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ATA 
da reunião de 6 de julho de 2022, das 17.00 às 19.00 

Estrasburgo 

A reunião tem início às 17.11 de quarta-feira, 6 de julho de 2022, sob a presidência de Javi 
López (presidente). 

1. Aprovação do projeto de ordem do dia OJ - PE624.869v01-00 

A ordem do dia é aprovada. 

2. Aprovação da ata da reunião de: 

• 24 de março de 2022 PV - PE624.868v01-00 

A ata é aprovada. 

3. Comunicações da presidência 

Javi López informa que os intérpretes estão parcialmente em greve e que não interpretam 
intervenções à distância, mas apenas intervenções diretas a partir da sala em francês, alemão, 
inglês, espanhol, português e italiano em modo passivo.  

Informa ainda que, no âmbito do programa de atividades das delegações externas para o 
segundo semestre de 2022, a Conferência dos Presidentes autorizou a reunião seguinte da 
Assembleia Parlamentar EuroLat, em Bruxelas, na semana 48. Estava inicialmente previsto que 
a reunião fosse ter lugar em Praga, na República Checa, mas infelizmente, por razões 
organizacionais e logísticas, não será possível realizá-la nesse local. Por conseguinte, a reunião 
da Assembleia Parlamentar EuroLat terá lugar em Bruxelas, de quarta-feira, 30 de novembro 
de 2022, a sexta-feira, 2 de dezembro de 2022.  
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O presidente recorda que a semana 48 não é uma semana prevista para atividades parlamentares 
externas, mas que, uma vez que não há outra data adequada para os homólogos latino-
americanos, a reunião é autorizada no âmbito de uma semana de comissões. 

4. Troca de pontos de vista sobre a iniciativa da Comissão e dos Estados-Membros 
«Parceria para a produção de vacinas, medicamentos e tecnologias da saúde e o 
reforço da resiliência no domínio da saúde na América Latina» 

com a participação de: 

• Jolita Butkeviciene, diretora para a América Latina e as Caraíbas, Comissão Europeia, 
Direção-Geral das Parcerias Internacionais 

Jolita Butkeviciene presta informações sobre a nova iniciativa da União Europeia e da parceria 
América Latina e Caraíbas sobre o fabrico local de vacinas, medicamentos e outras tecnologias 
de saúde. Recorda que a região da América Latina e Caraíbas (ALC) é, a nível mundial, a mais 
afetada pela pandemia, com mais de 30 % das mortes e 20 % dos casos de COVID-19. Por 
conseguinte, o objetivo desta iniciativa, apresentada pela presidente da Comissão, Ursula von 
der Leyen, e pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, é reforçar a resiliência do sistema 
de saúde, que complementará e reforçará ainda mais os laços sociais, económicos e científicos 
entre a UE e a região da ALC. Sublinha que a capacidade de produção da América Latina é 
fundamental para uma solução que promova o acesso a produtos de saúde de qualidade, eficazes 
e a preços comportáveis. A participação do setor privado e a utilização de instrumentos 
financeiros são cruciais para responder às necessidades da região, por forma a assegurar a 
capacidade de produção de vacinas. Além disso, o objetivo da iniciativa é reforçar a integração 
regional dos sistemas de saúde da América Latina. O plano prevê igualmente uma análise do 
comércio e da dinâmica do mercado, com vista a impulsionar as cadeias de abastecimento 
regionais. Jolita Butkeviciene destaca a necessidade de maior cooperação no domínio 
regulamentar, recorrendo às normas da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e a outras 
redes reguladoras que ofereçam seminários às autoridades regionais. Refere, além disso, o 
programa de investigação Horizonte 2020, que é fundamental para reforçar os laços de 
investigação entre as regiões e aumentar a transferência de conhecimentos. Com a ajuda 
financeira de parcerias públicas e privadas, o programa abrirá caminho não só para as vacinas 
contra a COVID-19, mas também para o fabrico de produtos médicos para doenças raras. Os 
países terão também a possibilidade de mobilizar os seus próprios recursos para liderar a 
regulamentação, mas, de acordo com a oradora, não serão bem-sucedidos sem a participação 
do setor privado. 

Os deputados congratulam-se vivamente com a iniciativa da Comissão Europeia e de alguns 
Estados-Membros no sentido de estabelecer parcerias para o fabrico local de vacinas e apoiar 
o acesso universal às vacinas. Apresentam várias observações e questões sobre a forma como a 
transferência tecnológica e os conhecimentos serão transmitidos aos países da ALC num âmbito 
mais vasto. Analisam igualmente a inclusão de instrumentos regulamentares e o quadro 
regulamentar em geral, bem como a estratégia do acordo da OMC sobre patentes de vacinas, e 
os desafios que possam surgir em matéria de direitos de propriedade intelectual. Salientam a 
importância de tirar partido dos ensinamentos retirados até à data, com o intuito de assegurar 
uma melhor resiliência dos sistemas de saúde face a futuras pandemias. 

Intervenções: César Luena (S&D, Espanha), Tilly Metz (The Greens/EFA, Luxemburgo), 
Antoni Comín i Oliveres (NI, Espanha), Sara Cerdas (S&D, Portugal), Ibán García Del Blanco 
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(S&D, Espanha), Nicolás González Casares (S&D, Espanha), Javi López (S&D, Espanha). 

5. Troca de pontos de vista sobre a situação económica na América Latina, com a 
participação de: 

• Mario Cimoli, secretário executivo adjunto da Comissão Económica para a América 
Latina e as Caraíbas (CEPAL) 

Mario Cimoli observa que a América Latina e as Caraíbas têm vivido uma sucessão de crises, 
como a crise financeira mundial de 2007/2008, a crise provocada pela pandemia de COVID-19 
e a atual guerra na Ucrânia. Recorda que nenhuma destas crises foi provocada diretamente na 
região, mas tiveram um enorme impacto sobre o crescimento, a liquidez e a queda da economia. 
Fala sobre o aumento dos preços e o efeito negativo da inflação para as pessoas que trabalham 
no setor informal (50 % - 55 %) e recebem salários baixos, o que cria cada vez mais 
desigualdades. Refere a assimetria económica entre a UE e os países da ALC, esperando uma 
previsão de crescimento desfavorável e acrescenta que a região não dispõe de um banco central 
como o BCE para regular as questões monetárias. Além disso, refere que as diferenças entre os 
países da ALC iriam tornar-se mais marcadas e que a pobreza e a pobreza extrema aumentariam 
para números preocupantes, resultando em insegurança alimentar, no aumento dos preços dos 
combustíveis e, muito provavelmente, em instabilidade política. Por conseguinte, a CEPAL 
identificou três prioridades para a região. A primeira é uma política macroeconómica favorável 
ao crescimento a nível monetário e orçamental, acompanhada de um plano de cooperação para 
o desenvolvimento. A segunda prioridade é uma garantia de segurança alimentar para os mais 
pobres, tendo em conta o aumento dos preços dos produtos alimentares que afetará as regiões 
mais vulneráveis, como a América Central e as Caraíbas. O terceiro ponto identificado diz 
respeito à segurança energética, com destaque para a transição energética para fontes de energia 
limpas e renováveis, e a mecanismos para estabilizar a segurança energética e os preços dos 
combustíveis. 

Mario Cimoli apresenta, além disso, os progressos do Plano de autossuficiência em matéria de 
saúde que a CEPAL elaborou a pedido da Comunidade de Estados Latino-Americanos 
(CELAC). O plano é muito relevante no que diz respeito à implementação da parceria UE-ALC 
em matéria de fabrico de vacinas, medicamentos e tecnologias da saúde. O objetivo a curto 
prazo da estratégia é acelerar o processo de vacinação e melhorar o acesso às vacinas, em 
combinação com uma produção de vacinas autossuficiente na região. O objetivo a médio e 
longo prazo é gerar capacidades produtivas com um quadro regulamentar benéfico, que permita 
a convergência regulamentar e mecanismos de reconhecimento. A criação de plataformas 
comuns para os processos de regulamentação é essencial, uma vez que a UE e a América Latina 
dispõem de diferentes mecanismos de regulamentação para a aprovação de patentes de vacinas. 
Mario Cimoli acrescenta que os exemplos de ensaios clínicos desempenham um papel 
fundamental no mecanismo de contratação pública e que os países da ALC podem adquirir 
conhecimentos tecnológicos da União Europeia. Informa que a próxima reunião UE-CELAC a 
nível ministerial terá lugar em 27 de outubro de 2022, em Buenos Aires, onde estas questões 
serão abordadas por ambos os homólogos. 

Os deputados confirmam a análise segundo a qual as crises na América Latina criariam 
desigualdades sociais e provocariam crises políticas conducentes à instabilidade política. 
Indagam de que forma a UE poderia tomar novas medidas pós-pandemia para a cooperação 
para o desenvolvimento. Afirmam que a Presidência francesa não mencionava a América Latina 
nas suas prioridades e, por conseguinte, congratulam-se com o facto de a próxima Presidência 
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checa ter como prioridade a aplicação de acordos de associação. No entanto, são manifestadas 
preocupações quanto ao facto de o continente ir sofrer de insegurança alimentar e de a União 
Europeia necessitar dos instrumentos financeiros de ajuda humanitária para a região. 

Intervenções: Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D, Portugal), Mónica Silvana González 
(S&D, Espanha). 

6. Troca de pontos de vista sobre o programa da Presidência da República Checa e, em 
particular, sobre questões relativas aos acordos comerciais e de associação com a 
região, 

com a participação de: 

• Edita Hrdá, embaixadora, Representação Permanente da República Checa junto da 
União Europeia 

• Javier Niño, diretor-executivo adjunto para as Américas, Serviço Europeu para a Ação 
Externa (SEAE) 

A embaixadora Edita Hrdá informa sobre o programa da Presidência checa da UE para os 
próximos seis meses, afirmando que as prioridades são adotadas num mundo em mudança 
causado pela pandemia de COVID-19, pela guerra na Ucrânia e pelas suas consequências nas 
mudanças geopolíticas. O lema da Presidência é «A Europa como missão: repensar, reconstruir, 
revitalizar». Para a República Checa, é chegado o momento de reforçar os valores em que 
assenta a União Europeia. As cinco principais prioridades são a gestão da crise dos refugiados 
ucranianos, a segurança energética, o reforço da capacidade de defesa europeia e da 
cibersegurança, a resiliência económica estratégica e a resiliência das suas instituições 
democráticas. De acordo com a embaixadora, estas prioridades também contam com a América 
Latina enquanto aliada numa resposta comum à atual evolução da geopolítica da UE e da ALC 
e à crescente polarização da sociedade. Edita Hrdá saúda a futura troca de pontos de vista na 
reunião dos ministros UE-CELAC em Buenos Aires, em outubro de 2022, e a Cimeira UE-
CELAC, em 2023, para a reativação do diálogo entre os dois continentes.  

Salienta que a UE tem de reformular a sua política de segurança, forjando novas alianças com 
a América Latina e as Caraíbas. Para a Presidência checa, as questões comerciais 
desempenharão um papel importante, mas a UE não ratificou vários acordos comerciais e de 
associação, o que bloqueia o crescimento económico para ambas as regiões. Afirma mais uma 
vez que a Presidência checa se centrará na resiliência económica para mercados abertos e 
investimentos com novos parceiros, garantindo os materiais necessários para uma transição 
digital e ecológica. Tal servirá não só para garantir as matérias-primas necessárias, mas também 
para responder à insegurança alimentar mundial. Edita Hrdá recorda aos presentes que a 
Espanha exercerá a próxima Presidência da UE na mesma linha que a Presidência checa na 
finalização destes acordos para o desenvolvimento de laços fortes com o continente da ALC. 
Reitera que estes acordos não são apenas acordos comerciais, mas também acordos políticos e 
de cooperação e, por conseguinte, de âmbito alargado. Assim, é essencial promover os acordos 
comerciais com o México, o Chile e o Mercosul para a cooperação económica e social de ambos 
os continentes. É altamente prioritário fazer avançar, pelo menos, os acordos com o México e 
o Chile, enquanto o acordo com o Mercosul tem de aguardar até às próximas eleições 
presidenciais na Argentina. Os acordos com os países ACP, nomeadamente as Caraíbas, 
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desempenham igualmente um papel importante nas relações estratégicas da UE e devem ser 
acompanhados de perto. 

Outras prioridades a longo prazo são o Estado de direito, a governação democrática, o 
multilateralismo, a diplomacia verde e o apoio aos direitos humanos em determinados países. 
Recorda que a República Checa é novamente membro do Conselho dos Direitos Humanos das 
Nações Unidas. 

Javier Niño manifesta o seu otimismo face à ênfase dada aos países da ALC no âmbito das 
prioridades da Presidência checa da UE e afirma que a guerra na Ucrânia demonstra que a 
Europa tem verdadeiros aliados na América Latina. No entanto, recorda que a parceria entre a 
UE e a América Latina e as Caraíbas tem de ser revigorada e reformulada à luz da nova 
realidade geopolítica, tendo em conta a dupla transição (ecológica e digital), as implicações da 
pandemia de COVID-19, o aumento em curso da influência chinesa e as consequências da 
guerra russa de agressão contra a Ucrânia. Recorda ainda que a maioria dos Estados da América 
Latina e das Caraíbas votou a favor da resolução das Nações Unidas contra a invasão russa na 
Ucrânia, o que reflete uma potencial parceria geoestratégica de ambas as regiões, possivelmente 
no setor da energia e alimentar. Informa que a América Latina tem o mesmo potencial da Rússia 
e da Ucrânia em matéria de importações e exportações, sendo a segunda maior reserva mundial 
de gás, lítio e hidrogénio verde.  

Javier Niño apresenta o «Roteiro 2023» do SEAE e da Comissão Europeia para a revitalização 
da parceria entre a UE e a América Latina. O roteiro prevê reforçar o diálogo político entre a 
UE e os países da CELAC, bem como concluir a ratificação dos acordos de associação, a 
promoção da agenda digital e ecológica, a criação de sociedades justas, a iniciativa de vacinação 
e uma agenda de democracia e paz. O objetivo é reforçar as relações com uma região que possa 
ser um aliado estratégico na prossecução dos seus valores e interesses, um parceiro fundamental 
em instâncias multilaterais para enfrentar os desafios globais e um importante parceiro 
comercial e de investimento. Frisa igualmente a importância de continuar a reforçar o diálogo 
político de alto nível entre os países da UE-CELAC por ocasião da Conferência Ministerial UE-
CELAC no próximo mês de outubro e de dar continuidade à agenda do «Roteiro 2023» durante 
as próximas Presidências sueca e espanhola da UE, em 2023. Sublinha a importância de não 
perder a oportunidade para concluir os acordos, uma vez que a UE corre o risco de perder a 
região da ALC para outros intervenientes a nível mundial. Outra oportunidade para manter os 
laços consiste em ajudar a América Latina a superar as futuras crises alimentares e energéticas 
e eventuais tensões políticas e inflacionistas que possam surgir. 

Os deputados congratulam-se entusiasticamente com o facto de a América Latina e as Caraíbas 
fazerem parte do programa de prioridades checo, marcando uma mudança radical na agenda da 
Presidência da UE. Sublinham que, na sua opinião, chegou o momento de aproveitar esta 
oportunidade e ratificar os acordos pendentes com a ajuda do Parlamento Europeu. 

Intervenções: Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D, Portugal), Jordi Cañas (Renew, 
Espanha), Sandra Pereira (The Left, Portugal), Mónica Silvana González (S&D, Espanha), 
Javi López (S&D, Espanha). 

7. Diversos 

Nada a assinalar. 

8. Data e local da próxima reunião 
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A comunicar posteriormente. 

A reunião é encerrada às 19.18. 
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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), Sandra Pereira (VP), Hermann Tertsch (VP) 

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

Marc Angel, Sara Cerdas, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana González, Alicia Homs Ginel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tilly 
Metz, Sabrina Pignedoli, Veronika Vrecionová, Margarita de la Pisa Carrión 

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

Antoni Comín i Oliveres, Nicolás González Casares, César Luena 

 
 
 

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) 

• Jolita Butkeviciene, Director for Latin America and the Caribbean, European Commission, 
Directorate-General for International Partnerships 

Item 4 

• Mario Cimoli, Interim Executive Secretary, Economic Commission for Latin America and the 
Caribbean (ECLAC) 

Item 5 

• H.E. Edita Hrdá, Ambassador, Permanent Representative of the Czech Republic to the EU 

• Javier Niño, Deputy Executive Director for the Americas, European External Action Service (EEAS) 

Item 6 
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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 

  

 
 
 

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l'invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ 
Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan 

UN/CEPAL: Mario Cimoli, Claudia Guerrero 

 
 
 

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*) 

Edita Hrdá 

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

Jolita Butkeviciene 

Европейска служба за външна дейност/Servicio Europeo de Acción Exterior/Evropská služba pro vnější činnost/ 
EU-Udenrigstjenesten/Europäischer Auswärtiger Dienst/Euroopa välisteenistus/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης/European 
External Action service/Service européen pour l'action extérieure/Europska služba za vanjsko djelovanje/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 (*) 

Javier Niño, Veronique Lorenzo, Maria Mercedes Rodriguez Sarro 

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ 

EESC Josep Puxeu, Ewa Tomaszewska 
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Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
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