Destaques da Semana 21/11/11 a 25/11/11
Ana Gomes apela à união fiscal na Europa
Ana Gomes participou numa mesa redonda no Parlamento Europeu com o especialista britânico em
fiscalidade e activista anti-pobreza Richard Murphy, sobre a transparência fiscal que deve ser imposta às a
empresas multinacionais na UE, obrigando-as a declarar lucros e despesas por cada país onde os realizam.
A socialista portuguesa salientou a urgência de harmonizar as leis fiscais na UE para combater o "dumping"
fiscal entre os seus membros e defendeu a necessidade de impor regras de divulgação publica e
comunicação as autoridades fiscais sobre lucros, impostos e comissões incorridos por empresas europeias
operando em países terceiros.
Na Comissão de Assuntos Externos do PE, Ana Gomes interveio activamente numa discussão com a Sra.
Hababi Sorabi, governadora da província de Bamyan e única mulher em tais funções no
Afeganistão. Discutiu-se a situação política do país, na véspera da retirada de tropas ocidentais e da
Conferência de Bona, visando relançar o desenvolvimento económico e a capacitação política da sociedade
civil e instituições do Estado, num momento em que a evolução política e económica do país passa
por negociações do Governo Karzai com os Talibans. A governadora confirmou a opressão ainda vivida pela
generalidade das mulheres afegãs, apesar de significativos avanços no acesso a alguma escolaridade, e os
riscos da sua situação se agravar com o retorno dos Talibans ao poder. Defendeu que só com trabalho
para "mudar a cabeça dos homens" afegãos se progredirá e pediu a continuação de apoio e envolvimento da
Europa nesse sentido.
Ana Gomes participou na audição parlamentar, à porta fechada, do Dr. João Gomes Cravinho, designado
Chefe de Delegação da UE na Índia, perante a Comissão de Negócios Estrangeiros do PE. Segundo Ana
Gomes, a prestação impressionou fortemente os deputados pela excelente preparação sobre as relações UEIndia e a competência diplomática e ambição politica para a actuação europeia na Índia, reveladas pelo exSecretário de Estado da Cooperação e Negócios Estrangeiros do governo socialista de José Sócrates.
Ana Gomes elaborou sobre as responsabilidades alemãs nas causas e nas possíveis saídas para a crise
económica,
financeira
e
política
em
que
se
acha a
Europa,
em carta/artigo
dirigido aos "Queridos amigos alemães" que o jornal "Público" deu à estampa dia 23. "Podia ser um
receituário de argumentos para a diplomacia portuguesa recitar a todos os níveis em Berlim, Bruxelas e
noutras capitais europeias. Se ainda tivéssemos diplomacia europeia. O que já não acontece há muito..."

