Destaques da semana 23/05/11 a 27/05/11
Ana Gomes esteve na Líbia de 17 a 20 de Maio. Como relatora do Parlamento Europeu para aquele país, a
Eurodeputada foi a Benghazi, Tobruk, Ajdabiya e e Al Marj, com o objectivo de obter informações em
primeira-mão sobre a situação actual. Durante a visita, a deputada socialista esteve na linha de frente,
perto de Ajdabiya, e reuniu com membros do Conselho Nacional de Transição (CNT), incluindo o
Presidente Jalili, e dos Conselhos locais. O programa incluiu também reuniões com representantes da
sociedade civil e funcionários de organizações internacionais no terreno, tais como a União Europeia, o
Gabinete de Ajuda Humanitária ECHO, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
(ACNUR), o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e a Organização Internacional para as
Migrações (OIM). Um relatório detalhado desta visita, que inclui a análise política feita pela deputada,
está disponível aqui.
Ana Gomes foi oradora na terça-feira, dia 24, numa conferência internacional, em Bruxelas, organizada
pelo Global Policy Forum, sobre um lugar permanente para a União Europeia no Conselho de Segurança
das Nações Unidas onde defendeu que um dos dois lugares reservados a membros europeus nãopermanentes seja ocupado pela UE, até que seja garantida uma representação fixa da UE no CSNU.
Considerou ainda urgente a reforma e alargamento do CSNU e defender que a UE pode Desencadear
essa reforma.
Ana Gomes, em parceria com as eurodeputadas María Muñiz de Urquiza e Franziska Brantner, promoveu
no PE uma audição para a apresentação e discussão do Relatório de Desenvolvimento Mundial 2011,
publicado pelo Banco Mundial, com a participação da co- autora do relatório Sarah Cliffe.
No mesmo dia, Ana Gomes promoveu uma audição sobre Minorias no Iraque e na Somália, para a
apresentação de dois relatórios da ONG Minority Rights Group sobre os problemas das minorias étnicas e
religiosas naqueles Países.

