
 3de politieke dialoog op Hoog Niveau  

Ambassadeur Eloy Cantú vergaderde met 

de Permanente Vertegenwoordiger van 

Portugal voor de Europese Unie, Z.E. 

Nuno Brito, om te converseren over de 

modernisering van het Algemeen 

Akkoord Mexico-EU. 
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Op 14 december had de Mexicaanse 

Viceminister van Buitenlandse Zaken een 

ontmoeting met hoge ambtenaren van de 

Europese dienst voor extern 

optreden (EDEO). 

Venster naar Mexico 

Vergadering met de Permanente 

Vertegenwoordiger van Portugal  

Meer+ 

Hoofdartikel 02 

Dialoog met de gemeenschap 

Amb. Eloy Cantu nam deel aan het 

programma "les melodieën du soleil" om 

te spreken met de Mexicaanse Katilu 

Jackson over de Mexicaanse muziek van 

het noorden van Mexico. Dit programma 

wordt uitgezonden door RCF Zuid-België. 

Mexico-Europese Unie 03 

https://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/boletininformativo/2016/diciembre/BoletinDIC2016FR.pdf
https://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/boletininformativo/2016/diciembre/BoletinDIC2016NL.pdf
https://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/es/vermas/347-visita-de-trabajo-del-subsecretario-carlos-de-icaza-a-bruselas
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REDACTIONEEL ARTIKEL 

Wij nodigen u uit om met ons te communiceren via de sociale netwerken Facebook, Twitter en 
om onze website te bezoeken. Via deze digitale hulpmiddelen weerspiegelen we ons dagelijks 
werk en de welvaart en concurrentiekracht van Mexico. 

 

 
 

 Gelukkig nieuwjaar 

 
 

WE WENSEN ALLE LEZERS VAN DE NIEUWSBRIEF "MEXICO VANDAAG"  

EEN SUCCESVOL 2017. 
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MEXICO-EUROPESE UNIE 

WERKBEZOEK VAN VICE-MINISTER CARLOS DE ICAZA AAN BRUSSEL  

Op 8 december had Ambassadeur Eloy Cantú Segovia een ontmoeting met de Senior Advisor van DG CONNECT, 
mevrouw Linda Corugedo-Steneberg. Deze bijeenkomst was gericht op de voorbereiding van de Dialoog inzake 
Digitale Materie, die naar verwachting in maart 2017 zal plaatsvinden in Brussel, België. 

VERGADERING MET DG CONNECT 

Viceminister van Buitenlandse Zaken, 
ambassadeur Carlos de Icaza bracht een 
werkbezoek aan Brussel voor de derde editie 
van de Politieke Dialoog op Hoog Niveau 
(DPAN) en om vooruitgang te boeken in de 
onderhandelingen over het nieuwe bilaterale 
juridisch kader met de Europese Unie (EU) 
inzake politieke en samenwerkingskwesties. 

Tijdens de 3de politieke dialoog op hoog 
niveau met de adjunct-secretaris-generaal 
voor Politieke Zaken en hoofd van beleid van 
de EEAS, Jean-Christophe Belliard, wees de 
Viceminister op de noodzaak om het 
strategisch partnerschap te maximaliseren 
om de samenwerking te versterken en 
gezamenlijk actie te ondernemen inzake 
onder andere klimaatverandering, illegale 
wapenhandel, de verdediging van het 
multilateralisme, vrijhandel en migratie. 

Subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Carlos De Icaza y Secretario General 

Adjunto para Asuntos Políticos y Dirección de Política del SEAE, Jean-Christophe Belliard 
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VENSTER NAAR MEXICO 

CHARRERÍA, PAARDENSPORTTRADITIE IN MEXICO 

IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED VAN DE MENSHEID 

Mexico beëindigde met succes de 13de vergadering van de Conferentie van de Partijen (COP 13), die van 2 tot 17 

december werd gehouden in Cancun, Quintana Roo. 

In het kader hiervan promootte Mexico acties voor de uitvoering van het Strategisch Plan 2011-2020 en van haar 

Aichi-doelstellingen. Als centraal thema stelde ze de integratie van het behoud en het duurzaam gebruik van de 

biodiversiteit in de sectorale en intersectorale programma's en beleid voor met de nadruk op de landbouw, 

bosbouw, visserij en toerisme. 

 13DE VERGADERING VAN DE CONFERENTIE VAN DE PARTIJEN (COP 13) 

Op 1 december 2016 riep UNESCO de Charrería uit tot immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid en daarmee 

is dit het achtste cultureel evenement uit Mexico dat deze onderscheiding ontvangt. Het bevestigt het feit dat het 

een middel is om belangrijke maatschappelijke waarden over te brengen aan nieuwe generaties omdat het een 

belangrijk onderdeel is van de Mexicaanse identiteit. 
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DAG VAN DE MIGRANT— 18 DECEMBER  

MEXICAANSE GEMEENSCHAP 

NATURA LIBRIS 

De Verenigde Naties speelt actief een 

katalyserende rol op dit gebied, om meer 

dialoog en interactie te creëren tussen de 

landen en regio's en de uitwisseling te 

bevorderen van ervaringen en 

samenwerkingsmogelijkheden. In deze context 

keurde de Algemene Vergadering op 19 

september 2016 een reeks maatregelen goed 

tijdens de eerste top in de geschiedenis over 

de bewegingen van migranten en 

vluchtelingen. Hierin werd het belang van de 

internationale bescherming van deze personen 

benadrukt en de verplichting van de staten 

bevestigd ze te verbeteren. Dit document 

maakt de weg vrij voor de goedkeuring van 

twee nieuwe mondiale overeenkomsten in 

2018: een over de vluchtelingen en een over 

georganiseerde, regelmatige en veilige 

migratie. 

januari 2017 

De talentvolle Mexicaanse fotograaf en schrijver Alvaro Alejandro López de la Peña stelt zijn fotografisch werk "De 

Natura Libris" voor in de bibliotheek van de Universiteit van Antwerpen. Een selectie van mooie beelden die een 

stijlvol “spiegelspel” toont, omdat het verhaal dat we denken te zien, op zijn beurt bestaat uit fragmenten van 

andere verhalen. 

López de la Peña schrijft ook boeken voor kinderen en werkt in de publicatiewereld in Latijns-Amerika. Hij maakt 

covers en foto's voor diverse publicaties. 

De tentoonstelling loopt tot 16 januari. 

Vandaag heeft migratie een leidende rol in de wereld. Migratie 

creëert uitdagingen en kansen, maar leidt ook tot onzekerheid, 

urgentie, complexiteit en moeilijkheden voor alle bedrijven 

geconfronteerd met de dagelijkse realiteit. Daarom is een 

versterkte samenwerking en collectieve actie nodig. 


