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Ana Gomes integra missão interparlamentar a Washington DC 
 

25 de fevereiro de 2019 - Ana Gomes integra amanhã, 26 de fevereiro, uma missão do 
Parlamento Europeu a Washington DC, no quadro da 83ª reunião interparlamentar entre 
a União Europeia e os Estados Unidos da América (EUA), juntamente com outros 
eurodeputados da Delegação para as Relações com os EUA. 
 
O programa desta missão, que decorre até ao dia 28 de fevereiro, prevê reuniões com os 
departamentos de Estado e de Defesa dos EUA sobre relações transatlânticas, 
designadamente sobre segurança europeia e transatlântica. Os eurodeputados vão 
também encontrar-se com congressistas americanos e com Dan Mullaney, 
Representante-Adjunto de Comércio dos EUA para a Europa e o Médio Oriente. Os 
recentes desenvolvimentos nas relações entre os EUA e a União Europeia, a interferência 
eleitoral, a cooperação económica e comercial e, ainda, questões de política externa, em 
particular quanto à Rússia, à crise na Venezuela, ao Irão e ao Afeganistão são outros dos 
temas a discutir pelos eurodeputados com os interlocutores americanos nesta missão. 
 
Os contactos entre o Parlamento Europeu e o Congresso norte-americano remontam a 
1972. Em 1999, as relações foram reforçadas e oficializadas através da criação do 
Diálogo Transatlântico entre Legisladores (DTL). O DTL congrega deputados ao 
Parlamento Europeu e membros da Câmara dos Representantes dos EUA em reuniões 
interparlamentares realizadas duas vezes por ano, alternadamente, nos EUA e na 
Europa. Ana Gomes é membro da Delegação do Parlamento Europeu para as Relações 
com os EUA desde 2004, ano em que iniciou funções como eurodeputada após ter sido 
eleita pela primeira vez.  
 
 
Para quaisquer outras informações/comentários: 
 
Gabinete da eurodeputada Ana Gomes 
+351 91 933 24 00 
+ 32 (0)2 284 7824 
anamaria.gomes@europarl.europa.eu  
https://twitter.com/AnaGomesMEP 
https://www.facebook.com/anagomesmep 
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Nota 
 
Ana Gomes foi eleita pela primeira vez pelo Partido Socialista para o Parlamento Europeu em 
2004, tendo sido reeleita em 2009 e em 2014. Integra, desde 2004, o Grupo da Aliança 
Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D) no Parlamento Europeu. A eurodeputada 
é, atualmente, a Vice-Presidente da Comissão Especial sobre os Crimes Financeiros e a 
Elisão e a Evasão Fiscais (TAX3) e membro efetivo da Comissão Parlamentar das Liberdades 
Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (LIBE); da Subcomissão da Segurança e da 
Defesa (SEDE); e, ainda, da Delegação à Assembleia Parlamentar da União para o 
Mediterrâneo (DMED) e da Delegação para as Relações com os Estados Unidos (D-US). Ana 
Gomes é, desde 2016, responsável pelo acompanhamento do processo democrático e do 
escrutínio parlamentar na Geórgia, no quadro do Grupo de Apoio à Democracia e 
Coordenação Eleitoral, desde que chefiou, nesse mesmo ano, a missão de observação 
eleitoral do Parlamento Europeu às eleições legislativas daquele país do Cáucaso do Sul. 
Ainda durante o atual mandato, Ana Gomes foi a coordenadora do grupo S&D da Comissão 
Especial sobre o Terrorismo (TERR), cujos trabalhos terminaram em dezembro de 2018, uma 
vez aprovado o relatório com as conclusões e recomendações desta comissão. 
 
Além disso, a eurodeputada socialista é membro suplente da Comissão de Assuntos Externos 
(AFET) e da sua Subcomissão para os Direitos Humanos (DROI), assim como da Delegação 
para as Relações com os Países do Magrebe e a União do Magrebe Árabe (DMAG); da 
Delegação para as Relações com o Iraque (D-IQ) e da Delegação à Assembleia Parlamentar 
Euronest (DEPA). 
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