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Ana Gomes em reunião de alto nível sobre eleições  

Ana Gomes interveio numa das sessões do Painel de Peritos "Apoiar Eleições: Agenda Política", que 
decorreu esta semana, no Parlamento Europeu. Esta reunião, de três dias, contou com a participação da 
Alta Representante Catherine Ashton, do Presidente Jimmy Carter e muitos peritos eleitorais de variadas 
nacionalidades. Ana Gomes partilhou as suas experiências como Chefe da Missão de Observação Eleitoral 
(MOE) da UE à Etiópia em 2005 e como Membro de várias MOE do Parlamento Europeu.  

Ana Gomes organizou na terça-feira, dia 4 de Outubro, um almoço no Parlamento Europeu entre peritos 
de Segurança Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (QBRN) para discutir a estratégia da União 
Europeia naquele domínio, na sequência do relatório que elaborou  e que o PE aprovou em Dezembro de 
2010, sobre o Plano de Acção para o Reforço da Segurança QBRN nos 27 Estados Membros.  

A Comissão das Liberdades Cívicas do Parlamento Europeu aprovou esta semana um relatório sobre 
o "Uso e Comercialização de Precursores Explosivos",  com a contribuição substantiva de  Ana Gomes, 
como relatora-sombra em nome da Aliança dos Socialistas e Democratas. Trata-se de um dossiê 
legislativo da UE em que o PE entrará em processo de conciliação com o Conselho Europeu e a Comissão 
Europeia para se elaborar um regulamento que será aplicável  a todos os Estados-Membros e imporá 
um sistema de licenciamento a todos os cidadãos que queiram adquirir substâncias passíveis de ser 
utilizadas na composição de explosivos caseiros.    

Ana Gomes foi convidada pelo "Kangaroo Group" (um grupo multi-partidário para discussão de tema de 
interesse geral) para moderar um debate com uma delegação de membros do Parlamento do Kosovo que 
visitou Bruxelas esta semana. Os recentes incidentes violentos que envolveram tropas da KFOR (NATO) e 
kosovares de etnia sérvia no norte do Kosovo, a evolução das conversações Kosovo-Sérvia,  a 
consolidação da lei e da justiça no Kosovo, as perspectivas de desenvolvimento económico e 
de relacionamento Kosovo-UE foram os principais temas abordados.  Como membro da Delegação  do PE 
para o Iraque, Ana Gomes participou esta semana em diversas reuniões com uma delegação de 
parlamentares iraquianos representando as principais minorias étnicas e religiosas do Iraque.      

Ana Gomes interveio na sessão inter-parlamentar da Comissão de Justiça e Assuntos Internos, reunindo 
membros do PE e dos Parlamentos Nacionais dos 27 Estados membros, interpelando dirigentes da Europol 
e Eurojust sobre a prioridade dada à luta contra a corrupção como manifestação da criminalidade 
organizada e transfronteiriça na UE. 

 


