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 PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014 

 

Delegação à Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana 
 

DLAT_PV(2012)1009-1 

ATA 

da reunião de 9 de outubro de 2012, 16.15-17.45 

Bruxelas 

A reunião tem início às 16.30 de terça-feira, 9 de outubro de 2012, sob a presidência de José 

Ignacio Sánchez-Neyra (presidente). 

1. Aprovação do projeto de ordem do dia    PE 487.233v01 

 

  O projeto de ordem do dia é aprovado. 

 

 

2. Aprovação das atas das reuniões de  
 19 de abril de 2012       PE 446.780v01 

 7 de junho de 2012       PE 446.781v01 

 13 de junho de 2012       PE 487.230v01 

          PE 490.713v01 

 10 de julho de 2012       PE 487.232v01 

 

As atas das reuniões são aprovadas. 

 

3. Comunicações do presidente 

 
O presidente da delegação informa que, a pedido do vice-presidente Willy Meyer e de 

outros membros da Delegação, Rashida Manjoo, relatora das Nações Unidas no âmbito da 

violência contra as mulheres, foi convidada a participar nesta reunião, de forma a discutir esta 

problemática nos países latino-americanos. Infelizmente, Rashida Manjoo não pôde estar 

presente por motivos de agenda, pelo que os membros desta Delegação foram convidados a 

participar numa reunião conjunta com a Subcomissão DROI e a Comissão FEMM na manhã 

do presente dia, dia 9 de setembro de 2012. Em seguida, agradece a participação dos quatro 

membros da Delegação que estiveram presentes na reunião conjunta. 
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 Seguidamente, informa que a Conferência dos Presidentes autorizou, em 13 de 

setembro, a realização da sessão plenária da Assembleia de 23 a 25 de janeiro de 2013 em 

Santiago do Chile, ou seja, na véspera da I Cimeira CELAC-UE que decorrerá de 27 a 29 de 

janeiro de 2013. 
 

 

4. Debate e aprovação do programa de atividades da delegação para 2013 

 

O presidente apresenta o programa de atividades da Delegação e da Assembleia 

EuroLat para 2013. O projeto de programa inclui, em primeiro lugar, a proposta do Congresso 

e do Senado chilenos, a celebração da sessão plenária ordinária de 23 a 25 de janeiro de 2013 

em Santiago do Chile, conforme o disposto no artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento da 

Assembleia. Recorda ainda que a realização da sessão plenária já foi aprovada pela 

Conferência dos Presidentes em 13 de setembro último, com a condição de que na dita sessão 

plenária se tenha em conta os efeitos do programa de atividades da Assembleia para 2013. Em 

segundo lugar, por proposta conjunta do Parlacen e do Parlatino, propõe-se a realização de 

uma reunião da Mesa Diretiva nos dias 29 e 30 de abril em Santo Domingo, na República 

Dominicana, ou, em alternativa, no Panamá. Esta reunião alterna com a reunião da Mesa 

Diretiva nos dias 3 e 4 de maio de 2012, em Hamburgo, em colaboração com as autoridades 

da Cidade-Estado e da Fundação UE-ALC. Propõe-se, contudo, reunir a Mesa Diretiva, desta 

vez na República Dominicana, em colaboração com a FUNGLODE, o novo parceiro 

estratégico da Fundação UE ALC, com sede em Santo Domingo e presidida pelo antigo 

presidente Leonel Fernández, que visitou esta Delegação em 10 de julho, em Bruxelas. O 

presidente recorda que a única reunião da Mesa (ou de qualquer outro órgão da Assembleia) 

em Santo Domingo decorreu nos dias 17 e 18 de maio de 2008 e que, desde 2009, não teve 

lugar, na América Central, qualquer reunião da Assembleia. Por último, o programa de 

atividades da Assembleia para 2013 prevê as reuniões das comissões permanentes, da Mesa 

Diretiva, neste caso, do Grupo de Trabalho, assim como as reuniões interparlamentares das 

Delegações PE-DAND, PE-DMER e PE-DCAM, do dia 9 a 11 de julho, em Bruxelas (a 

menos que, com o consentimento dos órgãos competentes do PE as referidas reuniões possam 

ter lugar no Senado da República Checa, a convite do seu Presidente - proposta apresentada 

por um membro desta Delegação, apesar de se afastar do atual critério da Conferência de 

Presidentes, uma vez que não se trata do país que detém a Presidência do Conselho). 

 

O Presidente chama à atenção dos participantes para o facto de que todas as datas 

propostas para as reuniões no estrangeiro, em 2013, de órgãos da Assembleia se adaptarem às 

atuais normas do PE, as quais requerem a organização das mesmas, em princípio, nas semanas 

dedicadas às atividades externas ("semanas turquesa"). 

 

Decisão:     O projeto de programa de atividades para 2013 é aprovado por unanimidade, o 

qual será submetido de seguida à aprovação da Mesa Diretiva da Assembleia e 

dos órgãos competentes do Parlamento Europeu. 

 

5. Organização das reuniões das comissões permanentes da Assembleia EuroLat, a 

sua Mesa Diretiva e o seu Grupo de Trabalho "Migração UE-ALC" nos dias 9 e 

10 de novembro de 2012 em Cádis: situação atual 

 

O Presidente propõe analisar o projeto comum de programa para as reuniões em 

Cádis, a respeito do qual comunica aos membros que o mesmo prevê reuniões das comissões 

permanentes da Assembleia, do Grupo de Trabalho "Migração UE-ALC" (a confirmar), da 
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Mesa Diretiva (reunião ordinária), e de várias famílias políticas, assim como a organização de 

um evento académico. Está de igual modo prevista a organização de um encontro com a 

sociedade civil e o Fórum Euro-Latino-Americano das Mulheres no sábado, dia 10, pela 

manhã (ainda que estejam por definir os as modalidades concretas - reunião conjunta ou em 

paralelo - dependendo da disponibilidade de salas, presenças e interpretação). No entanto, 

chama a atenção dos membros para a realização da Sessão Solene Comemorativa do 

Bicentenário da Constituição de 1812, com a presença confirmada de S.A.R. o Príncipe das 

Astúrias, um representante do Governo espanhol (ao nível da Vice-Presidência do Governo ou 

Ministro, ainda por confirmar), Maroš Šefčovič (Vice-Presidente da Comissão Europeia), Pío 

García Escudero (Presidente do Senado), Benita Ferrero-Waldner (Presidente da Fundação 

UE-ALC), Enrique V. Iglesias (Secretário-Geral do SEGIB), Teófila Martínez (Presidente da 

Câmara de Cádis). Intervém também neste ponto Luis Yáñez Barnuevo, coordenador do 

S&D, que confirma igualmente a presença de José Antonio Griñan Martínez, Presidente do 

Governo Regional da Andaluzia. 

 

Intervenções: Luis Yañez Barnuevo    

 

Decisão: O programa geral para as reuniões de 8 a 10 de novembro é aprovado, passível, no 

entanto, de sofrer alterações, caso sejam necessárias, ao nível da organização e da 

lista de personalidades convidadas.   

 

Prossegue-se com a análise dos programas de trabalho para as três comissões, que 

incluem detalhes dos relatórios e das votações previstas para cada uma delas, assim como os 

respetivos documentos de trabalho, temas de debate e assuntos da atualidade. No que se 

refere, em particular, à Comissão da Economia, das Finanças e do Comércio, o Presidente da 

Delegação convida uma vez mais os representantes dos grupos políticos a chegarem a um 

acordo relativamente à designação do correlator do PE para o novo relatório intitulado 

"Segurança alimentar sob a perspetiva União Europeia - América Latina e Caraíbas". Por fim, 

o Presidente agradece a todos os relatores e "relatores-sombra" dos vários grupos políticos 

pelo trabalho efetuados nos documentos supramencionados. Intervém de seguida Edite 

Estrela, correlatora da proposta de resolução comum sobre "Prevenção de catástrofes naturais 

na Europa e na América Latina", que apresenta uma queixa pela má tradução para português 

da proposta inicial de resolução.  

 

Intervenções: Edite Estrela 

 

Decisão: Na sequência de uma proposta do Presidente, o Secretariado é encarregado de 

coordenar com os serviços de tradução e a própria correlatora, para que o 

documento em questão seja corrigido e a qualidade da tradução assegurada. 

 

         O presidente relembra a decisão da Mesa Diretiva de 4 de maio de 2012, em Hamburgo, 

de encarregar o covice-presidente Willy Meyer da organização de uma cerimónia académica 

e, se for caso disso, de uma visita institucional comemorativa da Constituição Liberal de 

Cádis de 1812, em homenagem ao Tenente-Coronel Rafael de Riego e aos que lutaram pelo 

constitucionalismo e pela liberdade. Informa ainda que a cerimónia académica supra terá 

lugar no dia 10 de novembro de 2012, sábado, a partir das 15.00, na Casa de Iberoamérica. O 

programa, que será distribuído em separado, inclui a abertura da cerimónia e as intervenções 

do covice-presidente Willy Meyer e de vários peritos europeus (José Esteban, autor do livro 

sobre o Hino de Riego, e o Professor Francisco Sosa Wagner, membro desta delegação) e 
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latino-americanos (Víctor Hernando Alvarado, Magistrado do Conselho de Estado da 

República da Colômbia. Após a cerimónia poder-se-á efetuar uma visita ao Museu 

Iconográfico e Histórico das Cortes Sítio de Cádis. Em alternativa, e caso haja um número 

suficiente de membros interessados, poder-se-á organizar uma visita guiada a Cabezas de San 

Juan, lugar onde teve lugar, em 1820, a revolta do Tenente-Coronel Rafael del Riego. 

 Por último, e relativamente à logística das reuniões em Cádis, o presidente relembra 

que o secretariado já enviou aos membros a nota administrativa e o formulário de acreditação 

necessários para a participação nas ditas reuniões e convida os membros a assistir e a 

participar ativamente nos vários encontros. O presidente informa também que os três locais 

previstos para as reuniões (Oratorio de San Felipe Neri para a Sessão Comemorativa Solene, 

o Salón Regio de la Diputación Provincial e a  Casa de Iberoamérica para as reuniões das 

comissões permanentes) foram colocados à disposição da Assembleia pelas várias autoridades 

municipais, provinciais e regionais. Considera que se trata de um desafio do ponto de vista 

logístico, uma vez que são três lugares de reunião distintos que dispõem, cada um, de dois 

hotéis principais, o que se reflete claramente nos tempos e custos de transporte. Tendo isso em 

conta, o Presidente apela à pontualidade, cooperação e compreensão dos membros da 

Delegação, apelo que os mesmos aceitam sem qualquer objeção. O Presidente constata o 

extraordinário acolhimento, hospitalidade e interesse com que a Assembleia EuroLat é 

esperada em Cádis, assim como o apoio político expresso pelo governo central, tal como se 

verificou em maio de 2010 na anterior sessão plenária da Assembleia em Sevilha. Nesta 

ocasião, o apoio foi manifestado através do convite pessoal endereçado pelo Ministro dos 

Negócios Estrangeiros de Espanha ao Presidente Schulz, bem como através da participação de 

membros destacados do poder legislativo e executivo nas reuniões em Cádis. 

 

 

6. Inclusão da aviação no regime europeu de comércio de licenças de emissão 

(RECLE): troca de pontos de vista com Peter Liese, relator da Comissão ENVI  

 

 O Presidente agradece a Peter Liese pela carta endereçada no passado mês de 

setembro na qual, na qualidade de relator da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 

Segurança Alimentar do Parlamento Europeu, alerta para as críticas e ameaças de represália 

por parte de países terceiros, nos quais se incluem numerosos países da América Latina, 

relativamente à inclusão, por parte da UE, da aviação no regime europeu de comércio de 

licenças de emissão (RECLE).  Observa que Peter Liese propõe abordar e discutir este assunto 

durante os próximos encontros e reuniões no seio da EuroLat e das variadas delegações que a 

compõem, uma vez que entre os países mencionados se encontram a Argentina, o Brasil, o 

Chile, a Colômbia, o México, Cuba, a Guatemala, o Paraguai e o Peru. Após confirmar a 

ausência de Peter Liese, o Presidente propõe incluir este tema nas reuniões em Cádis como 

assunto de caráter urgente, no âmbito do programa de trabalho da Comissão de Assuntos 

Sociais, dos Intercâmbios Humanos, do Ambiente, da Educação e da Cultura. A copresidente 

por parte do PE, Edite Estrela, dá a sua aprovação. 

 

7.  Diversos 

 

 Edvard Kozusnik, membro da Delegação, dá conta da organização de um evento em 

parceria com a Fundação UE-ALC, no dia 29 de outubro de 2012, em Praga, com o objetivo 

de difundir as atividades da Fundação e da própria Assembleia EuroLat nos países do 

Visegrado. Por último, convida os membros da delegação a participar no referido evento. 
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8. Data e local da próxima reunião 

 

A próxima reunião da delegação está prevista para 21 de novembro de 2012, das 17.30 

às 19.00 horas, em Estrasburgo. 

 

A reunião é encerrada às 16.50. 



 

PE487.234v01-00 6/9 PV\916096PT.doc 

PT 

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 

ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 

REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA 

 

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 

Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (P), Norbert Glante (6 VP), Willy Meyer (7 VP)  

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter 

Jean-Pierre Audy, Ricardo Cortés Lastra, Edite Estrela, Luis de Grandes Pascual, Małgorzata Handzlik, Esther Herranz García, María 

Irigoyen Pérez, Edvard Kožušník, Astrid Lulling, Richard Seeber, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, , Bernadette Vergnaud, Luis Yáñez-
Barnuevo García  

Se excusó: Marc Tarabella,  

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 

Varajäsenet/Suppleanter 

Laima Liucija Andrikienė, Nathalie Griesbeck, Bogusław Sonik, Oldřich Vlasák  

 

 
 

187 (2) 

 

193 (3) 

 

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 

punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 

Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt) 

  

 
 

 

 

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 

Tarkkailijat/Observatörer 
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Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
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Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 

Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*) 

 

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) 

 

Европейска служба за външна дейност/Evropská služba pro vnější činnost/EU-Udenrigstjenesten/Europäischer Auswärtiger 

Dienst/Euroopa välisteenistus/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης/European External Action service/Servicio Europeo de 

Acción Exterior/Service européen pour l'action extérieure/Servizio europeo per l’azione esterna/Eiropas Ārējās darbības 
dienests/Europos išorės veiksmų tarnyba/Európai Külügyi Szolgálat/Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna/Europese dienst voor 

extern optreden/Europejska Służba Działań Zewnętrznych/Serviço Europeu para a Acção Externa/Serviciul european pentru acţiune 

externă/Európska služba pre vonkajšiu činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan ulkosuhdehallinto/Europeiska 
avdelningen för yttre åtgärd (*) 

 

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 

Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 

toimielimet/Andra institutioner/organ 
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Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 

participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 

Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare 

Bosco Tinoco (Emb. Mexico), Victoria E. Pauwels (Emb. Colombia), Carolina Diaz (Emb. Colombia), Javier Higuera (Emb. Colombia), 

Jorge Skinner-Klee (Emb. Guatemala), Tomás Dueñas (Emb. Costa Rica), Alyandro Solano (Emb. Costa Rica), Berioska Morrison 

(Emb. Dominican Republic), Solimar Ojeda (Emb. Venezuela), Déborah Salgado Campaña (Emb. Ecuador),  
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Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
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