
 

 
 
 

 

Bruxelas e Lisboa, 29 de maio de 2021 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, caros Colegas, 
 
Temos o prazer de convidar o Parlamento de V. Ex.ª para a segunda edição da Conferência de 
Alto Nível sobre Migração e Asilo na Europa, a realizar na segunda-feira, 14 de junho de 2021, 
no Parlamento Europeu. A Conferência é organizada sob os nossos auspícios conjuntos e em 
cooperação com o parlamento alemão e o parlamento esloveno. 
 
Embora tivéssemos preferido uma reunião presencial, a conferência realizar-se-á à distância 
por videoconferência devido às atuais limitações impostas pela pandemia de COVID-19. 
 
O objetivo da Conferência consiste em promover um amplo diálogo sobre a gestão da migração 
na Europa e aprofundar o processo interparlamentar lançado em novembro passado. 
Acreditamos que esta reunião pode ajudar a definir abordagens abrangentes e sustentáveis dos 
desafios colocados pela migração, desafios estes que foram ainda mais reforçados pela 
pandemia. A conferência reunirá líderes políticos, decisores políticos e, também, profissionais. 
Um enfoque especial será a dimensão externa das políticas de asilo e migração: como criar 
parcerias abrangentes com os países de origem e de trânsito combatendo as causas profundas 
da migração e promovendo um ambiente socioeconómico estável nos países terceiros. 
 
Estamos convencidos de que, ouvindo os pontos de vista uns dos outros, esta conferência pode 
ajudar-nos a fazer progressos e a encontrar uma base comum para as políticas de asilo e 
migração da União Europeia (UE), a qual se reveste de caráter prioritário para os cidadãos da 
UE.  
  
Esperamos que o Parlamento de V. Ex.ª esteja representado e estamos convictos de que a sua 
participação contribuirá para debates frutuosos sobre esta importante matéria. 
 
Temos o prazer de lhe enviar o anteprojeto de ordem do dia. Mais pormenores da reunião serão 
transmitidos, em tempo oportuno, aos serviços do vosso Parlamento responsáveis pelas 
relações com o Parlamento Europeu. 
 
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos da minha elevada 
consideração. 
 

 
 
 
 

David Maria SASSOLI Eduardo FERRO RODRIGUES 

Presidente do Parlamento Europeu Presidente da Assembleia da República 
 


