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Bruxelas 

A reunião tem início às 16.08 de quinta-feira, 24 de março de 2022, sob a presidência de Javi 
López (presidente). 

1. Aprovação do projeto de ordem do dia OJ – PE624.867v01-00 

A ordem do dia é aprovada. 

2. Aprovação da ata da reunião de 

• 11 de outubro de 2021 PV – PE624.866v01-00 

A ata é aprovada. 

3. Comunicações da presidência 

Javi López começa por apresentar e acolher David Chico Zamanillo, nomeado novo chefe da 
Unidade América Latina, em 1 de março. Agradece ao diretor das regiões, Juan Carlos Jimenez 
Marín, ao secretariado da Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana e, em particular, a 
Stefania Boschetto pelo seu trabalho nos últimos seis meses. O presidente aborda igualmente a 
abordagem da Assembleia EuroLat à agressão russa contra a Ucrânia. O presidente anuncia que 
haverá uma resolução urgente sobre o assunto e uma declaração conjunta dos copresidentes.  
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4. Troca de pontos de vista sobre o trabalho da Presidência pro tempore da Argentina da 
CELAC, com a participação de: Pablo Grinspun, embaixador da República Argentina 
junto da União Europeia, em representação da Presidência pro tempore da CELAC 

• Pablo Grinspun, embaixador da República Argentina junto da União Europeia, em 
representação da Presidência pro tempore da CELAC 

O embaixador Pablo Grispun começou por partilhar com os participantes a Agenda de Trabalho 
da CELAC para a edição de 2022. A República da Argentina considera que a CELAC é o quadro 
ideal para reunir a região sem exclusões. Salienta que a República Argentina tenciona abordar 
esta Presidência com base no respeito mútuo, nos valores, na diversidade e no consenso. A 
República Argentina considera igualmente que a CELAC deve ser entendida como uma ponte 
para outros países e outras instâncias inter-regionais, centrando-se nas relações entre a América 
Latina e a Europa.  

Durante esta Presidência, a Agenda EuroLat será dividida em 15 pontos diferentes: 

1. Recuperação económica pós-Covid sustentável e inclusiva. Uma abordagem baseada na 
solidariedade e na cooperação. 
 

2. Estratégia de saúde da América Latina e das Caraíbas. Esta secção inclui um trabalho 
coordenado com a Comissão Económica das Nações Unidas para a América Latina e as 
Caraíbas (CEPAL). 
 

3. Cooperação aeroespacial: na sequência dos trabalhos da anterior Presidência mexicana, há 
uma vontade de intensificar os esforços da ALCE, a Agência Espacial da América Latina e 
das Caraíbas. 
 

4. Ciência, tecnologia e inovação: alcançar uma melhor coordenação para melhorar a qualidade 
de vida e a inclusividade entre os cidadãos. 
 

5. Gestão do risco de catástrofes: aumentar a capacidade regional de resposta às catástrofes 
naturais, especialmente as relacionadas com os efeitos das alterações climáticas. 
 

6. Ensino: procurar uma melhor dinâmica no que respeita ao intercâmbio de boas práticas de 
ensino e explorar a possibilidade de um quadro de ensino supranacional entre a União 
Europeia e a CELAC. 
 

7. Agenda de luta contra a corrupção: centrou-se na cooperação tendo em vista o reforço 
institucional e as boas práticas nos esforços de luta contra a corrupção. 
 

8. Segurança Alimentar: desenvolver e lançar programas e iniciativas públicos específicos 
centrados na nutrição, na alimentação, na segurança alimentar e na luta contra a fome. A 
invasão russa da Ucrânia torna este ponto especialmente relevante. 
 

9. Diálogo internacional: reforçar a cooperação com outras regiões do mundo e consolidar a 
posição internacional da comunidade CELAC no panorama internacional. As relações com 
a União Europeia constituem um elemento essencial deste ponto da ordem do dia. 
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10. Integração das infraestruturas da América Latina e das Caraíbas, com o objetivo de 
melhorar a conetividade intrarregional. 
 

11. Cooperação ambiental: acompanhar as ações e o desempenho dos países a nível ambiental, 
com base no respeito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030. 
 

12. Desenvolvimento institucional da CELAC através da melhoria da CELAC a nível 
operacional, 
 

13. Melhoria da situação das mulheres. A Presidência argentina tem em conta a agenda em 
matéria de género; a recuperação após a pandemia de Covid-19 deve incluir o papel do 
género. 
 

14. Transformação digital. Apoiar a convergência das estratégias de transformação digital. 
 

15. Cultura. Um trunfo crucial para a unidade e o desenvolvimento da região latino-americana.  

Muitos destes pontos sobrepõem-se aos do Plano de Ação aprovado pela União Europeia e pelos 
países da CELAC. A Argentina propôs igualmente a organização de uma reunião de alto nível 
durante o segundo mandato de 2022, na qual se poderia reunir os Ministros dos Negócios 
Estrangeiros da CELAC e da União Europeia. 

Intervenções dos deputados ao PE: 

Maria-Manuel Leitão-Marques levanta uma questão sobre os progressos realizados e as 
iniciativas lançadas em matéria de transformação digital. 

Resposta do embaixador: Utilizando o Plano aprovado pela CELAC como guia, a ideia 
principal consiste em melhorar a inovação, as estratégias tecnológicas, a investigação e a 
cooperação para chegar a soluções digitais para a inclusão social, o desenvolvimento dos 
recursos humanos e a utilização responsável da tecnologia. É também um objetivo de 
consolidação do ciberespaço acessível e seguro e de criação de uma «Aliança Digital» entre a 
União Europeia, a América Latina e as Caraíbas. 

Jordi Solé destaca os dez anos de existência da EuroLat e, consequentemente, questiona o 
embaixador sobre a sua avaliação da década investida nas relações euro-latino-americanas. Mais 
especificamente, questiona sobre as principais realizações e objetivos ainda por alcançar. 
Finalmente, solicita uma explicação mais pormenorizada sobre o ponto 12 da Agenda relativo 
ao Desenvolvimento Institucional da CELAC. 

Resposta do embaixador: A CELAC é um acordo político que reúne 33 países diferentes da 
América Latina. O principal instrumento para o desenvolvimento na CELAC é o consenso. Por 
conseguinte, apenas um número limitado de temas beneficia desta união política. Um dos 
principais objetivos da Presidência argentina é a criação de um Secretariado da CELAC e de 
uma estrutura administrativa mais consolidada para este fórum. 

Mónica Silvana González levanta uma questão sobre o desenvolvimento de um plano para 
realizar uma cimeira bilateral. Silvana observa que a última cimeira bilateral teve lugar em 2015 
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e que não houve visitas de alto nível entre ambas as regiões. 

Resposta do embaixador: Reitera a proposta da Argentina de realizar uma cimeira com os 60 
ministros dos Negócios Estrangeiros da América Latina e das Caraíbas e da União Europeia 
durante o segundo semestre de 2022. A última teve lugar em 2018. No caso da cimeira, a 
Presidência argentina tomou conhecimento de que a Cimeira da UE e da América Latina e 
Caraíbas é uma das prioridades da Presidência espanhola do Conselho Europeu. 

Jordi Cañas manifesta a sua preocupação com a ausência de temas como a energia, a migração 
e a segurança mútua na ordem de trabalhos explicada pelo embaixador. Questiona-o também 
sobre a posição da CELAC e o potencial papel da organização no que diz respeito à evolução 
geopolítica em curso. Pergunta ao embaixador se a Presidência argentina considera essencial 
realizar a Cimeira UE-CELAC, tendo em conta os atuais acontecimentos mundiais. Por último, 
o deputado ao PE refere a ausência da CELAC de um interveniente central como o Brasil e o 
seu impacto em debates como a ação ambiental ou a própria Assembleia EuroLat. 

Resposta do embaixador: Esta agenda foi elaborada antes do início da invasão da Ucrânia pela 
Rússia. Por conseguinte, estes temas não constituem uma agenda oficial, mas podem ainda ser 
abordados. A Presidência argentina procura acordos, mas não se pode esquecer que existem 30 
países diferentes com governos ideologicamente diferentes, o que torna impossível chegar a uma 
posição conjunta. A cimeira é uma aspiração desta Presidência, e o abandono do Brasil no início 
de 2020 representa uma ausência significativa nesta potencial cimeira. No entanto, a CELAC 
está confiante de que o Brasil acabará por regressar. Uma cimeira sem o Brasil é um dos motivos 
subjacentes à falta de vontade e de evolução na organização da cimeira. 

Intervenções: Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D, Portugal), Jordi Solé (Verts/ALE, 
Espanha), Mónica Silvana González (S&D, Espanha), Jordi Cañas (Renew, Espanha) 

5. Troca de pontos de vista sobre a situação na região e o impacto da invasão militar da 
Ucrânia pela Rússia, 
com a participação de: 
 
• Brian Glynn, diretor executivo «Américas», SEAE  

Brian Glynn começa por salientar o enorme impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia na 
atual ordem mundial. Considera que este evento impulsionará as relações transatlânticas com 
os Estados Unidos, o Canadá e os Estados latino-americanos. Observa que a grande maioria 
dos Estados latino-americanos votou, na Assembleia Geral das Nações Unidas, contra a 
invasão da Ucrânia pela Rússia, juntamente com os Estados-Membros da UE. A votação das 
Nações Unidas na Assembleia-Geral de Emergência das Nações Unidas resultou no voto de 
28 países da América Latina a favor da resolução contra a agressão russa e em nenhum voto 
contra a resolução. 

As organizações regionais, como a Organização dos Estados Americanos (OEA), também 
declararam o seu apoio à Ucrânia. Guatemala, Antígua e Barbuda propuseram a resolução da 
OEA de condenação à invasão, que foi apoiada, à exceção de quatro abstenções. Além disso, 
a CARICOM pronunciou-se também por unanimidade contra o ataque. Os países da América 
Latina demonstraram também um apoio significativo à resolução da CNUDH, de 4 de março, 
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contra a invasão. Brian Glynn reconhece igualmente os esforços envidados pelo México para 
apresentar uma resolução com a França no Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a 
situação na Ucrânia. 

No caso da Venezuela, apesar da sua neutralidade declarada em relação à invasão da Ucrânia 
pela Rússia, o conflito trouxe sinais claros de uma melhor interação entre o Governo e a 
oposição e os Estados Unidos da América. A diminuição da influência russa sobre a Venezuela 
poderá promover uma nova fase de negociações no México. 

A maioria dos países da América Latina opõe-se, no entanto, à aplicação de sanções, a menos 
que sejam aprovadas pelo CSNU. Alguns países, principalmente Estados insulares das 
Caraíbas, como Antígua e Barbuda, vetaram o acesso da Rússia e da Bielorrússia ao visto 
emitido através do programa de autorização de residência para atividade de investimento. Em 
termos económicos, cada país reage de forma diferente ao impacto económico da guerra, tendo 
em conta as suas relações comerciais com a Ucrânia ou com a Rússia. Globalmente, as trocas 
económicas entre a região e estes dois países são limitadas, representando 1 % a nível regional, 
com exceção do Peru, cujas exportações agrícolas para a Ucrânia e a Rússia são de 1,2 mil 
milhões de dólares. 

Além disso, quantidades consideráveis dos fertilizantes e do enxofre importados pelo Peru 
provêm da Rússia. Em menor medida, as exportações do Equador e do Paraguai para estes 
países também são significativas, especialmente carne de bovino e soja. Por conseguinte, o 
principal impacto na região poderá resultar da escassez de fertilizantes, de outros produtos 
relacionados com a agricultura e de um aumento dos preços dos produtos de base. No entanto, 
poderá haver um aumento das exportações da América Latina nas indústrias do petróleo e do 
gás, sobretudo no que respeita ao Equador, ao Brasil, à Bolívia e à Venezuela. A mesma 
dinâmica é aplicável às exportações de cobre e lítio do Chile e Peru, de minerais da Bolívia, 
de minério de ferro do Brasil e de produtos de base e da produção de cereais dos países do 
Mercosul. 

Brian Glynn salienta igualmente a segurança alimentar e a redução do turismo de luxo como 
questões suscetíveis de vulnerabilidade para alguns países, em especial os países das Caraíbas. 
O afluxo migratório ucraniano na Europa salienta a importância de prosseguir os trabalhos 
relativos à crise migratória venezuelana na América Latina. Brian Glynn também adere à 
iniciativa de organizar uma cimeira da UE e da América Latina e Caraíbas, mas considera que 
tal só será exequível em finais de 2023. Afirma ainda que formará a UE no sentido de promover 
a agenda e o empenhamento político mediante visitas, especialmente em cimeiras regionais, 
como o sistema de integração da América Central e a cimeira ministerial da CARICOM. 

Intervenções dos deputados ao PE: 

Leopoldo López começa por perguntar em que medida Brian Glynn pensa que a Venezuela 
está a mudar de atitude em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia. O Governo 
venezuelano combina o apoio a Putin com os contactos com os Estados Unidos. Por 
conseguinte, levanta a questão de que a UE não cumpriu as suas promessas relativas aos 
esforços para ajudar a diáspora venezuelana. 
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Mónica Silvana González questiona Brian Glynn sobre a sua avaliação relativamente aos 
países latino-americanos que se abstiveram na votação da resolução das Nações Unidas sobre 
a agressão russa. Pergunta se a invasão russa poderia desencadear uma aproximação da UE e 
da América Latina enquanto parceiro e fornecedor, em especial no que diz respeito à segurança 
alimentar. 

Soraya Rodríguez destaca a decisão do Governo do Brasil de permitir a exploração da floresta 
tropical da Amazónia para responder às potenciais consequências da invasão da Ucrânia pela 
Rússia e ao aumento das violações dos direitos humanos. A deputada pergunta se esta questão 
foi abordada no diálogo sobre direitos humanos entre a UE e o Brasil. Coloca ainda uma 
questão sobre o impacto da guerra na posição internacional da Nicarágua e se esse impacto 
poderá implicar uma alteração das sanções impostas pela UE à Nicarágua. 

Gabriel Mato afirma que os quatro países da UE que se abstiveram não devem ser considerados 
países do mesmo lado da UE. Posteriormente, refere o impacto no mercado mundial e no 
acordo MERCOSUL. Todos os membros do MERCOSUL emitiram uma declaração conjunta 
condenando a invasão, com exceção do Brasil, que não fez parte dela. Gabriel Mato solicita o 
ponto de vista de Brian Glynn sobre o assunto. 

Jordi Cañas sublinha o reforço das relações geopolíticas entre a UE e a América Latina e 
Caraíbas, assim como os laços políticos e comerciais. Pergunta a Brian Glynn se existe uma 
iniciativa em curso para alcançar este reforço. O presidente da DLAT, Javi López, manifesta 
o seu acordo com os pontos de vista que sugerem o reforço das relações da UE com a América 
Latina e Caraíbas.   

Brian Glynn afirma que o diálogo da UE com a Venezuela deve basear-se na precaução, mas 
a guerra abriu um capítulo «interessante» nas relações com a Venezuela. A missão eleitoral 
contribuiu para melhorar a democracia venezuelana e o país está agora ligeiramente mais 
aberto à negociação. No que respeita à Nicarágua, Brian Glynn defende que a UE continue a 
exercer pressão sobre o regime de Ortega. Refere as críticas feitas pelo embaixador da 
Nicarágua junto da OEA como um sinal de que os cidadãos podem estar prontos para uma 
mudança. 

Apesar das abstenções, a América Latina é a região não europeia que mais apoia a condenação 
da agressão russa. Brian Glynn argumenta ainda que haverá alterações significativas no 
comércio internacional e que ainda não é claro de que forma a região da América Latina e 
Caraíbas será afetada pelo aumento dos preços dos produtos de base. Será uma questão a 
abordar nos diálogos entre a UE e a América Latina e Caraíbas, para que o impacto desta guerra 
não se traduza numa deterioração do ambiente ou em violações dos direitos humanos. 

Brian Glynn afirma que o reforço das relações foi conceptualizado mesmo antes da invasão 
russa, mas que circunstâncias como a pandemia se tornaram um obstáculo à sua concretização. 
Afirma que estão a trabalhar no reforço das relações entre a América Latina e Caraíbas e outros 
Estados-Membros da UE, à exceção de Espanha e Portugal, para aumentar a presença europeia 
na região. Conclui afirmando que a UE prosseguirá os seus esforços para concluir mais acordos 
comerciais e políticos na região. 

Intervenções: Leopoldo López Gil (PPE, Espanha), Mónica Silvana González (S&D, 
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Espanha), Soraya Rodriguez Ramos (Renew, Espanha), Gabriel Mato (PPE, Espanha), Jordi 
Cañas (Renew, Espanha) 

6. Apresentação da Assembleia EuroLat de 11 a 14 de abril de 2022, em Buenos Aires, 
Argentina 

O presidente, Javier López, recorda o título da Assembleia; «Uma recuperação económica justa 
e inclusiva em paz» e a decisão de adotar uma resolução urgente sobre a invasão da Ucrânia 
pela Rússia. Após uma panorâmica do programa da Assembleia EuroLat e da partilha dos factos 
logísticos correspondentes, salienta a ampla participação de 50 deputados ao PE na Assembleia 
EuroLat. 

Leopoldo López solicita que a Delegação EuroLat rejeite a participação dos membros da 
Nicarágua da Assembleia, dada a ilegitimidade das eleições anteriores. Anuncia que os 
membros do PPE não participarão em nenhuma reunião presidida pela delegação da Nicarágua.  

Gabriel Mato acrescenta que se trata de uma questão de coerência com a resolução do 
Parlamento Europeu que considera ilegítimas as eleições fraudulentas na Nicarágua.  

Isabel Benjumea aprova a posição dos seus colegas. 

Maria Leitão-Marques pergunta se a sociedade civil participará no Fórum das Mulheres. Afirma 
que o Grupo S&D também se sente incomodado com a presença de membros da Nicarágua na 
Assembleia Eurolat. No entanto, consideram que é necessário abordar o assunto de forma 
construtiva. Salienta que se trata da primeira reunião em dois anos e que não pode ser posta em 
causa. 

Além disso, Mónica Silvana González defende o multilateralismo e uma abordagem da questão 
em conjunto com os membros latino-americanos da EuroLat. 

Udo Bullmann acrescenta que é necessário trabalhar nas relações da UE com outras partes do 
mundo e promover a democracia e os valores. No entanto, cortar os laços com regimes não 
democráticos deixará a UE isolada. 

Tilly Metz também apoia a construção de pontes em vez da discriminação com base em poderes 
políticos.  

Por fim, Isabel Santos defende que se combinem as críticas ao regime político autoritário, 
deixando ao mesmo tempo a porta aberta ao diálogo e à cooperação. 

Javi López considera que a condenação do Governo da Nicarágua pelas eleições manipuladas 
é compatível com a participação na EuroLat e com a cooperação com todos os intervenientes. 
Manifesta-se contra a colocação em risco de toda a Assembleia EuroLat devido a esta questão. 
Informa que enviará uma carta ao seu homólogo latino-americano explicando a posição da 
maioria do hemiciclo sobre a eventual participação de membros da Nicarágua na reunião da 
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Mesa da EuroLat ou em reuniões presididas pela Nicarágua, contactando simultaneamente os 
embaixadores da América Central para explicar o caso acima referido. 

Intervenções: Leopoldo López Gil (PPE, Espanha), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D, 
Portugal), Gabriel Mato (PPE, Espanha), Isabel Benjumea (PPE, Espanha), Mónica Silvana 
González (S&D, Espanha), Udo Bullmann (S&D, Alemanha), Tilly Metz (Verts/ALE, 
Luxemburgo), Isabel Santos (S&D, Portugal) 

7. Calendário de atividades para o primeiro semestre de 2022 

Assembleia EuroLat de 11 a 14 de abril de 2022, em Buenos Aires, Argentina 

8. Diversos 

Não aplicável 

9. Data e local da próxima reunião 

A comunicar ulteriormente. 

A reunião é encerrada às 17.59. 
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/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/NÄRVAROLISTA 

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) 

Javi López (P), Jordi Cañas (VP), Herbert Dorfmann (VP) 

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

Marc Angel, Daniel Buda, Udo Bullmann, Nicola Danti, Mónica Silvana González, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leopoldo López 
Gil, Gabriel Mato, Tilly Metz, María Soraya Rodríguez Ramos, Isabel Santos, Jordi Solé, Jörgen Warborn 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter 

Isabel Benjumea Benjumea 

 
 
 

209 (7) 

  

216 (3) 

  

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de 
zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan) 

• H.E. Pablo Grinspun, Ambassador of the Argentine Republic to the European Union, representing 
the PTP of CELAC 

Item 4 

• Brian Glynn, Managing Director for the Americas, EEAS Item 5 
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer 
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