Activiteiten 2017
Zittingen van de Assemblee van de IPU
136e Assemblee, Dhaka (Bangladesh), 1-5 april
delegatie: dhr. Van Den Driessche (voorzitter), dhr. Destexhe, mevr. Battheu, dhr. Mahoux,
dhr. Gryffroy, dhr. Deseyn, dhr. Crusnière
b) 137e Assemblee, Sint Petersburg (Rusland), 14-18 oktober
delegatie: dhr. Van Den Driessche (voorzitter), dhr. Destexhe, mevr. Grouwels, mevr. Battheu,
dhr. Gryffroy, mevr. Jadin, dhr. Crusnière, dhr. Mahoux (erelid)
Voorbereidende activiteiten:
- 15 maart : werkvergadering van de delegatie voor de 136e Assemblee, met briefing over de
Belgische kandidatuur voor de VN-Veiligheidsraad voor 2019-2020 door ambassadeur Bénédicte
Frankinet, FOD Buitenlandse Zaken
- 28 maart: ontmoeting met de ambassadeur van Bangladesh, Z.E. dhr. Mohammed Shahdat Hossain
- 28 september: briefing over de situatie in Rusland en de relaties van Rusland met België en de EU
door dhr. Johan Indekeu, directeur, en dhr. Serge Dickschen, ambassaderaad, dienst B.1.2 :
Bilaterale Betrekkingen - Oost- en Zuidoost-Europa, Kaukasus en Centraal-Azië, FOD Buitenlandse
Zaken
- 5 oktober: briefing voor dhr. Van Den Driessche in het kader van zijn mandaat als IPU-facilitator
voor Cyprus door dhr. Christian Meerschman, dienst B.1.1 : Bilaterale Betrekkingen - West- Europa
en Centraal-Europa, FOD Buitenlandse Zaken.
a)

Speciale IPU-conferenties
a)

b)

c)

d)

e)
f)

Jaarlijkse parlementaire hoorzitting in de UNO (over de bescherming van de oceanen), New York,
13-14 februari
dhr. Van Den Driessche, dhr. Foret
Parlementaire vergadering in het kader van de 61e jaarlijkse zitting van de VN-commissie voor de status
van de vrouw (CSW), New York, 17 maart
mevr. Winckel (Kamer) – mevr. Brusseel (Senaat)
Parlementaire vergadering in het kader van het jaarlijkse Publiek Forum van de WTO
(Wereldhandelsorganisatie), Genève, 26 september
mevr. Defraigne, voorzitster van de Senaat
Parlementaire vergadering in het kader van de VN-conferentie over klimaatverandering
(COP23/CMP13), Bonn (Duitsland), 12 november
dhr. Nollet, dhr. Senesael, dhr. Wollants (Kamer) – dhr. Henry, mevr. Waroux (Senaat)
4e Wereldconferentie van jonge parlementsleden, Ottawa (Canada), 17-18 november
dhr. Poschet (Senaat)
Parlementaire Conferentie over de WTO (Wereldhandelsorganisatie) in de marge van de 11e
Ministeriële Conferentie van de WTO, Buenos Aires (Argentinië), 9-10 december
dhr. Mampaka Mankamba (Senaat)
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Stuurcomité van de Twaalf Plus Groep
(dhr. Mahoux)
a) Lissabon, 6 maart
b) Porto, 11 september

Bijzondere opdrachten
High-Level Political Forum Duurzame Ontwikkeling1, UNO (New York), 16-20 juli: mevr. Grouwels

Bureau / Algemene Vergadering van de Groep
Het Bureau vergaderde op 8 februari, 23 mei, 28 september en 12 december.
Leden van het Bureau hadden ook de volgende ontmoetingen:
- 20 februari : ontmoeting met mevr. Anick Van Calster, directeur-generaal Bilaterale Zaken, FOD
Buitenlandse Zaken (over de versterking van de samenwerking met de Belgische IPU-groep en zijn
bilaterale secties)
- 9 juni: ontmoeting met ambassadeur Michel Lastschenko, Speciaal Gezant Migratie & Asiel, FOD
Buitenlandse Zaken (over de onderhandelingen in de UNO met het oog op het sluiten van een
overeenkomst over migratie, het UN Global Compact for safe, orderly and regular migration)
- 28 juni: ontmoeting met de Mexicaanse kandidate voor het voorzitterschap van de IPU, senator
Gabriela Cuevas Barron (mevr. Cuevas werd op 18 oktober tot voorzitster van de IPU verkozen).
De jaarlijkse Algemene Vergadering vond plaats op 8 februari.

Bilaterale secties en regionale groepen
Wijzigingen in de lijst van de secties
Nepal werd toegevoegd aan de sectie Bangladesh-Pakistan-Sri Lanka (23 mei).
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.

1

Het High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development maakt deel uit van de activiteiten van de
Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC). Het forum bestaat sinds 2013 en is sinds de
goedkeuring van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor 2015-2030 (SDG’s) het centrale orgaan binnen de
Verenigde Naties voor de follow-up en evaluatie van de uitvoering van de SDG’s.
In het kader van het forum, dat eenmaal per jaar vergadert, brengen de VN-lidstaten op vrijwillige basis periodiek
verslag uit over hun inspanningen om de SDG’s te realiseren. Het eerste Belgische verslag werd voorgesteld
tijdens het forum van 2017.
De mobilisering van de parlementen voor de SDG’s is een van de hoofddoelen van de IPU voor de komende jaren.
De nationale parlementen en hun wereldorganisatie, de IPU, worden door de VN erkend als stakeholders in het
SDG-proces. De IPU moedigt de parlementen dan ook aan om deel te nemen aan het HLPF Duurzame
ontwikkeling. Sinds 2016 organiseert de IPU ook een parlementair side event in de marge van het forum.
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10/1

Polen

Ontmoeting met de nieuwe Poolse ambassadeur, Z.E. de h. Artur
Orzechowski (ontvangst op de ambassade)

11/1

Canada

Ontmoeting met een groep van Canadese parlementaire stagiairs

12/1

Kosovo

Ontmoeting met Z.E. de heer Bernard Nikaj, de nieuwe ambassadeur van
Kosovo bij de Benelux, de Europese Unie en de Navo

12/1

Indonesië

Ontmoeting van het bureau van de sectie (voorzitter en ondervoorzitters)
met diplomaten van de Indonesische ambassade

12/1

Korea

13/1

Canada

Ontmoeting van de sectievoorzitster met de nieuwe ambassadeur van
Canada in Brussel, Z.E. de heer Olivier Nicoloff

16-19/1

Slovakije

Bezoek, op uitnodiging van de sectie, van een Slovaakse parlementaire
delegatie onder leiding van dhr. Martin Klus

19/1

Korea

26/1

Marokko

Ontmoeting van de sectievoorzitter met de nieuwe ambassadeur van
Marokko in België, Z.E. dhr. Mohammed Ameur

1-3/2

Duitsland

Bezoek, op uitnodiging van de sectie, van een delegatie van de Bundestag
onder leiding van dhr. Patrick Schnieder, voorzitter van de Duits-BelgischLuxemburgse parlementaire vriendschapsgroep

2/2

Griekenland/Cyprus

Ontmoeting van de sectievoorzitter en de voorzitter van de Belgische IPUgroep met dhr. Luc Liebaut, ambassadeur van België te Athene
(voorbereiding van een mogelijke zending van de sectie naar Griekenland
en Cyprus)

6/2

Nederland

Zending van een delegatie van de sectie naar Den Haag (dhr. Vandaele,
sectievoorzitter, mevr. Grouwels, mevr. Segers, mevr. Van Eetvelde,
dhr. Vermeulen)

6/2

Pakistan

Ontmoeting met de ambassadrice van Pakistan, H.E. mevr. Naghmana
Alamgir Hashmi (ontvangst op de ambassade – voorbereiding van een
zending van de sectie naar Pakistan van 3 tot 9 maart 2017 – de zending
werd op 23 februari om veiligheidsredenen geannuleerd)

8/2

Pakistan

Ontmoeting van volksvertegenwoordiger David Geerts, lid van de sectie,
met dhr. Sardar Mohammad Masood Khan, president van Pakistaans
Jammu en Kashmir

22/2

Venezuela

Ontmoeting met H.E. mevr. Claudia Salerno Caldera, ambassadeur van de
Bolivariaanse Republiek Venezuela

22/2

Kosovo

Ontmoeting van de voorzitter van de Belgische IPU-groep met de
ambassadeur van Kosovo, Z.E. de heer Bernard Nikaj

23/2

Canada

Ontmoeting met Z.E. de heer Olivier Nicoloff, ambassadeur van Canada

24/2

Irak

6/3

Armenië

8/3

Argentinië

14/3

Ontmoeting met drie leden van de Nationale Assemblee van Korea

Ontmoeting met een Koreaanse parlementaire delegatie onder leiding van
dhr. Baek Jae-Hyun, lid van de Nationale Assemblee van Korea

Ontmoeting van de sectievoorzitter met de ambassadeur van Irak,
Z.E. dhr. Jawad Khadim Jawad Al-Chlaihawi (voorbereiding van een
mogelijke zending van de sectie naar Irak)
Ontmoeting van de sectievoorzitster met de ambassadeur van Armenië,
Z.E. dhr. Tatoul Markarian
Ontmoeting met een Argentijnse delegatie onder leiding van dhr. Luciano
Laspina, voorzitter van de commissie Begroting van de Argentijnse Kamer
van volksvertegenwoordigers

Ontmoeting van de voorzitters en ondervoorzitters van de bilaterale secties met de ambassadeurs van
de betrokken landen (Salons van de Voorzitster van de Senaat)
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15/3

Spanje

Ontmoeting van de sectievoorzitter met de nieuwe Spaanse ambassadrice,
H.E. mevr. Cecilia Yuste Rojas

16/3

Indonesië

Ontmoeting met een delegatie van de People's Consultative Assembly van
Indonesië onder leiding van dhr. H. Mahyudin, ondervoorzitter van de
Assemblee

21/3

Palestina

Ontmoeting met dhr. Mohammed Shtayyeh, minister en voorzitter van
PECDAR (Palestinian Economic Council for Development and Reconstruction)

22/3

Cuba

23/3

Marokko

Ontmoeting met de ambassadeur van Marokko, Z.E. dhr. Mohammed
Ameur

23/3

Burundi

Ontmoeting met een parlementaire delegatie van de Nationale Assemblée
en de Senaat van de Republiek Burundi onder leiding van mevr. Spès Caritas
Njebarikanuye, Eerste Ondervoorzitster van de Senaat

28/3

Gabon

Ontmoeting van de sectievoorzitter met H.E. mevr. Félicité Ongouori
Ngoubili, ambassadeur van de Republiek Gabon

28/3

Algerije

Ontmoeting met de ambassadeur van Algerije, Z.E. dhr. Amar Belani

29/3

Saoedi-Arabië

26/4

Bosnië-Herzegovina

27/4

Korea

Ontmoeting met de nieuwe ambassadeur van Korea, Z.E. dhr. Kim Hyoung
Zhin

Kazakhstan

Ontmoeting met een parlementaire delegatie uit Kazakhstan onder leiding
van dhr. Maulen Ashimbayev, voorzitter van de commissie Buitenlandse
Zaken, Defensie en Veiligheid van de Mazhilis (Kamer van
volksvertegenwoordigers) van Kazakhstan

28/4

Oekraïne

Ontmoeting van de voorzitter van de Belgische IPU-groep met de
ambassadeur van Oekraïne, Z.E. dhr. Mykola Tochytskyi (voorbereiding van
het bezoek van een Oekraïense delegatie – dit bezoek vond plaats van 27
november tot 1 december)

3/5

Pakistan

Ontmoeting met een delegatie uit Beloetsjistan (provinciale ministers en
parlementsleden)

4/5

Kirgizstan

Ontmoeting van volksvertegenwoordiger David Geerts, lid van de sectie,
met de ambassadeur van Kirgizstan, Z.E. dhr. Asein Izaev

8/5

Pakistan

Ontmoeting met mevr. Sania Nishtar, Pakistaanse kandidate voor de functie
van directeur-generaal van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie)

10/5

Tsjechische
Republiek/Slowakije

10/5

Marokko

Ontmoeting met de ambassadeur, Z.E. dhr. Mohammed Ameur (ontvangst
op de ambassade)

15-16/5

Luxemburg

Bezoek, op uitnodiging van de sectie, van een delegatie van de Luxemburgse
Kamer van Afgevaardigden onder leiding van haar voorzitter, dhr. Mars Di
Bartolomeo

16/5

Irak

28/4

Ontmoeting met dhr. Yoerky Sanchez, lid van de Nationale Assemblee van
de Volksmacht (ANPP) van de Republiek Cuba

Ontmoeting van de sectievoorzitter met de ambassadeur van Saoedi-Arabië,
Z.E. dhr. Abdulrahman Sulaiman O. Alahmed
Ontmoeting van de sectievoorzitter met de ambassadeur van BosniëHerzegovina, Z.E. dhr. Drasko Acimovic

Ontmoeting met de ambassadeurs van Slowakije en van de Tsjechische
Republiek, Z.E. dhr. Stanislav Vallo en Z.E. dhr. Jaroslav Kurfürst

Ontmoeting met een delegatie van het Al-Rafidain Center for Dialogue
(Iraaks vredesinstituut) onder leiding van dhr. Zaid Al-Talaqani
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19/5

Belarus

22/5

Sri Lanka

1/6

Bosnië-Herzegovina

Ontmoeting met de ambassadeur van Belarus, Z.E. dhr. Aleksandr
Mikhnevich (voorbereiding van een mogelijke zending van de sectie – de
zending vond plaats van 21 tot 23 september)
Ontmoeting van de sectievoorzitster met Z.E. dhr. Rodney Perera,
ambassadeur van Sri Lanka
Ontmoeting met de ambassadeur van Bosnië-Herzegovina, Z.E. dhr. Drasko
Acimovic
Ontmoeting met een delegatie van de Staatsdoema van de Russische
Federatie onder leiding van dhr. Anatoly Karpov, ondervoorzitter van de
commissie Internationale Betrekkingen van de Doema en voormalig
wereldkampioen schaken

2/6

Rusland

8/6

Peru

Ontmoeting met Z.E. dhr Gonzalo Gutiérrez, ambassadeur van Peru, en de
ereconsul van Peru te Antwerpen, dhr. Antoine Callaert

15/6

Iran

Ontmoeting van de sectievoorzitter met de ambassadeur van Iran, Z.E. dhr.
Peiman Seadat

20/6

Canada

Ontmoeting van de sectievoorzitster met de Canadese senator Ghislain
Maltais

21/6

Mexico

Ontmoeting van de voorzitter van de Belgische IPU-groep met dhr. Carlos de
Icaza, onderminister voor Buitenlandse Zaken (Europa) van Mexico

21/6

China

28/6

Mexico

Ontmoeting met mevr. Gabriela Cuevas Barron, voorzitster van de
commissie Buitenlandse Zaken van de Mexicaanse Senaat en kandidate voor
het voorzitterschap van de IPU

3-6/7

Argentinië

Bezoek, op uitnodiging van de sectie, van een parlementaire delegatie van
de Republiek Argentinië onder leiding van dhr. Mario Negri, voorzitter van
de Cambiemos-fractie in de Argentijnse Kamer van volksvertegenwoordigers

6/7

Jordanië

Ontmoeting van de sectievoorzitter met de ambassadeur van Jordanië,
Z.E. dhr. Yousef Bataineh

7/7

Sri Lanka

Ontmoeting van sectie-ondervoorzitter Georges Dallemagne met de
ambassadeur van Sri Lanka, Z.E. dhr. Rodney Perera

11/7

Thailand

Ontmoeting van de sectievoorzitter met de Thaise ambassadeur,
Z.E. dhr. Manasvi Srisodapol

12/7

Marokko

Ontmoeting met dhr. Habib El Malki, voorzitter van de Marokkaanse Kamer
van volksvertegenwoordigers

13/7

Letland

Ontmoeting van de sectievoorzitter met H.E. mevr. Ilze Ruse, ambassadrice
van Letland

20/9

China

21-23/9

Belarus

25/9

Sri Lanka

Ontmoeting met de minister van Buitenlandse Zaken van Sri Lanka, dhr.
Tilak Marapana (ontvangst op de ambassade)

25/9

Pakistan

Ontmoeting van de sectievoorzitster met de gouverneur van Beloetsjistan,
dhr. Muhammad Khan Achakzai

Ontmoeting met een delegatie van de Tibetaanse Culturele
Uitwisselingsgroep onder leiding van prof. Hao Shiyuan, voorzitter van de
Chinese Antropologische Vereniging

Ontmoeting met een delegatie onder leiding van dhr. Zhang Haiyang,
ondervoorzitter van de Wetgevende Commissie van de Nationale
Volksassemblee van China
Zending van een delegatie van de sectie naar Minsk (mevr. Van Camp,
sectievoorzitster, en dhr. Van Den Driessche, voorzitter Belgische IPU-groep)

6
10/10

Saoedi-Arabië

Ontmoeting met een delegatie van de Majlis Al Shura (parlement) van
Saoedi-Arabië onder leiding van Z.H. Prins Khalid Bin Abdallah Al Saud,
voorzitter van de parlementaire vriendschapsgroep Saoedi-Arabië/België

12/10

Cuba

Ontmoeting met dhr. Abel Prieto, minister van cultuur van de Republiek
Cuba

18/10

Polen

Ontmoeting met dhr. Jan Dziedziczak, viceminister voor Buitenlandse Zaken
van Polen (Poolse diaspora)

19/10

Irak

Ontmoeting met de ambassadeur van Irak, Z.E. dhr. Jawad Khadim Jawad
Al-Chlaihawi
Ontmoeting van de sectievoorzitter met dhr. Andrija Nikolic, voorzitter van
de commissie Buitenlandse Zaken van het parlement van Montenegro
(samen met de voorzitter van de commissie Buitenlandse Betrekkingen van
de Kamer)

23/10

Montenegro

23/10

Sri Lanka

26/10

Korea

Werkvergadering: voorbereiding van de zending van november 2017 –
briefing door mevr. Marie-Paule Loontjens, dienst B.1.5: Bilaterale
betrekkingen – Zuid- en Oost-Azië, Oceanië (FOD Buitenlandse Zaken)

27/10

Niger

Ontmoeting met een delegatie van parlementsleden uit Niger onder leiding
van dhr. Mamoudou Oumarou, voorzitter van de commissie Sociale en
Culturele Aangelegenheden van de Assemblée nationale van Niger

6/11

Regionale groep
Sub-Sahara Afrika

Ontmoeting met een delegatie uit Mozambique onder leiding van dhr.
António José Amélia, eerste ondervoorzitter van het parlement van
Mozambique, voorzitter van de Administration Board (beheerscomité) van
het parlement

8/11

Mexico

Ontmoeting met mevr. Claudia Ruiz Massieu, secretaris-generaal van de PRI
(Partido Revolucionario Institucional), oud-parlementslid en oud-minister
van Buitenlandse Zaken van Mexico

8/11

Regionale groep
Sub-Sahara Afrika

Ontmoeting van de voorzitter van de regionale groep met een delegatie uit
Mozambique (zelfde delegatie als 6/11)

9/11

Indonesië

Ontmoeting met een Indonesische delegatie van christelijke en islamitische
religieuze leiders over het thema van de interreligieuze dialoog

14/11

Argentinië

Ontmoeting met een delegatie van provinciale volksvertegenwoordigers uit
Argentinië (provincie Santa Fe) die deelnam aan de VN-klimaatconferentie
in Bonn (COP23)

19-25/11

Korea

21/11

Georgië

Ontmoeting met de ambassadrice van Georgië, H.E. mevr. Natalie
Sabanadze

27/11-1/12

Oekraïne

Bezoek, op uitnodiging van de sectie, van een delegatie van het Oekraïense
parlement onder leiding van mevr. Olena Sotnyk en dhr. Mustafa Nayem,
covoorzitters van de parlementaire vriendschapsgroep Oekraïne-België

1/12

Armenië

Ontmoeting met de heer Shirak Torosyan, voorzitter van de
vriendschapsgroep Armenië-België van de Nationale Assemblee van
Armenië

3-6/12

Servië

Ontmoeting met Z.E. dhr. Rodney Perera, ambassadeur van Sri Lanka
(voorbereiding van een mogelijke zending van de sectie in 2018)

Zending van een delegatie van de sectie (dhr. Deseyn, sectievoorzitter,
dhr. Janssen, mevr. Özen, dhr. Vermeulen)

Bezoek, op uitnodiging van de sectie, van een delegatie van het Servische
parlement onder leiding van dhr. Marko Parezanovic

7
4/12

Nigeria

Ontmoeting met een parlementaire delegatie uit Nigeria (in het kader van
een studiebezoek van voorzitters, ondervoorzitters en leden van diverse
commissies van de twee kamers van het Nigeriaanse parlement op
uitnodiging van het Europees Parlement)

5/12

Israël

Ontmoeting met Dr. Masad Barhoum, Arabisch-Israëlisch arts, hoofd van
het openbaar ziekenhuis in Nahariya (Galilea)

18/12

Sri Lanka

20/12

Israël

Ontmoeting van senator Alain Destexhe, lid van de sectie, met dhr.
Vasantha Senanayake, staatsminister voor Buitenlandse Zaken van Sri Lanka
Ontmoeting van de sectievoorzitter met diplomaten van de Israëlische
ambassade (voorbereiding van een zending van de sectie in februari 2018)

