Sectie België-Mexico

19 tot 23 maart 2018

Bezoek van een delegatie van de parlementaire vriendschapsgroep
Mexico-België op uitnodiging van de heer Roel Deseyn, lid van de Kamer
van volksvertegenwoordigers en voorzitter van de sectie

Op uitnodiging van de heer Roel Deseyn, voorzitter van de IPU-sectie België-Mexico, bezocht een
delegatie van het Mexicaanse parlement België van 19 tot 23 maart jl. De delegatie werd geleid
door kamerlid María Eloísa Talavera Hernández (PAN) en bestond verder uit kamerleden Gerardo
Federico Salas Díaz (PAN), ondervoorzitter van de delegatie en Nancy Guadalupe Sánchez
Arredondo (PRI), Edgar Castillo Martínez (PRI) en Maria Angélica Mondragon Orozco (PRI).
De delegatie werd ontvangen door mevrouw Christine Defraigne, Voorzitster van de Senaat, door
de heer Siegfried Bracke, Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, en door kamerlid
Roel Deseyn, voorzitter van de IPU-sectie België-Mexico. De delegatie wisselde van gedachten over
de Belgische grondwet en federale structuur, de werking van de parlementaire democratie en de
betrekkingen tussen beide landen en met de EU met kamerlid Francis Delpérée, met senator
Brigitte Grouwels, lid van het Bureau van de Belgische IPU-groep, en met kamerlid Jean-Jacques
Flahaux.

Tijdens een studiebezoek aan de haven van Zeebrugge, begeleid door senator Pol Van Den
Driessche, voorzitter van de Belgische IPU-groep, werd de delegatie verwelkomd door de heer
Joachim Coens, CEO van de haven.

In Brugge en haven van Zeebrugge met Voorzitter Van Den Driessche.

Verder had de delegatie ook gesprekken over migratie met de heer Jean-Luc Bodson, ambassadeur
en speciaal gezant over migratie en asiel, over de strijd tegen terrorisme met
volksvertegenwoordiger Servais Verherstraeten en met de experten van het Parlementair Comité
voor de opvolging van de strijd tegen terrorisme, Prof. Dr. Willy Bruggeman en Prof. Dr. Paul
Martens, en over de organisatie van de financiering van de politieke partijen en
verkiezingscampagnes in België met de heer R. Molle, expert van de bevoegde Kamercommissie.
De heronderhandeling van het handels- en samenwerkingsakkoord tussen Mexico en de EU kwam
uitvoerig aan bod tijdens een ontmoeting in het Europees parlement met Europees Parlementslid
Teresa Jiménez-Becerril, Voorzitster van de delegatie voor de betrekkingen met Mexico.

Met Senator Grouwels.

Met Jean-Jacques Flahaux.

