
In het kader van een werkbezoek aan 
Brussel op 12 mei had de Staatssecretaris 
voor Latijns-Amerika en het Caribisch 
gebied, Socorro Flores Liera, een 
ontmoeting met de directeur voor Latijns-
Amerika van de Algemene Dienst van het 
Directoraat-generaal voor Ontwikkeling en 
Internationale Samenwerking Jolita 
Butkeviciene, met wie hij de synergiën in de 
Mexico-EU-samenwerking verkende. INHOUD 
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Om het strategisch partnerschap tussen Mexico en de Europese Unie te versterken, 

werden er in de week van 15 tot 19 mei drie bilaterale dialogen gehouden over 

milieubeheer, Macro-economische zaken en Digitale Agenda. 

Venster naar Mexico 

MULTILATERALE ZAKEN 
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MEXICO EN DE EU VIEREN DE BILATERALE DIALOOG 
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https://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/boletininformativo/2017/mayo/BoletinMAI2017FR.pdf
https://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/boletininformativo/2017/mayo/BoletinMayo2017NL.pdf
https://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/nl/vermas/363-mexico-y-la-ue-fortalecen-su-asociacion-estrategica-con-la-celebracion-de-dialogos-bilaterales-en-materia-de-medio-ambiente-asuntos-macroeconomicos-y-economia-digital


Secretaría de Relaciones Exteriores - Algunos Derechos Reservados © 2016 - Políticas de Privacidad  

Secretaría de Relaciones Exteriores   |   Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo / Misión de México ante la Unión Europea JUNI 2017   

UITGEVERSARTIKEL 

In mei werd belangrijke vooruitgang geboekt met betrekking tot de modernisering van de Algemene Overeenkomst 

tussen Mexico en de Europese Unie. Eerder deze maand bezocht de Commissaris voor Handel van de Europese Unie 

Mexico om het moderniseringsproces van het handelsdeel van de algemene overeenkomst te bevorderen. Zoals u 

kunt lezen in deze elektronische nieuwsbrief vonden belangrijke vergaderingen plaats met de Minister van 

Buitenlandse Zaken en de Minister van Economische Zaken van Mexico. 

De tweede onderhandelingsronde voor de modernisering van de politieke dialoog en samenwerkingskwesties in het 

kader van de Algemene Overeenkomst werden tevens gehouden in Mexico-stad. Er werd aanzienlijke vooruitgang 

geboekt met het oog op de volgende onderhandelingsronde die volgende maand in Brussel zal plaatsvinden. 

Ter versterking van de betrekkingen tussen Mexico en de EU vonden in Brussel tevens drie belangrijke dialogen 

plaats over samenwerking, macro-economische kwesties en digitale economie, allemaal gericht op het bevorderen 

van wederzijdse belangen in het voordeel van onze samenlevingen.  

Deze maand werd de relatie met de Mexicaanse gemeenschap versterkt. We hadden een belangrijke vergadering 

met leden van de Mexicaanse gemeenschap in Luxemburg die projecten en ideeën heeft voorgesteld om het werk 

tussen de gemeenschap en de ambassade te versterken. De gemeenschap vergezelde ons tevens tijdens de 

overhandiging van een collectie partituren van de Mexicaanse componist Manuel M. Ponce aan het Conservatorium 

van Luxemburg. 

Ik nodig u uit om deze nieuwsbrief te lezen met daarin een deel van de activiteiten die we deze maand 

organiseerden om bij te dragen aan de versterking van de internationale betrekkingen van ons land. 

Met vriendelijke groet, 

Eloy Cantú Segovia 

Ambassadeur 

 

Mexico in Brussel 

Leden van de Mexicaanse gemeenschap in Luxemburg  
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BILATERALE BETREKKINGEN 

Op 15 mei vergaderden de delegaties van Mexico en de Europese Unie in Mexico-stad voor de tweede onderhan-

delingsronde, om de politieke en samenwerkingsaspecten van het wettelijke kader te moderniseren, op basis van 

de overeenkomst voor economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking (Algemene Overeen-

komst) getekend in 1997 en van kracht sinds 2000. 

Een derde politieke en samenwerkingsonderhandelingsronde vindt plaats op 10 juli in Brussel. 

Meer+ 

Meer+ 

TWEEDE ONDERHANDELINGSRONDE OM DE POLITIEKE EN SAMENWERKINGSASPECTEN VAN DE 

ALGEMENE OVEREENKOMST MEXICO-EU TE ACTUALISEREN 

Op 8 mei had de Minister van Buitenlandse Zaken, Luis Videgaray Caso, een ontmoeting met de Commissaris voor 

Handel van de Europese Commissie, Cecilia Malmström, met wie hij diverse kwesties besprak met betrekking tot de 

actualisering van de algemene overeenkomst tussen Mexico en de Europese Unie. 

De Mexicaanse Minister van Buitenlandse Zaken en commissaris Malmström bevestigden hun voornemen om de 

onderhandelingen voor de modernisering van de overeenkomst dit jaar af te ronden, om een duidelijke boodschap 

te geven ten voordele van de vrije handel als middel om ontwikkeling te bereiken. 

ONTMOETING VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VIDEGARAY MET DE COMMISSARIS 

VOOR HANDEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE, CECILIA MALMSTRÖM 

http://www.gob.mx/sre/prensa/se-reune-el-canciller-videgaray-con-la-comisaria-de-comercio-de-la-comision-europea-cecilia-malmstrom?idiom=es
http://www.gob.mx/sre/prensa/la-segunda-ronda-de-negociaciones-para-actualizar-los-aspectos-politicos-y-de-cooperacion-del-acuerdo-global-mexico-ue-tuvo-lugar-en-la-cdmx?idiom=es
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JUNI 2017 

VENSTER NAAR MEXICO 

WERELDWIJD PLATFORM VOOR RISICOBEPERKING BIJ RAMPEN 2017 

Op 8 mei gaven de Mexicaanse Minister van Economische Zaken, Idelfonso Guajardo en de Commissaris voor Handel 

van de Europese Unie, Cecilia Malmström, een uitgebreid overzicht van de tot dusver geboekte vooruitgang in het 

moderniseringsproces van het commerciële deel van de Algemene Overeenkomst. Beiden bevestigden hun belofte 

om de onderhandelingen te bespoedigen zonder in te boeten op de inhoud of de noodzakelijke uitkomst en beves-

tigden het voltrekken van drie onderhandelingsrondes. 

MEXICO EN DE EU BEVESTIGEN OPNIEUW HUN INZET  

OM DE MODERNISERING VAN HET VHA IN 2017 AF TE RONDEN  

De Mexicaanse President, Enrique Peña Nieto, leidde de openingsceremonie van het Wereldwijde Platform voor 

Risicobeperking van Rampen 2017, waaraan 6.000 vertegenwoordigers uit 189 landen deelnamen. 

Het Wereldwijde Platform 2017 dient de wereldwijde inspanningen te reactiveren via de uitwisseling van ervaringen om het 

aantal sterfgevallen te verminderen en de schade en economische impact die worden veroorzaakt door natuurrampen, in te 

perken. 
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MEXICAANSE GEMEENSCHAP 

MEXICO OVERHANDIGT PARTITUREN VAN DE MEXICAANSE COMPONIST MANUEL M. PONCE  

AAN HET CONSERVATORIUM VAN LUXEMBURG  

JUNI 2017 

Op 11 mei overhandigde Ambassadeur Eloy Cantu Segovia vijfentwintig partituren van het uitgeversproject Manuel 

M. Ponce van de Nationale Muziekschool van de UNAM aan het Conservatorium van Luxemburg. 

 

De schenking van de partituren door de Mexicaanse overheid ging gepaard met een conferentie en concert 

aangeboden door de Mexicaanse muzikant Raúl Zambrano. Mexico heeft in 2015 tevens partituren geschonken aan 

de conservatoria van Luik, Brussel en Antwerpen. 

Meer+ 

Op 10 mei gaf Ambassadeur Eloy Cantú een 

receptie ter ere van de Mexicaanse 

moeders die in België en Luxemburg 

wonen. 

 

Ongeveer 40 Mexicaanse vrouwen deelden 

hun ervaringen en praatten over de 

Mexicaanse hapjes en marimba muziek. 

  

Nogmaals gefeliciteerd! 
 

MOEDERDAG 

https://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/es/vermas/359-mexico-overhandigt-partituren-van-de-mexicaanse-componist-manuel-m-ponce-in-het-conservatorium-van-luxemburg
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Meer+ 

JUNI 2017 

GEMEENSCHAP 

CONVOCATIE VOOR DE WEDSTRIJD “MUJER MIGRANTE, CUÉNTAME TU HISTORIA 

De wedstrijd "Mujer Migrante Cuéntame tu Historia" (Allochtone vrouw, Vertel me je verhaal) nodigt Mexicaanse 

migranten en buitenlandse vrouwen van achttien jaar en ouder uit om hun getuigenis als migrantenvrouwen te 

vertellen, met inbegrip van voorstellen die, naar hun mening, kunnen worden vertaald naar maatregelen of acties 

die kunnen worden uitgevoerd om problemen te elimineren waarmee ze geconfronteerd werden. 

De deelnemers kunnen hun levensverhaal als migrantvrouw vertellen in twee categorieën: Video (maximaal 5 

minuten) of schriftelijk (maximum 5 pagina's lang). 

De convocatie staat open tot 19 juli. Neem deel! Klik hier voor de convocatie: 

Tequila & Mezcal Fest is een project dat zich richt op de promotie en ondersteuning van nieuwe merken van 

Mexicaanse tequila en mezcal op de Belgische markt. Deze tentoonstelling is open voor iedereen, voor handelaars en 

geïnteresseerden. 

Deze expo zal plaatsvinden in de Eskimofabriek in Gent van 14 tot 15 oktober 2017. 

Meer+ 

https://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/es/avisos/364-concurso-mujer-migrante-cuentame-tu-historia
https://www.eventbrite.com/e/tequila-mezcal-fest-belgium-tickets-33741041363
https://www.eventbrite.com/e/tequila-mezcal-fest-belgium-tickets-33741041363

