
 

Merkel no PE: Nacionalismo e egoísmo não podem
ter de novo lugar na Europa
 
A chanceler alemã, Angela Merkel, participou hoje no ciclo de debates no Parlamento
Europeu (PE) sobre o futuro da Europa.
 
“A tolerância é a alma da Europa e um valor essencial básico da ideia europeia”, afirmou
Angela Merkel perante os eurodeputados e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude
Juncker.  Na sua intervenção no hemiciclo  de Estrasburgo,  a  chanceler  alemã referiu  os
numerosos desafios enfrentados pela UE, como a dívida pública, o terrorismo, os conflitos na
vizinhança, a migração, a digitalização e as alterações climáticas.
 
A Europa deve manter-se unida para fazer face a estes desafios, disse Merkel, salientando que
a solidariedade se baseia na tolerância, sendo esta a força da Europa: “Faz parte do nosso
ADN europeu comum e significa a ultrapassagem dos egoísmos nacionais”.
 
A chanceler alemã apoiou a criação de um verdadeiro exército europeu, complementar à
NATO, para “mostrar ao mundo que nunca mais haverá guerra entre os países europeus”.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-opening-statement-by-angela-merkel-german-federal-chancellor-_I162933-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-opening-statement-by-commission_I162934-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-first-round-of-political-group-speakers_I162935_01-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-first-round-of-political-group-speakers_I162935_02-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-first-round-of-political-group-speakers_I162935_03-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-first-round-of-political-group-speakers_I162935_04-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-first-round-of-political-group-speakers_I162935_05-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-first-round-of-political-group-speakers_I162935_06-V_rv


Nigel FARAGE (EFDD, UK)
 
Marcus PRETZELL (ENF, DE)
 
Angela MERKEL (respostas)
 
O vídeo completo do debate em plenário está disponível aqui.
 
Contexto
 
O discurso da chanceler alemã realizou-se no âmbito de um ciclo de debates que o PE está a
organizar com chefes de Estado ou de Governo da UE sobre o futuro da Europa, no qual já
participaram 11 líderes europeus, entre os quais o primeiro-ministro português, António Costa,
no dia 14 de março.
 
Depois  de  Angela  Merkel,  será  a  vez  do  primeiro-ministro  da  Dinamarca,  Lars  Løkke
Rasmussen, intervir perante os eurodeputados, na sessão plenária de 28 de novembro, em
Bruxelas. Seguir-se-ão o Presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, na sessão de dezembro, o
primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, na sessão de janeiro I, o primeiro-ministro da
Finlândia, Juha Sipilä, na sessão de janeiro II, o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, em
fevereiro, e o primeiro-ministro da Eslováquia, Peter Pellegrini, em março.
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Angela Markel expôs hoje a sua visão sobre o futuro da Europa
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