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Pergunta com pedido de resposta oral O-000150/2015 

à Comissão 
Artigo 128.º do Regimento 

Michał Boni 
em nome do Grupo PPE 

Assunto: Preparativos para a sessão extraordinária da Assembleia-Geral das Nações Unidas 
sobre drogas 

Em abril de 2016, terá lugar uma sessão extraordinária da Assembleia-Geral das Nações Unidas 
(SEAGNU) sobre drogas. O objetivo desta sessão extraordinária será rever a «Declaração Política e 
Plano de Ação para a Cooperação Internacional rumo a uma Estratégia Integrada e Equilibrada para 
Combater o Problema Mundial da Droga», adotada em 2009 e que estabelece metas a alcançar até 
2019. A sessão extraordinária irá avaliar e rever os progressos realizados na aplicação da Declaração 
Política, identificando os resultados obtidos e os desafios ainda por enfrentar no domínio do combate 
ao problema mundial da droga.  

Decidiu-se que o processo de preparação da SEAGNU deveria ser adequado e inclusivo e, nesta 
perspetiva, acordou-se que este processo seria conduzido através de uma vasta consulta, 
abrangendo as organizações internacionais e regionais pertinentes, a sociedade civil e outras partes 
interessadas. 

Pode a Comissão indicar ao Parlamento de que forma a UE estará representada na sessão 
extraordinária e qual o processo de preparação previsto para a obtenção de uma posição comum da 
UE? 

Que elementos serão incluídos na posição comum da UE? Quais são os principais desafios 
identificados na aplicação da «Declaração Política e Plano de Ação para a Cooperação Internacional 
rumo a uma Estratégia Integrada e Equilibrada para Combater o Problema Mundial da Droga», 
adotada em 2009? Até que ponto se centrará o debate na questão das novas substâncias psicoativas 
e que resultados são esperados neste domínio? 

Pode a Comissão indicar ao Parlamento de que forma a sociedade civil se envolveu, até à data, no 
processo de preparação da SEAGNU e de que forma a sociedade civil continuará a envolver-se para 
assegurar que o processo seja aberto e inclusivo? 
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