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Ana Gomes na Líbia: Parlamento Europeu prepara relatório sobre
Acordo-Quadro UE-Líbia
A Eurodeputada socialista Ana Gomes chega hoje à Líbia, onde estará até 5 de Novembro,
numa visita oficial de vários Membros da Delegação do Parlamento Europeu para o Magreb,
para a qual foi convidada na qualidade de relatora da Comissão dos Assuntos Externos para
o Acordo-Quadro UE-Líbia. O Acordo, que terá que ser aprovado pelo PE, irá regular as
relações entre este país e a UE em variadas matérias, desde o comércio às migrações,
passando pelo diálogo político.
A deputada socialista tem acompanhado de perto as negociações deste Acordo. Na semana
passada, numa reunião no Parlamento Europeu no seguimento da oitava ronda negocial,
Ana Gomes questionou a Comissão Europeia sobre algumas das questões controversas das
negociações, como o diálogo em matéria de direitos humanos e migrações.
Para Ana Gomes, "é importante aprofundar relações com este país vizinho, que tem uma
importância estratégica no Mediterrâneo, principalmente por razões energéticas e pelo seu
papel na gestão dos fluxos migratórios de África para a Europa. Mas o Acordo não pode ser
feito à custa dos valores fundamentais europeus: a Líbia terá que dar passos em matéria de
respeito pelos direitos humanos e, em particular, garantias quanto à protecção de migrantes
e refugiados".
Por outro lado, o Parlamento Europeu também tem algumas incertezas sobre a legitimidade
dos objectivos europeus nestas negociações. "O Parlamento tem repetidamente pedido ao
Conselho o mandato que deu à Comissão para negociar este Acordo mas até agora ainda
não teve acesso a ele. A falta de transparência com que o Conselho está a agir é inaceitável
e levanta preocupações, uma vez que, a confirmar-se o que sabemos de forma oficiosa,
alguns dos objectivos do Conselho serão extremamente polémicos, designadamente a
tentativa de fazer a Líbia aceitar um acordo de readmissão de migrantes de países terceiros",
alerta a Eurodeputada.
A Delegação do Parlamento irá reunir com representantes das autoridades líbias, da
comunidade civil e de organizações internacionais, em Tripoli. Está também agendado, mas
ainda por confirmar, um encontro com o Coronel Kadafi. A Delegação irá ainda visitar o
centro de imigração de Touicha, o polémico Reservatório Omar Al Mokhtar de Saluq, bem
como o Congresso e o hospital de Benghazi.
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