
BILATERALE ZAKEN MET BELGIË 

Op 22 april werd een symposium over de 

recente Mexicaanse literatuur 

georganiseerd in de bibliotheek van de 

KULeuven. In deze context had 

Ambassadeur Eloy Cantú ook een 

ontmoeting met docenten van de 

universiteit om de relatie te versterken. 
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Ambassadeur Eloy Cantú ontving zijn 

collega van El Salvador, Ambassadeur 

Julia Emma Villatoro om een gesprek te 

voeren over de bilaterale betrekkingen 

en de volgende EU-CELAC-bijeenkomst 

die in het Centraal-Amerikaanse land zal 

plaatsvinden. 

Venster naar Mexico 

CULTURELE ZAKEN 

Uitgeversartikel 02 

BILATERALE ZAKEN 

Op 27 april bracht Ambassadeur Eloy Cantú 

een bezoek aan de Universiteit van Gent 

voor een ontmoeting met autoriteiten en 

leraren om samenwerkingsmogelijkheden te 

onderzoeken. Ook ontmoette hij de 

Mexicaanse studenten van deze universiteit 

en van het Globale Mexicaanse Netwerk. 

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/abril/BoletinAVRIL2017FR.pdf
https://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/boletininformativo/2017/abril/BoletinAbril2017TRADNL.pdf
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UITGEVERSARTIKEL 

Met het oog op de modernisering van de vrijhandelsovereenkomst tussen Mexico en de Europese Unie vond de 

derde onderhandelingsronde over de handelspijler van 3 tot 7 april plaats in dit land. Dankzij deze bijeenkomsten 

werd vooruitgang geboekt inzake de intensieve handelsagenda die ernaar streeft om de integratie van Mexico met 

haar handelspartners te verdiepen en de handel in ons land te diversifiëren naar verschillende regio's van de wereld. 

Tussen 1999 en 2016 verdrievoudigde de handel tussen Mexico en de Europese Unie van 18,5 miljard dollar naar 

61,6 miljard dollar. 

Bovendien blijft Mexico haar bilaterale betrekkingen met België versterken. Deze Missie is zich bewust van het 

belang van de onderwijssector en verricht extra inspanningen om toenadering te zoeken tussen de instellingen voor 

hoger onderwijs in België en die van Mexico. Hiervoor nam ik deel aan vergaderingen met de rector van de 

Universiteit van Gent om de huidige toestand en de vooruitzichten voor nauwere banden met ons land te 

beoordelen. Ik benaderde Mexicaanse studenten en vertegenwoordigers van het Mexicaanse globale netwerk van 

deze universiteit om de bezorgdheid van onze Mexicaanse gemeenschap te leren kennen. 

Op cultureel gebied had ik de gelegenheid om deel te nemen aan het symposium voor Mexicaanse literatuur van de 

KULeuven en eind april hadden we het genoegen om de Dag van het Kind te vieren op de ambassade. 

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

de versterking van de internationale betrekkingen van ons land. 

Met vriendelijke groet, 

 

Eloy Cantú Segovia 

Ambassadeur 

 

Acties van Mexico in Brussel  

We hebben de Dag van het Kind gevierd op de ambassade. 
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BILATERALE BETREKKINGEN 

Deze intra-CELAC-bijeenkomst diende om vooruitgang te boeken inzake de organisatie van de derde top van 

staatshoofden CELAC-EU die op 26 en 27 oktober plaatsvindt in El Salvador. 

De Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische Staten (CELAC) is een intergouvernementeel 

mechanisme voor dialoog en politiek akkoord. Het lidmaatschap omvat drieëndertig landen uit Latijns-Amerika en 

het Caribisch gebied. 

Meer+ 

VERGADERING VAN HOGE AMBTENAREN VAN CELAC 

Op 7 april werd de derde onderhandelingsronde 

van de handelskwestie van de Algemene 

Overeenkomst afgesloten in Brussel. 

Tijdens de derde ronde werd vooruitgang 

geboekt in volgende aspecten: toegang tot de 

goederenmarkt, regels van oorsprong, 

vereenvoudiging van de handel, concurrentie, 

technische handelsbelemmeringen, sanitaire en 

fytosanitaire maatregelen, intellectuele 

eigendom, overheidsopdrachten, handel in 

diensten (waaronder telecommunicatie, 

elektronische handel), investeringen, 

hervorming van de regelgeving, handel en 

duurzame ontwikkeling, energie en 

grondstoffen, samenwerking met kleine en 

middelgrote ondernemingen en verbeteringen 

in het proces van handelsgeschillen. 

De vierde ronde zal van 26 tot 30 juni 

plaatsvinden in Mexico-Stad.  

DE DERDE ONDERHANDELINGSRONDE VOOR DE MODERNISERING  

VAN HET VRIJHANDELSAKKOORD EU-MEXICO WERD AFGESLOTEN 

http://www.gob.mx/se/prensa/concluye-la-tercer-ronda-de-negociaciones-para-la-modernizacion-del-tlc-mexico-union-europea?idiom=es


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 

Meer+ 

mei 2017 

VENSTER NAAR MEXICO 

FORUM VAN LANDEN VAN LATIJNS-AMERIKA EN HET CARIBISCH GEBIED  

INZAKE DUURZAME ONTWIKKELING 

Het Mexicaanse Ministerie voor Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen (SEMARNAT) riep de Mexicanen op om deel te 

nemen aan de 15de editie van de Nationale wedstrijd voor Ecologische Verdienste 2017. 

Dit is het belangrijkste Mexicaanse milieu-event dat mannen en vrouwen, maatschappelijke groeperingen, publieke 

en private instellingen en organisaties van het maatschappelijk middenveld wil erkennen die relevante acties 

ondernemen om de gevolgen van de klimaatverandering te verminderen en bijdragen aan de duurzaamheid van ons 

land, via capaciteitsconstructie en/of -versterkingen. De kandidaten kunnen zich tot 31 mei registreren. 

Meer+ 

PREMIE VOOR ECOLOGISCHE VERDIENSTE 

Mexico heeft met succes de 1ste vergadering van het Forum van landen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied inzake 

duurzame ontwikkeling afgesloten dat van 26 tot 28 april plaatsvond in Mexico-stad. 

Dit Forum is een regionaal mechanisme voor de evaluatie van de uitvoering en opvolging van de 2030-Agenda voor 

duurzame ontwikkeling, de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, de uitvoeringswijze en de werkingsagenda van 

Addis Abeba over de ontwikkelingsfinanciering.  Het werd georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse zaken (SRE) 

in samenwerking met de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied van de Verenigde Naties 

(ECLAC). 

http://www.gob.mx/sre/articulos/continuan-los-trabajos-del-foro-de-america-latina-y-el-caribe-sobre-desarrollo-sostenible-104842?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/participa-en-el-premio-al-merito-ecologico-2017?idiom=es
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MEXICAANSE GEMEENSCHAP 

INTERNATIONALE DAG VAN HET BOEK 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt de Mexicaanse gemeenschap uit om deel te nemen aan de essaywedstrijd 

"Deelname van de gemeenschap aan de multilaterale agenda van Mexico," waarvan de doelstellingen zijn: 1) het belang 

van de gemeenschap bevorderen inzake de internationale agenda van Mexico. 2) analyses en voorstellen van de 

gemeenschap en van andere belanghebbenden kennen in de internationale agenda van Mexico en in multilaterale fora. 3) 

academisch onderzoek stimuleren over de derde sector of sociale economie en bijdragen aan de versterking. 

De essays mogen volgende thema’s behandelen: mensenrechten, migratie, klimaatverandering en biodiversiteit, 

wapenhandel, ontwapening, geslacht, kalender 2030, transparantie en beleid, drugs en georganiseerde misdaad.  

De convocatie loopt van 15 maart tot 15 juni van dit jaar. Voor meer informatie over deze convocatie, kunt u volgende link 

raadplegen: 
Meer+ 

mei 2017 

Op 23 april werd de Internationale dag van het boek gevierd. Om deze belangrijke datum te vieren, 

organiseerde het Cervantes-Instituut in Brussel een lezing van het boek "Honderd jaar eenzaamheid" van de 

Colombiaanse schrijver Gabriel García Márquez. Latijns-Amerikaanse ambassadeurs, waaronder 

ambassadeur Eloy Cantu Segovia, lazen passages van dit belangrijke literaire werk. 

http://ow.ly/d/63AK

