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ATA
da reunião de 9 de fevereiro de 2012, 9.00-10.00

Bruxelas

A reunião tem início quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012, às 9.05, sob a presidência de José
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (presidente).

1. Aprovação do projeto de ordem do dia

A ordem do dia é aprovada na versão constante da presente ata.

2. Aprovação da ata da reunião de 26 de outubro de 2011

 26 de outubro de 2011 PE 446.777v01-00

É aprovada a ata da reunião.

3. Comunicações do presidente

No que diz respeito à proposta de alteração do Regimento da Assembleia com vista à inclusão
do alemão como língua de trabalho, o presidente comunica que, por carta de 26 de janeiro, o
presidente do Parlamento, Martin Schulz, o informou da decisão da Mesa de autorizar a
modificação do artigo 12.º do Regimento da Assembleia EuroLat, com vista à inclusão do
alemão como língua de trabalho, juntamente com o espanhol, o português, o francês e o inglês.
Informa que, face ao exposto, e de acordo com a decisão tomada na reunião da Mesa Diretiva
da Assembleia no passado dia 21 de novembro de 2001, em Bruxelas, será formalmente
apresentada uma proposta nesse sentido ao Plenário da Assembleia durante a Sessão Plenária
de 2012. Em segundo lugar, e por afetar a composição de um dos parlamentos que integram a
componente latino-americana da Assembleia (Parlamento Centro-americano), o presidente
comunica que, no passado dia 25 de janeiro, o Supremo Tribunal de Justiça do Panamá
declarou inconstitucional a lei que ordenava a retirada do Panamá, de forma unilateral, do
Parlamento Centro-americano, pelo que o Panamá passará a fazer novamente parte integrante
do Parlacen para todos os efeitos, uma vez que os acórdãos do Supremo Tribunal não podem
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ser objeto de recurso e o governo do país já anunciou a disposição de acatar o referido
acórdão. Por último, relativamente à nova Cooperação para o Desenvolvimento com a
América Latina, o presidente recorda aos membros que a Comissão de Desenvolvimento está
a redigir um importante relatório de iniciativa sobre a matéria, que diz especificamente
respeito à problemática relacionada com a cooperação para o desenvolvimento nos países de
rendimento médio da América Latina e das Caraíbas, cujo relator é Ricardo Cortés, presidente
da CPM UE-México e membro da Assembleia, a quem propõe convidar para uma próxima
reunião desta delegação para que apresente as linhas mestras do seu relatório, em colaboração
com os autores do estudo preparatório realizado pela DG EXPO.

4. Acompanhamento das atividades da Delegação do PE e da Assembleia EuroLat
em 2011

O presidente recorda as atividades de maior destaque levadas a cabo pela delegação do PE e
pela Assembleia EuroLat em 2011, que testemunham, uma vez mais, a pragmática mas
intensa atividade de ambas, de entre as quais refere as seguintes: realização das reuniões da
Mesa Diretiva Ordinária e do Grupo de Trabalho «Migração» em Cartagena (Colômbia), nos
dias 28 e 29 de abril de 2011; organização da 5.ª Sessão Plenária Ordinária realizada em
Montevideu (Uruguai), nos dias 17 a 19 de maio de 2011, que inclui ainda a reunião das três
comissões permanentes da Assembleia, uma reunião da Mesa Diretiva, uma reunião do Grupo
de Trabalho «Migração», assim como reuniões das cinco delegações permanentes do PE para
a América Latina; reunião das três comissões permanentes, da Mesa Diretiva e do GT
«Migração» nos dias 21 a 23 de novembro de 2011, em Bruxelas; realização de 5 reuniões da
Delegação do PE na Assembleia durante o ano de 2011, com a presença de personalidades
destacadas (incluindo o presidente Lugo, do Paraguai) e especialistas, embaixadores, etc.;
participação nos atos de inauguração da Fundação UE-ALC em Hamburgo, no dia 7 de
novembro de 2011. Tendo em conta estes factos, o presidente agradece aos membros e aos
grupos políticos da delegação o seu compromisso e apoio aos trabalhos da delegação e da
Assembleia, que vêm demonstrar uma vez mais a sua visibilidade crescente e o
reconhecimento granjeado pela mesma devido à seriedade e rigor com que leva a cabo o seu
trabalho de fundo.

5. Projeto revisto do calendário de atividades da EuroLat para 2012

O presidente recorda que a Conferência dos Presidentes do passado dia 8 de dezembro de
2011 aprovou o programa de atividades da Assembleia para 2012. Contudo, posteriormente, a
Presidência chilena da 1.ª Cimeira CELAC-UE adiou a data da cimeira, fixando-a para os
últimos dias de janeiro de 2013. Tal implica a necessidade de rever o programa de atividades
da Assembleia para 2012, para o que, e com base nas discussões havidas na Mesa Diretiva da
Assembleia na sua última reunião de 21 de novembro de 2011 em Bruxelas, o presidente
submete o seguinte projeto de programa: Em primeiro lugar, a reunião extraordinária da
Comissão dos Assuntos Políticos, da Segurança e dos Direitos Humanos mantém-se,
conforme aprovado pela Conferência dos Presidentes nos dias 22 a 24 de fevereiro no México,
a convite do seu copresidente, Guadarrama, bem como do Congresso e do Senado mexicanos,
a fim de realizar um Seminário de Alto Nível sobre o tema da luta contra as drogas na
América Latina e na Europa, tema que foi objeto de um importante relatório por parte da dita
comissão. Em segundo lugar, é alterada a data a reunião das comissões permanentes da
Assembleia, inicialmente prevista também para novembro de 2012, em Bruxelas, para que
decorram durante o primeiro semestre na Europa, com a proposta específica de que se



PV\886970PT.doc 3/4 PE446.774v01-00

PT

realizem nos dias 2 a 4 de maio no Bundestag [Parlamento alemão], em Berlim. No que se
refere a Berlim, o presidente da delegação referiu as razões da sua iniciativa, referindo, além
disso, que deve ser uma reunião neutra em termos orçamentais, ou seja, que não acarrete
gastos adicionais. Seguidamente, informa os membros de que teve contactos preliminares
sobre este assunto com o presidente Martin Schulz, que se tinha manifestado, em princípio,
favorável a essa iniciativa. Em terceiro lugar, é também alterada a data da realização da sessão
plenária ordinária, inicialmente autorizada pela Conferência dos Presidentes para os dias 2 a 4
de maio de 2012, em Santiago do Chile, propondo-se que tenha lugar nos dias 19 a 21 de
dezembro de 2012, ou seja, precisamente um mês antes da 1.ª Cimeira CELAC-UE a realizar
em finais de janeiro de 2013, cumprindo na íntegra o disposto no n.º 2 do artigo 7.º do
Regimento da Assembleia. Esta proposta tem também por base vários motivos. Por último, e
a título extraordinário, é proposta a reunião de determinadas comissões e órgãos da
Assembleia e/ou desta delegação do PE em Cádis, nos dias 9 e 10 de novembro de 2012, a
convite da Presidência espanhola da 22.ª Cimeira Ibero-americana de Chefes de Estado e do
Governo que terá lugar em Cádis nos dias 16 e 17 de novembro de 2012, para comemorar o
bicentenário da constituição das Cortes de Cádis de 1812, cujo texto serviu de modelo a
grande parte dos textos constitucionais de inúmeros países ibero-americanos e também de
alguns outros na Europa. Por último, o presidente chama a atenção dos participantes para o
facto de todas as datas propostas para as reuniões no estrangeiro do conjunto dos órgãos da
Assembleia no novo programa revisto para 2012 se adaptarem à regulamentação atual do PE,
que requer a organização das ditas reuniões, em princípio, nas semanas dedicadas às
atividades externas («semanas turquesas»), exceto a reunião de Cádis, prevista para dias sem
atividade parlamentar. Além disso, o presidente recorda que a decisão da delegação sobre o
programa revisto para 2012 é entendida, como de costume, ad referenda da decisão final dos
órgãos competentes do PE (Conferência de Presidentes e Mesa). Seguidamente tem lugar um
debate aceso. Em primeiro lugar toma a palavra o Coordenador do Grupo S-D, Luis Yáñez-
Barnuevo, que, em nome do Grupo, apoia a reunião no Bundestag (sem custos orçamentais
adicionais), apoia a reunião extraordinária em Cádis em novembro e declara, além disso, não
ver alternativa para a semana turquesa de dezembro para a sessão plenária em Santiago do
Chile, apesar dos reconhecidos inconvenientes. Outras intervenções propõem, seguidamente,
as semanas turquesas dos meses de agosto e finais de outubro. Numa segunda intervenção, o
coordenador do Grupo S-D reitera a conveniência de a sessão plenária ter lugar pouco tempo
antes da Cimeira CELAC-UE, conforme sucedeu em 2010 com Sevilha e Madrid (o que se
aplica também à reunião da semana anterior da Cimeira Ibero-americana de Cádis).

Intervenções: Luis Yáñez-Barnuevo (S-D, ES), María Muñiz de Urquiza (S-D, ES), Agustín
Díaz de Mera (PPE, ES), Catherine Greze (Verts/ALE, FR), Edvard Kozusnik (ECR, CZ),
Renate Weber (ALDE, RO).

Decisão: Terminado o debate, o presidente da delegação propõe uma solução de compromisso
para a data exata da sessão plenária de 2012, único motivo de discrepância, solicitando aos
membros da delegação uma margem de confiança para negociar com os organizadores
chilenos e da cimeira e procurar datas alternativas, possivelmente antecipando para o início da
semana turquesa de dezembro o início da sessão plenária, sendo o programa de atividades
revisto adotado com esta referência expressa.

No âmbito deste ponto, e por proposta do presidente europeu do Grupo de Trabalho
«Migração», Agustín Díaz de Mera, decide-se igualmente solicitar ao presidente do PE,
Martin Schulz, o envio de una carta à presidente da Fundação UE-ALC, Benita
Ferrero-Waldner, solicitando a criação do Observatório das Migrações UE-ALC, adstrito à
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Fundação, e conforme proposto pelo dito Grupo de Trabalho e pela Assembleia EuroLat, ao
que o presidente Schulz prometeu também o seu apoio.

6. Preparação da reunião da Mesa Diretiva da EuroLat e da reunião extraordinária
da Comissão dos Assuntos Políticos, da Segurança e dos Direitos Humanos nos
dias 21 a 23 de fevereiro de 2012, no México D.F.

O presidente comunica aos membros que essas reuniões se inscrevem no programa de
atividades da Assembleia para 2012. Os membros da Mesa Diretiva e da Comissão dos
Assuntos Políticos, da Segurança e dos Direitos Humanos já dispõem do programa de
trabalho e dos projetos de ordem do dia para ambas as reuniões, nas quais confirmaram a sua
presença 24 membros, ou seja, praticamente a totalidade dos membros que compõem esses
órgãos. Seguidamente é referido o projeto conjunto de programa para o México, que prevê a
realização de uma sessão solene de instalação, uma reunião informal da Mesa Diretiva
alargada da Assembleia EuroLat com membros da Mesa Diretiva do Senado da República e
um seminário de alto nível sobre a luta contra a droga e a delinquência organizada na Europa
e na América Latina.

O presidente anuncia também, no entanto, o resultado das suas últimas conversações com o
organizador do acontecimento por parte do Senado mexicano, o senador Guadarrama, das
quais se depreende alguma preocupação relativamente ao nível de assistência da componente
latino-americana.

Intervenções: Renate Weber (ALDE, RO), Luis Yáñez-Barnuevo (S-D, ES), Ulrique Rodust
(S-D, DE).

Decisão: A proposta do presidente sugere que seja ponderado um compasso de espera até
terça-feira, 14 de fevereiro seguinte, a fim de verificar se o nível de assistência por parte da
componente latino-americana é suficientemente representativo para garantir que as reuniões
no México não decorram exclusivamente entre deputados europeus e mexicanos. Se for esse o
caso, há que cancelar a reunião, de modo que não se sobreponha às atividades da CPM
UE-México. Consequentemente, na terça-feira, dia 14, será enviada uma comunicação aos
membros relativamente a esta questão, à luz dos últimos dados relativos ao nível de presenças
confirmadas por parte da componente latino-americana.

7. Diversos

Não há outros assuntos a tratar.

8. Data e local da próxima reunião

O presidente comunica que a próxima reunião da delegação está prevista para o dia 18
de abril de 2012, às 17.30, em Estrasburgo.

A reunião é encerrada às 9.55.


