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Delegações

Assembleia Parlamentar Euro-Latino-América (EuroLat)

Lisboa, 16-18 de maio de 2016

Criminalidade organizada, evasão fiscal e financiamento dos partidos
entre as resoluções aprovadas

A Assembleia EuroLat, que junta deputados ao Parlamento Europeu e dos
países da América Latina e Caribe, aprovou hoje, em Lisboa, uma série de
relatórios sobre a criminalidade organizada, evasão fiscal, as negociações e o
impacto do TTIP, o estabelecimento de um espaço comum de investigação e a
pobreza, entre outros.

As posições foram tomadas nas quatro comissões parlamentares que estiveram
reunidas desde segunda-feira em Lisboa e serão levadas à sessão plenária da
EuroLat, que tem lugar entre 19 e 23 de setembro em Montevidéu (Uruguai).

A Comissão dos Assuntos Políticos, da Segurança e dos Direitos Humanos debateu,
entre outros pontos, a luta contra a criminalidade organizada na América Latina e na
Europa, que aborda temas como o narcotráfico, o tráfico de imigrantes e de armas,
bem como o financiamento do terrorismo e a evasão fiscal. O financiamento dos
partidos políticos foi outros dos temas debatidos.

A Comissão dos Assuntos Económicos, Financeiros e Comerciais analisou as
relações económicas e comerciais entre a União Europeia e os países da América
Latina e Caribe e a China, tema que divide as duas regiões. Em debate, esteve



também estado das negociações do Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio
e Investimento - TTIP e o seu impacto na UE e na América Latina.

Já a Comissão do Desenvolvimento Sustentável, do Ambiente, da Política
Energética, da Investigação, da Inovação e da Tecnologia votou um parecer sobre
as "Oportunidades e desafios do gás de xisto nos países da América Latina e Caribe
e nos Estados-membros da UE", apelando à proteção do ambiente e da saúde
pública.

A discussão sobre as culturas transgénicas foi mais controversa, em especial no que
respeita ao cultivo de soja, uma vez que a UE importa larga quantidade de soja da
América Latina e não existem regras claras para a sua importação.

No que respeita ao espaço comum de investigação entre as duas regiões - UE e
América Latina -, os deputados defenderam que a cooperação nesta área deve
basear-se em três pilares: mobilidade de investigadores, acesso a infraestruturas de
investigação e fortalecimento da cooperação temática para fazer face aos desafios
globais.

A Comissão dos Assuntos Sociais, da Juventude e da Infância, dos Intercâmbios
Humanos, da Educação e da Cultura aprovou uma resolução sobre a pobreza,
apelando aos governos para que lutem, neste contexto, contra a corrupção, e
debateu o trabalho não declarado na Europa.

Ontem, foi também aprovada uma declaração dos presidentes da EuroLat, o
senador brasileiro Roberto Requião e o eurodeputado espanhol Ramón Jáuregui
Atondo, apelando à finalização do acordo UE/Mercosul até ao final de 2017 e à
necessidade da aplicação de normas em matéria de transparência fiscal para evitar
situações de evasão e lavagem de dinheiro denunciadas nos "Panama papers"

A Eurolat, que se reuniu pela primeira vez em Lisboa, é uma Assembleia
Parlamentar multilateral, criada em 2006 e composta por 150 membros - 75 do
Parlamento Europeu e 75 de parlamentos da América Latina - que tem em vista o
desenvolvimento de uma associação estratégica entre a Europa e a América Latina.

As resoluções e a Declaração de Lisboa estarão disponíveis na
próxima semana na Pagina web Assembleia Eurolat em Lisboa
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