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Ana Gomes questiona príncipe líbio El Senussi 
 
Ana Gomes, que é relatora permanente do PE para as negociações do Acordo-Quadro UE-Líbia, participou, a 
20 de Abril, numa audição parlamentar com o Príncipe líbio Mohammed El Senussi, a quem perguntou se 
pensa deixar o exílio e voltar para o seu país. O Príncipe El Senussi anunciou querer regressar assim que 
possível e defendeu um referendo para determinar o futuro regime político da Líbia bem como um reforço da 
ajuda internacional com vista a isolar o regime de Kadhafi.  
Ana Gomes defendeu esta semana que a União Europeia (UE) deve pôr imediatamente em marcha uma 
missão militar e humanitária europeia para proteger a população de Misrata, na Líbia. Para a eurodeputada 
socialista, "é difícil compreender que 20 dias depois de o Conselho ter anunciado uma missão no âmbito da 
Política Comum de Segurança e Defesa para apoiar a ajuda humanitária na Líbia, ela ainda não tenha sido 
accionada, apesar dos massacres e atrocidades cometidas pelas tropas de Kadhafi contra os civis de 
Misrata".  
 
Ana Gomes participou na audição com a Embaixadora Ana Paula Zacarias, nomeada como chefe de 
Delegação da UE no Brasil, que decorreu na Comissão de Assuntos Externos, no dia 20 de Abril. Na opinião 
de Ana Gomes, "a Embaixadora Ana Paula Zacarias fez uma brilhante prestação diante da Comissão de 
Negócios Estrangeiros do PE, mostrando ter todas as condições para um excelente desempenho como 
embaixadora da UE no Brasil". 
 
A parlamentar socialista parte na segunda-feira, 25 de Abril, como líder de uma missão do Parlamento 
Europeu ao Uzbequistão e ao Turquemenistão. Nos dois países o grupo de deputados europeus, membros 
da Comissão dos Assuntos Externos do PE, vão reunir e estabelecer contacto com as autoridades locais e 
com várias organizações da sociedade civil, abordando especialmente questões de direitos humanos.  
 


