Destaques da Semana 29/08/11 a 2/09/11
Ana Gomes defende congelamento de bens líbios e abertura de Delegação da UE em Tripoli
Ana Gomes, como relatora do PE para a Líbia, defendeu esta semana ser urgente proceder-se, com
acordo do Comité de Sanções do Conselho de Segurança da ONU (a que Portugal
preside), ao descongelamento dos bens líbios e à abertura de uma Delegação da UE em Tripoli,
para serem devidamente enquadradas as acções de todos os Estados Membros relativamente à Libia.
Num comunicado que redigiu, e que foi difundido em nome do Grupo Socialista, a deputada salienta que
os haveres descongelados devem ser colocados à disposição do Conselho Nacional de Transição líbio para
dar resposta às necessidades mais imediatas da população líbia (designadamente alimentares e cuidados
médicos) e de funcionamento da administração pública. O comunicado sublinha a necessidade de a
UE dar apoio à Líbia na construção de instituições democráticas, no desarmamento e reintegração social
dos cidadãos que tiveram de pegar em armas, na reforma do sector de segurança e na preparação de
eleições. O Grupo Socialista exorta ainda à colaboração de todos os países, no sentido de assegurar o
julgamento de Kadhafi e dos seus colaboradores mais próximos, na Líbia ou pelo Tribunal Penal
Internacional.
Ana Gomes participou no debate da Comissão de Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos sobre o
pacote de medidas anti-corrupção proposto pela Comissão Europeia em Junho passado. Ana Gomes
exortou a Comissão a agir mais rapidamente na elaboração de relatórios interinos sobre as diversas
vertentes da corrupção na UE e nos Estados Membros, sem prejuizo do relatório mais abrangente previsto
para 2013. E chamou a atenção para a necessidade de acção europeia conjunta através de mecanismos
céleres de cooperação judicial em casos de corrupção, através de acordos entre a UE e Estados terceiros
para transparência das transacções financeiras e através de mecanismos de protecção aos denunciantes
de casos de corrupção.
Esta semana, a deputada Ana Gomes recebeu resposta da Comissão Europeia à queixa que efectuou em
Março de 2011 sobre o depósito ilegal de resíduos na Serra da Carregueira, freguesia de Belas, Sintra. A
Comissão entende não prosseguir o procedimento de investigação por ter averiguado e obtido das
autoridades portuguesas a indicação de que estavam finalmente a actuar no caso, quer retirando a
licença de exploração de pedreira (por decisão do Ministério da Economia em Novembro de 2010, depois
de a ter concedido em 2004), quer accionando procedimentos criminais contra os infractores junto do
Tribunal de Sintra (Ministério do Ambiente e CCDR-LVT, em Abril de 2011). Esta actuação das autoridades
portuguesas (governo do PM José Sócrates) resultou, recorde-se, de pressão sustentada pelos vereadores
PS na Câmara de Sintra desde 2009, integrando-se nessa pressão a queixa apresentada por Ana Gomes à
Comissão Europeia.

