Activiteiten 2018
Zittingen van de Assemblee van de IPU
a)

138e Assemblee, Genève (Zwitserland), 24-28 maart
delegatie : dhr. Van Den Driessche (voorzitter), mevr. Vienne, mevr. Grouwels, mevr. Lahaye-Battheu,
dhr. Gryffroy, dhr. Deseyn, dhr. Crusnière

b)

139e Assemblee, Genève (Zwitserland), 14-18 oktober
delegatie: dhr. Destexhe (voorzitter), mevr. Grouwels, dhr. Gryffroy
Voorbereidende activiteit :
9 oktober : ontmoeting met de delegatie van Nieuw-Zeeland

Speciale IPU-conferenties
a)

b)

c)

d)

Jaarlijkse parlementaire hoorzitting in de UNO (over de voorbereiding van het VN-pact voor veilige,
ordelijke en reguliere migratie), New York, 22-23 februari
dhr. Van Den Driessche, dhr. Destexhe, mevr. Lahaye-Battheu
Parlementaire vergadering in het kader van de 62e jaarlijkse zitting van de VN-commissie voor de status
van de vrouw (CSW), New York, 13-14 maart
dhr. De Gucht, mevr. Morreale (Senaat)
Parlementaire conferentie over het VN-pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie, Rabat
(Marokko), 6-7 december
mevr. Ben Hamou (Kamer) – mevr. El Yousfi (Senaat)
Parlementaire vergadering in het kader van de VN-conferentie over klimaatverandering
(COP24/CMP14), Krakau (Polen), 9 december
dhr. Gryffroy (IPU) – mevr. Annemie Maes, mevr. Waroux (Senaat)

Twaalf Plus Groep
Buitengewone zitting buiten het kader van de Assemblees (over de amendementen op de Statuten en
Reglementen van de IPU) :
Lissabon, 2 juni : dhr. Destexhe

Stuurgroep van de Twaalf Plus Groep
a) Lissabon, 4-5 maart : dhr. Van Den Driessche
b) Funchal, 23-24 september : dhr. Destexhe
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Bijzondere opdrachten
-

Seminarie voor het parlement van Benin over de versterking van de aanwezigheid van vrouwen in
het parlement, Cotonou (Benin), 18-19 januari : dhr. Destexhe lichtte de Belgische ervaringen toe.
Parlementaire vergadering in het kader van de VN-conferentie over klimaatverandering
(COP24/CMP14), Krakau (Polen), 9 december: dhr. Gryffroy was de moderator van het debat over
het scheppen van een gunstig kader voor investeringen in hernieuwbare energie.

Bureau / Algemene Vergadering van de Groep
Het Bureau vergaderde op 31 januari, 7 maart, 23 mei, 26 september en 27 november.
Op 31 mei en 5 juli werd het Bureau gebriefd door ambassadeur Jean-Luc Bodson, Speciaal Gezant voor
Asiel en Migratie van de FOD Buitenlandse Zaken, over de onderhandelingen inzake het VN-pact voor
veilige, ordelijke en reguliere migratie.
De jaarlijkse Algemene Vergadering vond plaats op 31 januari.

Bilaterale secties en regionale groepen
Wijzigingen in de lijst van de secties
- Mozambique werd toegevoegd aan de sectie Angola/Madagascar/Zambia (31 januari).
- Qatar werd toegevoegd aan de sectie Saoedi-Arabië/Bahrein/Koeweit/Jemen (26 september).
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.

8/1

Japan

Ontmoeting tussen dhr. Siegfried Bracke, voorzitter van de Kamer van
volksvertegenwoordigers en van de IPU-sectie België-Japan, en dhr.
Yasumasa Hayashi, minister van Opvoeding, Cultuur, Sport, Wetenschap en
Technologie van Japan en voorzitter van de parlementaire
vriendschapsgroep Japan-België

10/1

D.R. Congo

Ontmoeting met dhr. Bienvenu Liyota, minister van Kleine en Middelgrote
Ondernemingen van de Democratische Republiek Congo

18/1

Afghanistan

Ontmoeting van de sectievoorzitter met de ambassadeur van Afghanistan,
Z.E. dhr. Wali Monawar

25/1

Israël

Ontmoeting met een delegatie van de Knesset, onder leiding van mevr.
Nurit Koren, voorzitster van de parlementaire vriendschapsgroep IsraëlBelgië

30/1

Israël

Ontmoeting met de ambassadeur van Israël, H.E. mevr. Simona Frankel
(voorbereiding van de zending in februari 2018)

4-6/2

Israël

Zending van een delegatie van de sectie naar Israël, op uitnodiging van de
vriendschapsgroep Israël-België van de Knesset (dhr. Luykx, voorzitter, dhr.
De Roover, dhr. Destexhe)

6/2

Thailand

Ontmoeting met dhr. Piyapak Sricharoen, zaakgelastigde a.i. van Thailand
(voorbereiding van een uitwisseling tussen delegaties van de parlementaire
vriendschapsgroepen tussen België en Thailand in de loop van 2018)

8/2

Griekenland

Ontmoeting van de sectievoorzitter met de ambassadeur van Griekenland,
H.E. mevr. Eleftheria Galathianaki
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13/2

Mexico

Afscheid van de ambassadeur van Mexico, Z.E. dhr. Eloy Cantú Segovia

21/2

Griekenland

26/2

Oekraïne

Ontmoeting met mevr. Ivanna Klympush-Tsintsadze, vice-eerste minister
voor de Europese en euro-atlantische integratie van Oekraïne

1/3

Burundi

Ontmoeting met dhr. Jean Minani, Voorzitter van de Nationale Raad voor de
naleving van het Arusha-akkoord (CNARED)

18-22/3

Thailand

Bezoek, op uitnodiging van de sectie, van een delegatie van de
vriendschapsgroep voor België van de Nationale Wetgevende Assemblee van
Thailand

19-23/3

Mexico

Bezoek, op uitnodiging van de sectie, van een delegatie van het Mexicaanse
parlement , onder leiding van volksvertegenwoordigster María Eloísa
Talavera Hernández

26-27/3

Letland

Zending van een delegatie van de sectie naar Litouwen (dhr. Lachaert,
sectievoorzitter, dhr. Dedecker, dhr. Flahaux, mevr. Van Vaerenbergh)

28/3

Palestina

17/4

China

20/4

Sri Lanka

Ontmoeting met Z.E. dhr. Eluppiti M.R. Perera, ambassadeur van Sri Lanka
(voorbereiding van de zending in juli 2018)

23/4

Oezbekistan

Ontmoeting van de sectievoorzitter met de ambassadeur van Oezbekistan,
Z.E. dhr. Dilyor Khakimov

2/5

Sri Lanka

6-8/5

Saoedi-Arabië

8/5

Oezbekistan

13-17/5

Cyprus-Griekenland

Zending van een delegatie van de sectie naar Griekenland en Cyprus (dhr.
Van Biesen, voorzitter, dhr .Crusnière, dhr. Van den Driessche)

13-17/5

Palestina

Bezoek, op uitnodiging van de sectie, van een delegatie van de Palestijnse
Wetgevende Raad, onder leiding van dhr. Azzam Alahmad

14/5

Turkije

17/5

Nicaragua

Ontmoeting met dhr. Sidhartha Marin, minister-assessor Politieke en
Internationale Betrekkingen van Nicaragua

17/5

Egypte

Ontmoeting van de voorzitster van de sectie met de ambassadeur van
Egypte, Z.E. dhr. Khaled El Bakly

18/5

Sri Lanka

Ontmoeting met dhr. Sujeeva Senasinghe, minister van Internationale
Handel van Sri Lanka

22/5

Spanje

4/6

Vietnam

Ontmoeting van de sectievoorzitter met dhr. Nikolaos Manios, voorzitter
van de vriendschapsgroep Griekenland-België van de IPU (voorbereiding van
de zending in mei 2018)

Ontmoeting met de ambassadeur van Palestina in België,
Z.E. dhr. Abdalrahim Alfarra (voorbereiding van het bezoek van een
Palestijnse delegatie in mei 2018)
Afscheid van Z.E. dhr. Qu Xing, ambassadeur van China

Ontmoeting met dhr. Jonathan Broodcoorens, dienst Zuid- en Oost-Azië /
Oceanië, Bilaterale Betrekkingen, FOD Buitenlandse Zaken (voorbereiding
van de zending in juli 2018)
Zending van een delegatie van de sectie naar Saoedi-Arabië (dhr. Destexhe,
sectievoorzitter, dhr. De Roover, ondervoorzitter van de sectie, en
mevr. Lahaye-Battheu)
Ontmoeting van de voorzitter van de IPU-groep met dhr. Abdujabar
Abduvahitov, vice-minister voor Buitenlandse Zaken van Oezbekistan

Ontmoeting van de voorzitster en de ondervoorzitters van de sectie met de
ambassadeur van Turkije, Z.E. dhr. Zeki Levent Gümrükçü (bij de voorzitter
van de Kamer van volksvertegenwoordigers)

Ontmoeting met de ambassadeur van Spanje, H.E. mevr. Cecilia Yuste Rojas,
en een delegatie van Spaanse leden van het Europese Parlement
Ontmoeting met Z.E. dhr. Vu Anh Quang, ambassadeur van Vietnam (over
het gebruik van «Agent Orange » tijdens de Vietnam-oorlog)
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6/6

Oezbekistan

Ontmoeting met een delegatie van Oezbekistan, onder leiding van dhr.
Akmal Saidov, voorzitter van de Commissie voor democratische instellingen,
NGO’s en de organen voor burgerlijke autonomie van de Wetgevende
Kamer van het parlement van Oezbekistan (Oliy Majlis) (samen met leden
van de commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

6/6

Marokko

Ontmoeting met dhr. Marc Trenteseau, ambassadeur van België in Marokko

13/6

Egypte

Ontmoeting met Z.E. dhr. Khaled El Bakly, ambassadeur van Egypte (iftar)

21/6

Israël

Ontmoeting met twee voormalige generaals van het Israëlische leger, dhr.
Amnon Reshef en dhr. Michel Maayan, van de organisatie « Commanders
for Israel's Security »

28/6

D.R. Congo

Ontmoeting met mevr. Gégé Katana, voorzitster van SOFAD, een vereniging
van vrouwen die opkomen voor de verdediging van de mensenrechten met
de steun van Amnesty International (samen met leden van de commissie
Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

28/6

Sri Lanka

Ontmoeting met Z.E. dhr. Eluppiti M.R. Perera, ambassadeur van Sri Lanka
(voorbereiding van de zending in juli 2018)
Ontmoeting met een delegatie van de Chinese Communistische Partij, onder
leiding van mevr. Chen Qinq, hoofd van het departement Communicatie en
permanent lid van het Comité van de Communistische Partij voor de
provincie Gansu

29/6

China

4/7

Kirgizstan

Ontmoeting met een delegatie van de commissie Internationale
Aangelegenheden, Landsverdediging en Veiligheid van het parlement van
Kirgizstan, onder leiding van dhr. Ishak Pirmatov

12/7

Rusland

Videoconferentie met de vriendschapsgroep voor België van de Russische
Federatieraad (senaat)

14-20/7

Sri Lanka

Zending van een delegatie van de sectie naar Sri Lanka (mevr. De Sutter,
voorzitster van de sectie, dhr. Dallemagne en mevr. Özen, ondervoorzitters
van de sectie, dhr. Destexhe, dhr. Gryffroy)

16/7

Verenigde Staten

10/9

Pakistan

Ontmoeting van de voorzitster van de sectie met H.E. mevr. Naghmana
Hashimi, ambassadeur van Pakistan

13/9

Palestina

Ontmoeting van de voorzitster van de sectie met mevr. Amal Jadou, adjunctminister voor Europese Aangelegenheden, Ministerie van Buitenlandse
Zaken van Palestina

5/10

Verenigde Staten

Ontmoeting met dhr. Michael Dimock, Voorzitter van het Pew Research
Center (over de midterm verkiezingen in de Verenigde Staten op 6
november 2018)

10/10

Israël

Ontmoeting met een delegatie van commissie Buitenlandse Zaken en
Defensie van de Knesset, onder leiding van de voorzitter, dhr. Avi Dichter

25/10

China

Ontmoeting van de voorzitster van de sectie met de nieuwe ambassadeur
van China, Z.E. dhr. Cao Zhongming

4-8/11

Thailand

Zending van een delegatie van de sectie naar Thailand (dhr. Dallemagne,
voorzitter van de sectie, dhr. Destexhe, mevr. Morreale, mevr. Özen)

7/11

Spanje

Ontmoeting met dhr. José Rosiñol, voorzitter, en mevr. Miriam Tey,
ondervoorzitster van de NGO Societat Civil Catalana

13/11

Brazilië

Ontmoeting met twee leden van de Braziliaanse Kamer van
volksvertegenwoordigers, dhr. Rubens Bueno en dhr. Hugo Leal

21/11

Kosovo

Ontmoeting met dhr. Kadri Veseli, voorzitter van de Assemblee van Kosovo

26/11

Sri Lanka

Ontmoeting met Amerikaanse stagiairs-diplomaten

Afscheid van Z.E. dhr. Eluppiti M.R. Perera, ambassadeur van Sri Lanka

5
27/11

Cuba

Ontmoeting met twee leden van de Nationale Assemblee van de Volksmacht
van Cuba, mevr. Adianez Taboada en mevr. Belkys Pérez

29/11

Korea

Ontmoeting met de ambassadeur van Korea, Z.E. dhr. Kim Hyoung-zhin

30/11

Tadzjikistan

Ontmoeting met een parlementaire delegatie van Tadzjikistan onder leiding
van dhr. Sharif Rahimzoda, voorzitter van de commissie Economie en
Financiën van de Kamer van volksvertegenwoordigers (Majlisi
Namoyandagon) van Tadzjikistan

7/12

Nederland

Bezoek, op uitnodiging van de sectie, van een delegatie van de StatenGeneraal, onder leiding van dhr. Foort van Oosten, voorzitter van de
contactgroep België

9-10/12

Rusland

Deelname van de sectievoorzitter aan de herdenking van de 25 verjaardag
van de Russische Federatieraad (senaat)

19/12

Vietnam

Ontmoeting van de voorzitter en de ondervoorzitters van de sectie met de
ambassadeur van Vietnam, Z.E. dhr. Vu Anh Quang (voorbereiding van de
zending in maart 2019)

e

In zijn hoedanigheid van facilitator voor Cyprus van de IPU ontmoette de voorzitter van de IPU-groep op 27 juni en
18 oktober delegaties van Turks-Cypriotische parlementsleden. De voorzitster van de sectie België-Turkije en een
ondervoorzitter van de sectie België-Cyprus/Griekenland woonden de tweede ontmoeting bij.

