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Comunicado de imprensa
Parlamento Europeu: UE deve apoiar autoridades líbias na transição democrática
A poucos dias de voltar a Tripoli, a Eurodeputada Ana Gomes, Relatora permanente do PE
para a Líbia, vê uma resolução - que escreveu e negociou em nome do Grupo Socialista - ser
adoptada pelo Parlamento Europeu (PE) sobre o futuro daquele país e o papel da UE no
apoio ao processo de transição política.
A resolução insta a União Europeia (UE) a apoiar as novas autoridades líbias na construção
de um Estado democrático e pluralista, no qual os direitos humanos, liberdades fundamentais
e a justiça serão garantidos para todos, cidadãos líbios e migrantes, com especial atenção
aos direitos e à participação das mulheres. O texto hoje aprovado sublinha que a
credibilidade do governo interino líbio vai depender da sua capacidade para dar resposta às
necessidades da população e cumprir a promessa de lançar um processo de transição
democrática.
UE é exortada a dar apoio ao processo de reconciliação nacional, à construção de
instituições democráticas e, prioritariamente, à Reforma do Sector da Segurança (SSR),
Desarmamento, Desmobilização e Reintegração dos ex-combatentes (DDR), bem como ao
controle das fronteiras.
No debate plenário de ontem sobre esta resolução, e como relatora permanente do PE para
a Líbia, Ana Gomes solicitou à Alta Representante para a Política Externa que esteja "pronta
para responder aos pedidos da Líbia no sentido de dar assistência ao governo interino na
transição para a democracia, assegurando a necessária coordenação entre os EstadosMembros, de modo que as agendas nacionais não se sobreponham a uma estratégia
coerente da UE, de forma a que não surjam dúvidas sobre o respeito europeu pela soberania
do povo líbio e, também, para viabilizar que a ONU assuma o papel que lhe cabe na
coordenação da assistência internacional".
Ana Gomes vai na próxima semana estar novamente na Líbia, na capacidade de Relatora
permanente do PE para a Líbia, com visitas e contactos programados em Tripoli e Benghazi.
A Eurodeputada chegará a Tripoli no dia 18 de Setembro.

Nota: Ana Gomes esteve em Benghazi, Tobruk e outras várias cidades da região leste da
Libia e na linha da frente dos combates em Adjabia em Maio deste ano, numa visita que
ocorreu dias antes da abertura do Escritório da União Europeia em Benghazi. Já em
Novembro de 2010, a Eurodeputada tinha estado na Líbia (em Tripoli e Benghazi), integrada
numa missão oficial do Parlamento Europeu.

