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Comunicado de imprensa - 16-05-2017
Plenário

Parlamento Europeu recebe amanhã António Guterres

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, vai
discursar amanhã no Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo. A
situação na Síria e noutras partes do mundo, a crise dos refugiados,
a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o
papel que a UE pode desempenhar nestes domínios deverão ser
alguns dos assuntos abordados na sua alocução perante os
eurodeputados, que terá início ao meio dia (hora em Estrasburgo,
menos uma em Lisboa).

O presidente do PE, Antonio Tajani, e António Guterres vão dar uma
conferência de imprensa conjunta às 12h30 (11h30 em Lisboa), após a
sessão solene no hemiciclo de Estrasburgo.

Pode assistir em direto à sessão solene e à conferência de imprensa no
sítio web do PE (EP Live) ou no Europe by Satellite (EbS+).

É a primeira vez que António Guterres visita o PE na qualidade de
secretário-geral da ONU, cargo que ocupa desde o passado dia 1 de
janeiro, tendo sucedido ao sul-coreano Ban Ki-moon. Guterres exerceu o
cargo de alto comissário da ONU para os refugiados entre junho de 2005
e dezembro de 2015 e foi primeiro-ministro de Portugal entre 1995 e 2002.

Como chefe de governo português esteve por diversas vezes no PE, tendo
discursado em plenário em 13 de março e em 3 de julho de 2000, quando
Portugal assumiu a presidência rotativa do Conselho da UE. Enquanto alto
comissário da ONU para os refugiados, participou também em reuniões
da comissão parlamentar das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos
Assuntos Internos, da comissão parlamentar dos Assuntos Externos e da
subcomissão dos Direitos Humanos, a última das quais em 15 de
setembro de 2015.

Programa da visita oficial de António Guterres ao PE

11h25: Presidente do PE dá as boas-vindas ao secretário-geral da ONU -
Edifício Louise Weiss (LOW), espaço Mariana de Pineda

Foto oficial junto às bandeiras da UE e da ONU

11h30: Assinatura do Livro de Honra e encontro bilateral entre Antonio
Tajani e António Guterres - Salão protocolar

12h00: Sessão solene - Hemiciclo

Palavras introdutórias do presidente do PE
Discurso do secretário-geral da ONU
Notas finais do presidente do PE

http://www.europarl.europa.eu/news/pt
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/video?date=17-05-2017
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=&date=05/17/2017
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20000313+ITEM-002+DOC+XML+V0//PT&query=INTERV&detail=1-065
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20000703+ITEM-006+DOC+XML+V0//PT&query=INTERV&detail=1-056


12h30: Conferência de imprensa conjunta - Edifício Louise Weiss, sala N-
1/201

13h15: Almoço em honra do secretário-geral da ONU

15h00: António Guterres participa na Conferência de Presidentes do PE -
Edifício Louise Weiss, sala R 1.1

16h00: Final da visita oficial do Secretário-Geral da ONU ao PE

Mais informação

Sítio web do secretário-geral das Nações Unidas

Material audiovisual

António Guterres, secretário-geral da ONU: uma forte agenda reformista em
tempos difíceis (Serviço de Estudos do PE)

A eleição do novo secretário-geral da ONU em 2016 (Serviço de Estudos do PE)
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