
BILATERALE BETREKKINGEN MET BELGIË 

De Mexicaanse Minister van Buitenlandse 
zaken, Luis Videgaray, had een ontmoeting 
met Mexicaanse ambassadeurs en consuls 
in Europa. De Minister van Buitenlandse 
zaken herinnerde eraan dat Mexico en de 
Europese Unie overeenkwamen om de 
onderhandelingen over de modernisering 
van het juridische kader te versnellen. 
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Ambassadeur Eloy Cantú had een 

ontmoeting met Christine Defraigne, 

voorzitter van de Belgische Senaat. Ze 

spraken onder andere over het 

Mexicaanse federalisme en de bilaterale 

en multilaterale betrekkingen. 

Venster naar Mexico 

MEXICAANSE 

VERTEGENWOORDIGINGEN IN EUROPA 

Meer+ 

Uitgeversartikel 02 

BETREKKINGEN MEXICO—

EUROPESE UNIE 

Minister Luis Videgaray ontmoette de 

Hoge Vertegenwoordiger van de Europese 

Unie, Federica Mogherini, in het kader van 

de bijeenkomst van Ministers van 

Buitenlandse Zaken van de G20. 

Mexico-Europese Unie 03 

San
 M

igu
el d

e A
llen

d
e, G

u
an

aju
ato

 

https://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/boletininformativo/2017/febrero/Boletínfeb2017FR.pdf
https://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/boletininformativo/2017/febrero/Boletínfeb2017NL.pdf
http://www.gob.mx/sre/articulos/el-canciller-luis-videgaray-se-reunio-con-embajadores-y-consules-de-mexico-en-europa?idiom=es
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UITGEVERSARTIKEL 

Deze maand ondernam deze vertegenwoordiging een aantal belangrijke acties om de betrekkingen van Mexico met Europa 
te versterken, waaronder het belangrijke bezoek van Europese parlementariërs aan Mexico. Een delegatie van twintig 
Europarlementariërs bracht een bezoek aan Mexico voor vergaderingen en bijeenkomsten met Mexicaanse ambtenaren en 
wetgevers. 
Tijdens de reis toonden de Europese parlementsleden die deel uitmaken van de Commissie internationale handel (INTA), 
hun interesse in de vooruitgang van het onderhandelingsproces om de algemene overeenkomst tussen Mexico en de 
Europese Unie te moderniseren. Ze toonden in dit verband ook hun interesse om dit werk verder te zetten dat ongetwijfeld 
in wederzijds belang is. 
 De 12de vergadering van de Gemengde Parlementaire Commissie Mexico-EU werd gehouden in Merida, Yucatan. Tijdens 
deze vergadering bespraken de Europarlementariërs en de Mexicaanse wetgevers diverse kwesties zoals de bescherming 
van de mensenrechten en het belang van het creëren van instrumenten voor nieuwe kansen van duurzame ontwikkeling. Zij 
waren ook voorstander om de modernisering van de algemene overeenkomst tussen Mexico en de Europese Unie te 
bevorderen, om de commerciële banden te versterken en nieuwe gebieden te betreden met een potentiële voordeel voor 
beide partijen.  
Ik nodig u uit om deze nieuwsbrief te lezen voor bijkomende informatie.  
 

 Met vriendelijke groet, 
Eloy Cantú Segovia 

Ambassadeur 

 EUROPARLEMENTSLEDEN BRACHTEN EEN BEZOEK AAN  MEXICO 

Leden van de INTA-commissie vergaderen met de Mexicaanse Minister van Economische Zaken, Idelfonso Guajardo 

Leden van 12de parlamentaire gemengde commissie Mexico—Europese Unie in Merida, Yucatán 
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MEXICO-EUROPESE UNIE 

De Mexicaanse Viceminister voor Preventie en Gezondheidsbevordering, Dr. Pablo Kuri, nam deel aan de 17de 

ministeriële bijeenkomst van het Global Health Security Initiative (GHSI) in Brussel. 

Dit internationaal partnerschap werd opgericht om de paraatheid te versterken en als wereldwijd antwoord op 

noodsituaties die de gezondheid van de wereldbevolking bedreigen. De deelnemers deelden ervaringen in de 

spoedeisende hulp. 

De lidstaten zijn Duitsland Canada, de VS, Frankrijk, Japan, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Commissie, 

de Wereldgezondheidsorganisatie en Mexico. 

MEXICO NEEMT DEEL AAN HET WERELDWIJDE INITIATIEF OVER VEILIGHEID IN DE GEZONDHEID  

Ambassadeur Eloy Cantu nam deel aan de internationale 

lezing op hoog niveau over bemiddeling, georganiseerd 

door het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken  

 

 

In het kader het parlementaire werk van deze 
vertegenwoordiging had ambassadeur Cantú op 9 februari 

een ontmoeting met EP-lid Manfred Weber, die zijn 
interesse toonde voor het moderniseringsproces van de 
algemene overeenkomst dat de belangrijke betrekkingen 

tussen Mexico en de Europese Unie zal herzien. 
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VENSTER NAAR MEXICO 

MEXICO TIJDENS DE VERGADERING VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN DE G20 

Een grondwet is volgens de Koninklijke Spaanse Academie de fundamentele wet van een Staat, belangrijker dan de andere 

wetten, die het systeem van de rechten en plichten van de burgers bepaalt en de bevoegdheden en instellingen van de 

politieke organisatie omschrijft. Onze Magna Carta is het bestuursorgaan van de staat, de instellingen en de regels van 

vreedzame sociale co-existentie tussen de Mexicanen. Onze grondwet werd opgericht met een belangrijke programma-

inhoud dat ons land bepaald. Op 5 februari 1971 werd de politieke grondwet van de Verenigde Mexicaanse Staten 

uitgevaardigd, door de constitutionalistische president Venustiano Carranza, als gevolg van de revolutionaire bewegingen 

van 1910. Dit document is nog steeds van kracht, maar werd door de geschiedenis heen meer dan 200 keer herzien. Als u 

meer wilt weten, raden wij u aan om volgende website te raadplegen: 
Meer+ 

HONDERDSTE VERJAARDAG VAN DE MEXICAANSE GRONDWET 

In het kader van de ministeriële agenda vond er een sessie plaats over "Vredeshandhaving in een complexe wereld", 

waarin de Ministers van Buitenlandse Zaken van de G20-landen gedachten wisselden over dit onderwerp. De Minister van 

Buitenlandse Zaken verwees naar de Groep Vrienden van Duurzame Vrede dat Mexico voorzit. Hij zei tevens dat het de 

bedoeling is om conflicten te voorkomen en economische en sociale oorzaken aan te pakken. Hij benadrukte dat het begrip 

"duurzame vrede" voor Mexico niet alleen conflicten anticiperen en voorkomen impliceert, maar ook de oorzaken 

bestrijden die ze genereren via economische en sociale ontwikkeling, waarbij rekening wordt gehouden met aspecten als 

veiligheid, rechtsbedeling en respect voor mensenrechten. 

http://www.gob.mx/sre/articulos/concluye-la-reunion-de-ministros-de-relaciones-exteriores-del-g20-96402?idiom=es
http://constitucion1917.gob.mx/es/Constitucion1917/Constituciones_de_Mexico
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BEURZEN VOOR MEXICAANSE STUDENTEN  

MEXICAANSE GEMEENSCHAP 

MIGRANTEN ZONDER GEBOORTEAKTE KUNNEN ZICH REGISTREREN  

BIJ MEXICAANSE AMBASSADES EN CONSULATEN 

Het beursprogramma "Master Mind" verleent beurzen 

aan Master-studenten van alle landen en heeft als doel 

om de internationalisering van het Vlaams hoger 

onderwijs te bevorderen, zoals uiteengezet in het 

actieplan voor studentenmobiliteit, "Brains on the 

Move” (september 2013). Voor de periode 2017-2018 

zullen 3 beurzen worden toegekend aan Mexicanen als 

prioriteit binnen dit actieplan. 

De studenten kunnen de beurzen niet rechtstreeks 

aanvragen. Hun aanvraag moet voor eind april 2017 

worden ingediend door een instelling van het Vlaamse 

onderwijs op basis van hun interne richtlijnen. De 

leerlingen moeten rechtstreeks contact opnemen met 

de betrokken instelling.  

Bijkomende informatie over de voorwaarden en de 

deelnemende instellingen: 

Meer+ 
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Sinds 17 februari kunnen Mexicaanse diplomatieke vertegenwoordigingen geboorteakten afleveren aan personen 

die geboren werden in Mexico, maar op dat moment niet werden geregistreerd in Mexico. Deze actie vormt een 

keerpunt op gebied van consulaire bescherming want ze garandeert aan onze burgers, waar ze ook zijn, het recht op 

identiteit, volgens artikel 4 van de Grondwet. Ze genereert ook concrete voordelen voor duizenden mensen met de 

hervorming van de wet van de Mexicaanse buitenlandse dienst en haar reglementen. 

http://www.studyinflanders.be/en/scholarship-programmes/master-mind-scholarships/
http://www.gob.mx/sre/articulos/migrantes-sin-acta-de-nacimiento-podran-registrarse-en-embajadas-y-consulados-mexicanos-96433?idiom=es

