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De heer Ambassadeur van Mexico, Eloy Cantu Segovia
SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO PRESIDENTE
SEN. JORGE TOLEDO LUIS INTEGRANTE
SEN. JORGE ARÉCHIGA ÁVILA Observador Permanente
DIP. JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN VICEPRESIDENTE
DIP. VICTOR MANUEL GIORGANA JIMÉNEZ NTEGRANTE
DIP. LEYDI FABIOLA LEYVA GARCÍA, INTEGRANTE
DIP. J. APOLINAR CASILLAS GUTIERREZ
DIP. MARÍA CRISTINA TERESA GARCÍA BRAVO, INTEGRANTE
DIP SARA PAOLA GALICO FÉLIX DIAZ, i.p.v.
volksvertegenwoordiger Sasil





De heer Roel Deseyn, voorzitter van de IPU-sectie België-Mexico
De heer Pol Van Den Driessche, Voorzitter van de Belgische IPU groep
Brigitte Henau, secretaris van de IPU-sectie België-Mexico

Senator Van Den Driessche benadrukt het grote belang van de IPU, als kanaal voor informele (en
daarom vaak ook meer oprechte) contacten. Hij benadrukt dat er ook steeds mogelijkheden bestaan
voor onderlinge bezoeken en uitwisselingen van parlementsleden.
De ambassadeur legt de complexe staatsstructuur van België uit, met zijn vele parlementen. Pol Van
Den Driessche benadrukt dat de structuur misschien wel complex is en regeringsvormingen
wereldrecords breken, maar dat het steeds komt tot vreedzame oplossingen.

Sectievoorzitter Roel Deseyn onderstreept zijn grote interesse voor Mexico en zijn reiservaringen in
dat land. Hij wijdt uit over de net besproken Belgische begroting, de zoektocht naar 3 miljard euro,
en de verschillende partijstandpunten hierrond en rond de fiscaliteit in het algemeen. Momenteel
hebben de regeringspartijen even de pauzeknop ingedrukt inzake hun meningsverschillen rond
fiscaliteit. Hij benadrukt het streefdoel om individuele mensen, zieken, … niet te treffen. Bovendien is
het netto-inkomen van de loontrekkenden gestegen. Voorzitter Deseyn stipt verder ook de
problematiek van de pensioenen en het verhogen van de pensioenleeftijd aan en benadrukt hoezeer
ook kleine veranderingen weerstand oproepen. Hij stelt dat de vakbonden vinden dat de regering
teveel doet voor de werkgevers en zeer kritisch zijn. Hij hoopt dat de wetgeving rond fiscaliteit op
Europees vlak kan aangepakt worden. In België zijn de problemen de grote openbare schuld en het
feit dat België geen grote economische groei kent. België komt wel vrij goed uit de crisis: er is geen
grote armoede of diepe crisis zoals bijvoorbeeld in Zuid-Europa België heeft trouwens een aantal
echte top-exportsectoren (diepvriesgroente, machines, elektronica, …
Mevrouw Sara Paola Galico Félix Diaz zegt dat ook in Mexico de budgettaire besparingen heel
belangrijk zijn. Een heet hangijzer hierin is de prijs van het water (wordt op federaal niveau bepaald).
Ze merkt ook op dat de Mexicaanse Senaat mee beslist over de inkomsten, maar niet over de
uitgaven (hiervoor is enkel de Kamer bevoegd).
Naar aanleiding van de weigering van het Waals Parlement om het Europees handelsakkoord met
Canada goed te keuren, legt Voorzitter Deseyn de principes van de Belgische staatsstructuur verder
uit. Hij benadrukt dat de regio’s meebeslissen omdat er economische aspecten zijn aan de
verdragen. De ambassadeur onderstreept hoe belangrijk het is dit goed te begrijpen, omdat ook
Mexico binnenkort zijn verdrag met Europa wil heronderhandelen.
Voorzitter Deseyn legt ook de hervorming van de Senaat uit, de samenstelling en de
bevoegdheidsverdeling met de Kamer.
Victor Manuel Giorgana Jiménez, lid van de Mexicaanse Kamer, stelt dat ook in Mexico grote
budgettaire inspanningen geleverd zijn. Vooral in de gezondheidszorg, de bestrijding van de armoede
en opleiding is gesnoeid.
Hij stipt aan dat het de bedoeling is de sectie België – Mexico nieuw leven in te blazen, de
vriendschapsbanden tussen beide landen te intensifiëren, ook door uitwisselingen, wederzijdse
contacten tussen de parlementen en parlementsleden. Hij zou een ontmoeting op hoog parlementair
niveau zien als een bekroning van deze ontbijtontmoeting. Contacten hiervoor kunnen verlopen via
de voorzitster van de sectie (Dip. María Eloísa Talavera Hernández;
maria.talavera@congreso.gob.mx)
Senator Rabindranath Salazar Solorio, voorzitter van de delegatie, stelt dat de Belgische medische
sector en farmacie het grootste groeipotentieel hebben. Mexico wil via België ook het toerisme uit
West-Europa aantrekken.
Ze zijn ook vragende partij om een gemengde groep op te richten met België, die zou kunnen
samenwerken op het gebied van technologie, cultuur en onderwijs.
Voorzitter Deseyn antwoordt dat precies op die vlakken het federale niveau niet bevoegd is, maar
dat de sectie een brief kan sturen naar de bevoegde commissies in de deelparlementen en de
overeenstemmende regeringen, met een kopie naar de ambassadeur van Mexico.
Na de ontmoeting krijgt de delegatie nog een korte rondleiding doorheen het Paleis der Natie.

