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Aprovadas propostas apresentadas
por Ana Gomes no âmbito da Política Externa
e de Segurança Comum
A Comissão de Assuntos Externos do Parlamento Europeu aprovou recentemente dois
importantes relatórios na área da Política
Externa e de Segurança Comum (PESC)
europeia, um revendo os principais eixos de
acção da PESC em 2008, o outro debruçandose sobre a Estratégia Europeia de Segurança
no âmbito da Política Comum de Segurança e
Defesa. Ambos os relatórios acolheram várias
emendas da Deputada Ana Gomes. De acordo
com a eurodeputada socialista, "estes dois
relatórios representam um avanço considerável em relação a exercícios passados. Nesta
votação, o Parlamento Europeu, pela primeira
vez, consagra os princípios da Segurança
Humana - definida pelo relatório de Madrid
de 2007 do 'Human Security Study Group' - e
da Responsabilidade de Proteger - incluída
no Documento Final da Cimeira Mundial da
ONU de 2005 - como importantes fontes de
inspiração para futuras revisões da Estratégia
Europeia de Segurança".
"Congratulo-me também com o facto de ter
vingado a ideia da necessidade de um Código
de Conduta entre os Estados-Membros que
introduza o princípio de 'preferência europeia' na aquisição de equipamento de defesa,

especialmente nas áreas económica e estrategicamente mais importantes para a Europa.
Finalmente, foi também fundamental aprovar
uma emenda salientando a importância de
convencer os Estados-Membros a enviarem
contingentes nacionais para as missões da
Política de Segurança e Defesa Comum que
reflictam um equilíbrio de género", afirmou
a Deputada.
Ao mesmo tempo, a Deputada socialista conseguiu também a inclusão de duas emendas
relativas à situação na Somália, onde a UE
tem em marcha a operação Atalanta. Para
Ana Gomes, e segundo consta do relatório
que entretanto transita para o plenário do
Parlamento Europeu, é necessário abordar
as causas na base da pirataria, que resultam
do contínuo falhanço do estado, da pobreza e
da insegurança naquele país. Sem uma abordagem abrangente que inclua a assistência
europeia à reconstrução das instituições do
estado e funcionamento de um governo na
Somália, missões pontuais da UE não serão
eficazes, só tratando dos sintomas. Por isso,
nas emendas, Ana Gomes insta a Comissão
Europeia e o Conselho a proporem uma "Estratégia da UE para a Somália".

Vital Moreira
integra delegação
do Grupo Socialista
Europeu à Colômbia
Vital Moreira integrou a delegação de oito
Deputados do Grupo dos Socialistas e Democratas do Parlamento Europeu que visitou
a Colômbia entre 16 e 19 de Fevereiro. A
deslocação decorreu no âmbito do acordo
de livre comércio em negociação entre a UE
e aquele país. A visita teve como propósito
permitir aos socialistas europeus averiguar no
local a actual situação social e económica da
Colômbia, em especial as medidas tomadas
pelo governo para reforçar a protecção dos
direitos humanos naquele país.
A visita da delegação incluiu encontros com o
Presidente Alvaro Uribe, membros do governo,
partidos políticos, representantes diplomáticos, sindicatos, organizações não governamentais, empresários e universidades.
Vital Moreira presidiu também recentemente,

em Bruxelas, a mais uma reunião da Comissão
do Comércio Internacional do PE que incluiu
uma comunicação de Pascal Lamy, DirectorGeral da Organização Mundial de Comércio,
sobre o estado actual das negociações da
Ronda de Doha para um acordo multilateral
de comércio. Na agenda da reunião da Comissão mereceu destaque a audição sobre o tema
"A responsabilidade social das empresas e
da sociedade em acordos de comércio internacionais", que contou com intervenções de
diversos especialistas internacionais. Ainda
esta semana, Vital Moreira reuniu com o Embaixador do Canadá junto da União Europeia
para uma troca de pontos de vista sobre as
negociações em curso para a celebração de
um acordo de livre comércio entre a União
Europeia e o Canadá.

Correia de Campos preside
conferência no PE sobre
"impactos da legislação
europeia relativa aos OGM na
investigação biotecnológica"

O Deputado António Correia de Campos presidiu
recentemente, no Parlamento Europeu, em
Bruxelas, à conferência subordinada ao tema
"Os impactos da legislação europeia relativa aos
Organismos Geneticamente Manipulados na
investigação biotecnológica", organizado pelo
Painel Parlamentar de Avaliação de Opções
Científicas e Tecnológicas (STOA), do qual é
Vice-Presidente.
Na sua intervenção, António Correia de Campos
referiu a importância da biotecnologia para
enfrentar muitos dos desafios globais que se
colocam nas áreas da saúde, da indústria, da sustentabilidade energética, conservação ambiental
e produção agrícola, e na concretização dos objectivos da Estratégia de Lisboa. Em particular, o
Deputado sublinhou o papel desempenhado pelos
novos produtos e serviços biotecnológicos na
criação de novos postos de trabalho altamente
qualificados. No entanto, existe ainda um grande
potencial a explorar sobretudo no sector agroalimentar.

O Deputado realçou ainda a ineficácia da presente legislação referente aos organismos geneticamente manipulados (OGM), na medida em que
esta não tem conseguido resolver os problemas
da sua aceitação pública, nem tem proporcionado
um quadro legal consensualmente aceite entre
os Estados-Membros, o que traz consequências
nefastas para o desenvolvimento científico e
tecnológico nesta área. Correia de Campos frisou
a importância do encontro que constituiu uma
oportunidade para demonstrar o apoio científico
a decisões políticas nesta área, em particular,
a criação de um quadro político que favoreça
uma inovação e investigação competitiva e a
promoção de um ambiente de competitividade
económica na Europa que assente em elevados
padrões de saúde e de protecção ambiental.
A conferência, que contou com a presença dos
reconhecidos investigadores Prof. Van Montagu e
Prof. El-Beltagy, focou os avanços científicos que
poderão contribuir para ultrapassar o presente
impasse nesta área.

