groep van Canadese parlementaire stagiairs

14/1

Burundi

Ontmoeting met de nieuwe ambassadeur, dhr. Jeremie Banigwaninzigo

14/1

Frankrijk

Ontmoeting van de sectievoorzitster met de ambassadeur,
mevr. Claude-France Arnould

18-22/1

Pakistan

Bezoek, op uitnodiging van de sectie, van een delegatie van de
vriendschapsgroep voor België van de Nationale Assemblee van Pakistan
onder leiding van mevr. Zahra Wadood Fatemi

19/1

Japan

Ontmoeting met de heer Yoji Muto, minister van Staat voor Buitenlandse
Zaken van Japan

21/1

Nederland

Ontmoeting met de ambassadeur, mevr. Maryem van den Heuvel

26/1

D. R. Congo

Ontmoeting van de sectievoorzitter met de ambassadeur,
dhr. Dominique Kilufya Kamfwa

27/1

Venezuela

Ontmoeting met leden van het "Comité de Víctimas de las Guarimbas y
Golpe Continuado de Venezuela" (Comité van slachtoffers van geweld van
wegblokkades)

17/2

Israël

17/2

Jordanië

Ontmoeting met dhr. Hassan Abu Nimah, voorzitter van de parlementaire
vriendschapsgroep Jordanië-België

17/2

Zuid-Afrika

Ontmoeting van de sectievoorzitter en de voorzitter van de IPU-groep met
de ambassadeur

17/2

Polen

17/2

Griekenland

Ontmoeting met dhr. Nikolaos Manios, voorzitter van de parlementaire
vriendschapsgroep Griekenland - België

18/2

Kosovo

Ontmoeting met een delegatie onder leiding van de voorzitter van het
parlement van Kosovo, dhr. Kadri Veseli

18/2

Palestina

22/2

Iran

23/2

Monaco

Ontmoeting met een delegatie onder leiding van de voorzitter van het
parlement van Monaco, dhr. Laurent Nouvion

23/2

Libanon

Ontmoeting met een delegatie onder leiding van de voorzitter van het
parlement van Libanon, dhr. Nabih Berry

Ontmoeting met een delegatie van de commissie Buitenlandse
Betrekkingen en Landsverdediging van de Knesset

Ontmoeting met de Poolse ambassadeur, dhr. Artur Harazim

Interne werkvergadering (voorbereiding van de zending van eind februari –
begin maart)
Ontmoeting van de sectievoorzitter met de nieuwe ambassadeur,
dhr. Peiman Seadat

4
26/2

Oekraïne

Ontmoeting met de nieuwe ambassadeur, dhr. Mykola Tochytskyi

28/2-4/3

Palestina

Zending van een delegatie van de sectie in Palestijns gebied
(mevr. Grovonius, sectievoorzitster, dhr. Clarinval, dhr. De Bruyn,
mevr. Grouwels, dhr. Nollet, dhr. Van Quickenborne)

29/2

Ethiopië

Ontmoeting met dhr. Tesfaye Daba Wakjira, voorzitter van de commissie
Buitenlandse Zaken van de Ethiopische Kamer van
volksvertegenwoordigers, en dhr. Teshoma Toga Chanaka,
ambassadeur van Ethiopië te Brussel en voormalig voorzitter van de
Ethiopische Kamer van volksvertegenwoordigers (2005-2010)

8/3

Argentinië-Venezuela

8/3

Duitsland

Ontmoeting met dhr. Patrick Schnieder en mevr. Daniella De Ridder, leden
van de Bundestag (in het kader van het staatsbezoek van Bondspresident
Joachim Gauck)

16/3

Thailand

Ontmoeting van de sectievoorzitter met de nieuwe ambassadeur,
mevr. Busaya Mathelin

18/3

Burundi

Ontmoeting met een delegatie van Burundese parlementsleden (senator
Rémy Barampama en volksvertegenwoordigers Immaculée Nahayo,
Vincent Sukunoba en Léopold Hakizimana)

7/4

Georgië

Ontmoeting van de sectievoorzitster met de ambassadeur,
mevr. Natalie Sabanadze

13/4

Montenegro

13/4

Kosovo

19/4

Kirgizstan

22/4

Pakistan

27/4

Palestina

Ontmoeting met de heer Azzam Al-Ahmed, fractieleider van Fatah in de
Palestijnse Wetgevende Raad, belast met de dialoog met Hamas + interne
werkvergadering (follow-up van de zending van 28 februari tot 4 maart)

28/4

Pakistan

Interne werkvergadering (voorbereiding zending 2017)

28/4

Mexico

Ontmoeting van de sectievoorzitter met de ambassadeur,
dhr. Eloy Cantu Segovia

4/5

Iran

Interne werkvergadering (voorbereiding zending oktober 2016)

19/5

Cuba

Ontmoeting met de ambassadeur, mevr. Norma Goicochea Estenoz

26/5

Burundi

Ontmoeting met senator Joseph Ntakarutimana en volksvertegenwoordiger
Zénon Ndaruvukanye (regeringspartij Burundi)

27/5

Palestina

Ontmoeting van de sectievoorzitster met mevr. Haneen Zoabi, PalestijnsIsraëlisch lid van de Knesset (Balad-partij), en mevr. Patricia Grillo,
vertegenwoordigster van de organisatie Première urgence internationale

29-31/5

Marokko

Zending van een delegatie van de sectie naar Marokko (dhr. Frédéric,
sectievoorzitter, dhr. Anciaux, dhr. Nollet, mevr. Schepmans)

8/6

Armenië

Ontmoeting met een delegatie uit Nagorno-Karabach onder leiding van
dhr. Bako Sahakyan

Palestina

Ontmoeting met dhr. Pierre Krähenbühl, Commissaris-Generaal van het
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA)
(op uitnodiging van de voorzitter van de commissie Buitenlandse
Betrekkingen van de Kamer)

14/6

Interne werkvergadering

Ontmoeting van de sectievoorzitter met de ambassadeur, dhr. Vladimir
Radulovic (voorbereiding van een eventueel bezoek uit Montenegro)
Ontmoeting van de ondervoorzitter van de werkgroep met de voorzitter van
het Olympisch Comité van Kosovo, dhr. Besim Hasani
Ontmoeting van IPU-groepsvoorzitter Van Den Driessche met een delegatie
van Kirgizische parlementsleden
Interne werkvergadering (voorbereiding zending 2017)

5
16/6

Iran

16/6

Indonesië

21/6

Thailand

21/6

India

23/6

Venezuela

28/6

Niger

Ontmoeting met de Belgische ambassadeur te Teheran, dhr. François Delhaye
(voorbereiding van de zending van oktober 2016)
Ontmoeting met de ambassadeur, dhr. Yuri Thamrin
Ontmoeting met dhr. Kitti Wasinondh, lid van de Thaise Nationale
Wetgevende Assemblee (overgangsparlement), en dhr. Norachit Sinhaseni,
lid van het redactiecomité voor de nieuwe Thaise grondwet
Ontmoeting van de sectievoorzitster met Sri Sri Ravishankar, geestelijke leider
en oprichter van de Art of Living Foundation
Ontmoeting met de Belgische ambassadeur in Venezuela, dhr. Frank Van de
Craen
Ontmoeting met vertegenwoordigers van Plan België, een ngo die sinds
1988 actief is in Niger.

30/6

Afghanistan

Informatievergadering over de huidige toestand in Afghanistan (met
experten van de FOD Buitenlandse Zaken, de dienst Vreemdelingenzaken en
het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen) en over
een wetgevend initiatief van de Afghaanse regering inzake bescherming van
minderjarigen (met vertegenwoordigers van UNICEF en het Internationale
Rode Kruis)

7/7

D. R. Congo

Ontmoeting met dhr. Bienvenu Liyota Ndjoli, voorzitter van de commissie
Buitenlandse Zaken van de Nationale Assemblée van de Democratische
Republiek Congo

11/7

China

Ontmoeting met dhr. Liu Guangxu, Secretaris-generaal van het Volkscongres
van de Autonome Regio Tibet

14/7

Korea

Ontmoeting met de nieuwe ambassadeur, dhr. Chong Ghee Ahn

19/7

Irak

30/8

Indonesië

Ontmoeting met een delegatie van het Indonesische parlement onder
leiding van mevr. Nurhayati Ali Assegaf, voorzitster van de commissie
Interparlementaire Samenwerking

1/9

Pakistan

Ontmoeting met een groep van Pakistaanse studenten rechten onder
leiding van prof. Syed Imad-ud-Din Asad, directeur van de UMT School of
Law and Policy (Lahore, Pakistan)

8/9

Japan

Ontmoeting met een delegatie van de parlementaire vriendschapsgroep
Japan-België onder leiding van dhr. Yoshimasa Hayashi, voorzitter van de
groep

21/9

Pakistan

22/9

Iran

Voorbereiding van de zending van oktober: ontmoeting van de
sectievoorzitter met de ambassadeur, dhr. Peiman Seadat

26/9

Iran

Voorbereiding van de zending van oktober: ontmoeting met
vertegenwoordigers van Amnesty International

26/9

Mexico

Ontmoeting met de ambassadeur, dhr. Eloy Cantu Segovia

27/9

Pakistan

Ontmoeting met dhr. Uzair Khan en dhr. Muhammad Ijaz-ul-Haq, speciale
gezanten van de eerste minister van Pakistan, over de toestand in Indisch
Jammu en Kashmir

29/9

Iran

Voorbereiding van de zending van oktober: ontmoeting met dhr. Maarten
Vervoort (FOD Buitenlandse Zaken)

29/9

Iran

Voorbereiding van de zending van oktober: ontmoeting met
mevr. Darya Safai, vrouwenrechtenactiviste

Ontmoeting met de ambassadeur, dhr. Jawad Kadhim Jawad Al-Chlaihawi

Ontmoeting met de ambassadeur, mevr. Naghmana Hashmi (voorbereiding
zending 2017)

6
1-6/10

Iran

Zending van een delegatie van de sectie naar Iran (dhr. Van der Maelen,
sectievoorzitter, mevr. Claes, dhr. Destexhe, dhr. De Vriendt,
mevr. Gahouchi, dhr. Gryffroy)
Zending van een delegatie van de sectie (samen met een delegatie van de
commissie Infrastructuur, verkeer en overheidsbedrijven van de Kamer) :
bezoek van de nieuwe Gotthard-tunnel (mevr. Jadin, sectievoorzitster,
dhr. Deseyn, dhr. Delpérée, mevr. Thibaut, dhr. Van Den Driessche)

2-4/10

Zwitserland

10/10

Saoedi-Arabië

11/10

Verenigd Koninkrijk

12/10

Burundi

Ontmoeting met een parlementaire delegatie uit Burundi onder leiding van
dhr. Spès NJEBARIKANUYE, Eerste Ondervoorzitter van de Senaat

14/10

Oekraïne

Ontmoeting van de sectievoorzitter en de voorzitter van de IPU-groep met
de ambassadeur van Oekraïne, dhr. Mykola Tochytsky

14/10

D. R. Congo

Ontmoeting met dhr. Bienvenu Liyota Ndjoli, voorzitter van de commissie
Buitenlandse Zaken van de Nationale Assemblee van de Democratische
Republiek Congo

17/10

Cuba

Ontmoeting van IPU-groepsvoorzitter Van Den Driessche met een
Saoedische parlementaire delegatie onder leiding van dhr. Mohammed
Amin Al Jefri, Ondervoorzitter van de Majlis Ash-Shura
Ontmoeting met de ambassadeur, mevr. Alison Rose (over de Brexit)

Ontvangst van een Cubaanse parlementaire delegatie onder leiding van
mevr. Ana María Mary Machado, Ondervoorzitster van de Nationale
Assemblee van Cuba, door dhr. Destexhe, lid van de sectie en
ondervoorzitter van de IPU-groep

19/10

Zwitserland

Ontmoeting met een delegatie van de commissie Buitenlands Beleid van de
Zwitserse Nationale Raad (kamer van volksvertegenwoordigers) onder
leiding van dhr. Roland Büchel, voorzitter van de commissie (samen met
leden van de commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

19/10

Mexico

Ontmoeting met een Mexicaanse parlementaire delegatie onder leiding van
senator Rabindranath Salazar Solorio

25/10

Argentinië

25/10

Japan

27/10

Oezbekistan

31/10-3/11

Oekraïne

Ontmoeting met de ambassadeur, dhr. Pablo Grinspun
Ontmoeting met genodigden van het cultuurcomité van de Belgium-Japan
Association & Chamber of Commerce (BJA)
Ontvangst van de voorzitter van de commissie ICT van de Wetgevende Kamer
(kamer van volksvertegenwoordigers) van Oezbekistan, dhr. Ilkhom
Abdullaev, door dhr. David Geerts, lid van de sectie
Zending van een delegatie van de sectie naar Oekraïne (dhr. Dallemagne,
sectievoorzitter, dhr. Flahaux, mevr. Kitir, dhr. Van Den Driessche)

16/11

Afghanistan

Ontmoeting met de chargé d’affaires a.i. van de ambassade van
Afghanistan, dhr. Ahmad Seyar Maaliji, over de geplande nieuwe Afghaanse
wet inzake kinderbescherming (zie ook vergadering van 30 juni)

16/11

Israël

Ontmoeting met dhr. Yaacov Perry, mevr. Merav Ben Ari en dhr. Elie Elalouf,
leden van de Knesset

16/11

Albanië

Herdenking van 60 jaar Albanese immigratie in België

21/11

Burundi

Colloquium over de toestand van de mensenrechten in Burundi
(georganiseerd in samenwerking met het "Collectif des femmes pour la paix
et la démocratie au Burundi")

29/11

Tadzjikistan

Ontmoeting met een parlementaire delegatie uit Tadzjikistan onder leiding
van dhr. Sharif Rahimzoda

7
Ontmoeting van IPU-groepsvoorzitter Van Den Driessche met mevr. Iryna
Friz en mevr. Olha Bielkova, leden van het parlement van Oekraïne en
afgevaardigden in de Ukraine-NATO Interparliamentary Council.

30/11

Oekraïne

7/12

Syrië

8/12

Palestina

9/12

Myanmar

13/12

Irak

Ontmoeting met de ambassadeur, dhr. Jawad K.J. Al-Chlaihawi
(voorbereiding van een mogelijke zending van de sectie naar Irak)

15/12

Montenegro

Ontmoeting met de voorzitter van het parlement van Montenegro,
dhr. Ivan Brajovic

Ontmoeting van IPU-groepsvoorzitter Van Den Driessche met Zijne Zaligheid
de heer Ignatius Youssef III Younan, Patriarch van de Syrisch-Katholieke Kerk
van Antiochië
Ontmoeting met vertegenwoordigers van de Franse ngo Première Urgence
internationale over de toestand in de Gazastrook
Ontmoeting met een delegatie van de twee kamers van het parlement van
Myanmar onder leiding van dhr. Tun Tun Hein, voorzitter van het Bill
Committee van de Pyithu Hluttaw (kamer van volksvertegenwoordigers)

