
 
 

Destaques da Semana 27/06/11 a 01/07/11  

Ana Gomes promove debate com dirigentes da oposição  líbia  

Ana Gomes co-organizou dia 29 de Junho, com o patrocínio do Grupo Socialista e Democrata, uma 
conferencia sobre a Líbia, no Parlamento Europeu (PE), em que participaram Membros do Conselho Nacional 
de Transição Líbio (CNT), vindos da região de Benghazi, como o porta-voz do CNT Mohamed Shebani e o 
líder do CNT em Tobruk, Al-Henaid . O debate contou ainda com a participação do embaixador Pierre Vimont, 
Secretário-Geral do Serviço Europeu de Acção Externa (SEAE ) e outros responsáveis do SEAE.  Para a 
deputada socialista e relatora do PE para a Líbia, "assim que as forças líbias que lutam pela democracia 
ganhem controle de Tripoli, a prioridade será a reconciliação nacional e a formação de um governo de 
transição que prepare o caminho para a democracia. A UE pode e deve dar apoio - como tem sido 
repetidamente solicitado pelos líbios -  na construção de um estado democrático, na capacitação de actores 
políticos e da sociedade civil , no desarmamento, desmobilização e reintegração de combatentes e na 
reforma do sector da segurança, através de programas de capacitação e apoio técnico, nomeadamente no 
que diz respeito às reformas constitucional e eleitoral". 

As consultas com os representantes líbios proporcionadas no PE à margem da conferência incluíram um 
pequeno-almoço de trabalho com a presença da Alta Representante para a Política Externa da UE, Baronesa 
Ashton. 

Ana Gomes integrou ainda esta semana a missão do PE a Budapeste, Hungria, para o Diálogo Parlamentar 
Transatlântico, que junta duas vezes por ano parlamentares europeus e congressistas norte-americanos. Na 
manhã de quinta-feira, dia 30,  a eurodeputada socialista participou numa sessão solene no parlamento 
húngaro com Hillary Clinton, a chefe da diplomacia americana,  de homenagem ao falecido Congressista Tom 
Lantos, sobrevivente judeu do Holocausto, de origem húngara, e um infatigável lutador pelos direitos 
humanos.   

O Diálogo Parlamentar Transatlântico discute todas as áreas de cooperação e interesse estratégico para a 
Europa e os EUA,  em especial questões da política externa, da segurança e defesa, aprovisionamento 
energético, democracia e direitos humanos, à crise financeira global e a harmonização de políticas e 
regulamentação de sectores como os transportes, a agricultura e o comércio. 

 


