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Ana Gomes de novo na Ucrânia para a segunda volta das eleições
presidenciais
Bruxelas, 19 de abril de 2019 – A eurodeputada Ana Gomes integra hoje, 19 de
abril, a delegação do Parlamento Europeu que participa na segunda volta das
eleições presidenciais na Ucrânia e que, por sua vez, é parte integrante da Missão de
Observação Eleitoral da OSCE/ODIHR.
Nesta segunda volta, participam os dois candidatos mais votados a 31 de março:
Petro Poroshenko e Volodymyr Zelensky. Ana Gomes vai observar o processo
eleitoral em Bila Tsirkva, uma cidade ucraniana localizada na Oblast (subdivisão
administrativa) de Kiev.
Tal como na primeira volta, o programa da missão deste ato eleitoral contempla
reuniões com a Comissão Nacional de Eleições da Ucrânia, com organizações da
sociedade civil e com representantes da comunicação social.
Para mais informações/comentários:
Gabinete da eurodeputada Ana Gomes
+351 91 933 24 00
+ 32 (0)2 284 7824
anamaria.gomes@europarl.europa.eu
https://twitter.com/AnaGomesMEP
https://www.facebook.com/anagomesmep

Nota
Ana Gomes foi eleita pela primeira vez pelo Partido Socialista para o Parlamento Europeu em 2004,
tendo sido reeleita em 2009 e em 2014. Integra, desde 2004, o Grupo da Aliança Progressista dos
Socialistas e Democratas (S&D) no Parlamento Europeu. A eurodeputada é, atualmente, a VicePresidente da Comissão Especial sobre os Crimes Financeiros e a Elisão e a Evasão Fiscais (TAX3)
e membro efetivo da Comissão Parlamentar das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos
Internos (LIBE); da Comissão Especial sobre o Terrorismo (TERR), em que é também a coordenadora
do grupo parlamentar socialista S&D; da Subcomissão da Segurança e da Defesa (SEDE); e, ainda,
da Delegação à Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo (DMED) e da Delegação para

as Relações com os Estados Unidos (D-US). Ana Gomes é, desde 2016, responsável pelo
acompanhamento do processo democrático e do escrutínio parlamentar na Geórgia, no quadro do
Grupo de Apoio à Democracia e Coordenação Eleitoral, desde que chefiou, nesse mesmo ano, a
missão de observação eleitoral do Parlamento Europeu às eleições legislativas daquele país do
Cáucaso do Sul.
Além disso, a eurodeputada socialista é membro suplente da Comissão de Assuntos Externos (AFET)
e da sua Subcomissão para os Direitos Humanos (DROI), assim como da Delegação para as Relações
com os Países do Magrebe e a União do Magrebe Árabe (DMAG); da Delegação para as Relações
com o Iraque (D-IQ) e da Delegação à Assembleia Parlamentar Euronest (DEPA).

