
ParlamentosdaUniãopara
oMediterrâneoqueremmais
canais e vistos humanitários

MariaJoãoLopes
AEuropa temde receber
mais refugiados lê se nas
recomendaçõesdos líderes
que estão reunidos hoje
e amanhã emLisboa

A criação de mais canais humani
tários nos países de chegada para
ajudar imigrantes em situação de
emergência e a emissão de mais vis
tos humanitários para quemneces
site de protecção internacional são
algumas recomendações que deve
rão ser adoptadas pelos presiden
tes dos parlamentos da União para
oMediterrâneo numa declaração
conjunta que sairá da cimeira de
hoje e amanhã em Lisboa
Noprojectodo documento apre

sentado pela presidente da AR
Assunção Esteves recomenda se
também uma operação eficaz de
salvamento e busca da União Eu
ropeia e no Mediterrâneo a pro
tecção dos direitos fundamentais
como prioridade da Frontex a
agência da União Europeia para a
vigilância das fronteiras externas
e a prestação de apoio especial aos
países que enfrentam o maior nú
mero de chegadas
A declaração sobre imigração asi

lo e ajuda humanitária que deverá
ser subscrita pelos presidentes dos
parlamentos da União para o Medi
terrâneo defende ainda a abertu
ra de mais canais legais de acesso
de imigrantes à União Europeia e
medidas para garantir os direitos
sociais dos trabalhadoresmigrantes
e o envio de remessas paraospaíses
de origem No documento–muito
diferente das propostas europeias
ontem conhecidas ver página 24
–defende se umapolíticacomum

europeia para amigração legal com
novas vias legais de acesso à UE e
maior flexibilidadedosprocedimen
tos relativos a vistos de trabalho
Propõe se ainda a criação de
centros de informação nos países
de origem de trânsito e de destino
para prestar esclarecimentos e pro
porcionar orientação aos migran
tes a respeito dos seus direitos e
obrigações

Aproposta que defende que a
Europa temde recebermais refugia
dos defende também a criação
de umabase de dados partilhadae
normalizada paramelhor organizar
a reinstalação e a gestão conjuntade
pedidos de asilo entre a UE países
de trânsito oAlto Comissariado das
NaçõesUnidaspara osRefugiadose
outrasorganizações internacionais
relevantes
Trata se de uma resposta políti

ca dos presidentes dos parlamen

tos de 44 países à tragédia a que se
tem assistido noMediterrâneo e à
insuficiênciada resposta europeia
com recomendações demedidas
concretas às instituições da União
Europeia e aos chefes de Estado e de
Governo da Assembleia Parlamen
tar da União para o Mediterrâneo
lê senumcomunicado enviado pelo
gabinete da presidente da AR que
preside desde9 de Fevereiro aesta
assembleia

A cimeira de segunda feira temco
mo tema Imigração Asilo eDireitos
HumanosnaRegiãoEuro Mediterrâ
nica Contará com intervenções do
presidente do Senado italiano Pie
troGrasso da presidente daCâmara
dosDeputados de Itália Laura Bol
drini e da fundadora e presidente
daOrganizaçãoNãoGovernamental
Gandhi Alganesh Fessaha que tra
balha também junto de refugiados
daEritreiaeSudão Oencerramento
está a cargo do primeiro ministro
Passos Coelho
No segundo dia a reunião daAs

sembleia Parlamentar contará en
tre outros com a participação do
presidente da Assembleia dos Re
presentantes do Povo da Tunísia
MohamedEnnaceur do director da
Amnistia Internacional para a Re
gião da Europa e Ásia Central John
Dalhuisen e do director executivo
adjunto da Frontex Gil Arias Fer
nandez
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