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Ana Gomes integra conferência interparlamentar na Roménia sobre 
segurança e defesa europeia 

 
7 de março de 2019 - Ana Gomes integra uma delegação oficial do Parlamento Europeu 
à 14ª Conferência Interparlamentar sobre a Política Externa e de Segurança Comum e a 
Política Comum de Segurança e Defesa (CIP PESC/PCSD) que decorre hoje e amanhã 
em Bucareste, na Roménia, país que exerce atualmente a Presidência rotativa do 
Conselho. 
 
Do programa da conferência constam temas como o 10º aniversário da Parceria Oriental 
- que inclui a Arménia, o Azerbaijão, a Bielorrússia, a Geórgia, a República da Moldova e 
a Ucrânia -, a importância estratégica do Mar Negro na agenda da União Europeia, as 
prioridades em matéria PESC e PCDS e a perspetiva de alargamento para os Balcãs 
Ocidentais. A cibersegurança e as ameaças de natureza híbrida, a cooperação em 
matéria de segurança e defesa como a mobilidade militar, a capacidade militar de 
planeamento e condução (CMPC) e o desenvolvimento de sinergias entre a NATO e a 
UE estão também entre os temas em debate. Neste quadro, a eurodeputada Ana Gomes 
vai moderar um debate sobre o futuro da PESC e da PCSD num cenário de saída do 
Reino Unido da União Europeia (Brexit).  
 
 
Esta 14ª CIP PESC/PSCD conta com a participação da Alta Representante da União para 
os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e Vice-Presidente da Comissão 
Europeia, Federica Mogherini.  
 
 
Estabelecida em 2012 através de uma decisão da Conferência dos Presidentes dos 
Parlamentos da UE, a Conferência Interparlamentar sobre a Política Externa e de 
Segurança Comum e a Política Comum de Segurança e Defesa (CIP PESC/PCSD) é a 
plataforma interparlamentar de debate sobre a política externa, de segurança e de defesa 
da União Europeia. Esta Conferência é organizada duas vezes por ano pelo parlamento 
do Estado-Membro da UE que exerce a Presidência rotativa do Conselho, em estreita 
cooperação com o Parlamento Europeu, e nela participam habitualmente deputados de 
toda a União Europeia. Além disso, a Comissão dos Assuntos Externos (AFET) do 
Parlamento Europeu convida frequentemente os parlamentos nacionais para as suas 
reuniões em Bruxelas, como complemento do diálogo interparlamentar neste domínio 
político crucial. 
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Gabinete da eurodeputada Ana Gomes 
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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 Vice-Presidente 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 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. 
Ainda durante o atual mandato, Ana Gomes foi a coordenadora do grupo S&D da Comissão 
Especial sobre o Terrorismo (TERR), cujos trabalhos terminaram em dezembro de 2018, uma 
vez aprovado o relatório com as conclusões e recomendações desta comissão. 
 
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). 
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