Destaques da semana 09/05/11 a 13/05/11
Ana Gomes interpela a Alta Representante sobre política externa e defesa europeia
A eurodeputada Ana Gomes interveio durante o debate na Sessão Plenária do Parlamento Europeu sobre
os principais aspectos e opções fundamentais da Política Externa e de Segurança Comum e da Política
Comum de Segurança e Defesa. A parlamentar interpelou a Alta Representante Ashton sobre a
necessidade de julgar os responsáveis pela morte de refugiados no Mediterrâneo e apelou a que Bashir al
Assad seja julgado pelos massacres cometidos contra o seu povo na Síria. Ana Gomes criticou que a
missao EUFOR anunciada há mais de um mês para a Líbia ainda não esteja a operar, e não apenas para
apoiar a assistência humanitária às vítimas da guerra, mas também para aplicar o embargo de armas
pelo mar e fronteiras terrestres, tal como recomendado pelo Parlamento Europeu. No que respeita ao
Médio Oriente, a eurodeputada salientou a importância da reconciliação palestiniana para co-existirem
dois Estados, sendo necessário que a UE não continue com a política de avestruz em relação ao Hamas,
para contribuir realmente para a paz entre Israel e a Palestina.
Ana Gomes participou na negociação de uma resolução urgente do Parlamento Europeu reagindo à
publicação recente do relatório das Nações Unidas sobre o Sri Lanka. O relatório, elaborado por um painel
independente a pedido do Secretário-Geral da ONU Ban Ki-moon, aponta para o massacre de dezenas de
milhares de civis e graves violações de direito internacional humanitário durante os últimos meses da
guerra civil naquele país. Durante o debate na sessão Plenária, a eurodeputada instou a comunidade
internacional, nomeadamente a UE e o Conselho de Segurança da ONU, a declarar apoio incondicional às
recomendações do painel da ONU e agir urgentemente com a criação de um mecanismo internacional
independente que verifique a imparcialidade e empenho do Governo na investigação dos crimes de guerra
cometidos e garanta prossecução da justiça para o povo do Sri Lanka.

