Passagem de Testemunho entre as Presidências Alemã e Portuguesa
17 de dezembro de 2020
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, recebeu hoje do
Presidente do Bundestag da República Federal da Alemanha, Wolfgang Schäuble, a
"passagem de testemunho" da Dimensão Parlamentar da Presidência do Conselho da
União Europeia.
Embora a Presidência Alemã do Conselho da União Europeia termine apenas a 31 de
dezembro de 2020, e a Presidência Portuguesa se inicie a 1 de janeiro de 2021 –
prolongando-se por seis meses –, os Presidentes Eduardo Ferro Rodrigues e
Wolfgang Schäuble decidiram assinalar simbolicamente a transição das Presidências,
na sua Dimensão Parlamentar, através de mensagens endereçadas mutuamente,
gravadas em Lisboa e em Berlim.
Na mensagem que dirigiu ao Presidente do Bundestag, o Presidente da Assembleia
da República saúda a Presidência Alemã pelos êxitos «(…) que foram muitos e de
longo alcance, conseguidos nos últimos seis meses», registando que «(…) os
constrangimentos resultantes da pandemia não impediram a cooperação estreita e
frutuosa entre a Assembleia da República e o Bundestag».
Do trabalho levado a efeito nos últimos meses, sob a égide da Declaração do Trio de
Presidências na sua Dimensão Parlamentar (Alemanha, Portugal e Eslovénia, para o
período de dezoito meses, que se iniciou a 1 de julho de 2020 e que se estende até 31
de dezembro de 2021), o Presidente Eduardo Ferro Rodrigues realça a iniciativa da
Conferência Interparlamentar de Alto Nível sobre Migrações e Asilo, realizada no
passado mês de novembro, a qual terá seguimento durante a Presidência Portuguesa.
Para o Presidente da Assembleia da República, as diferentes «(…) posições
existentes entre os Parceiros europeus (…) são um impulso extra para que
continuemos a dinamizar o debate e o trabalho na área das migrações e do asilo»,
aspeto em que considera fundamental «(…) a voz dos Parlamentos Nacionais da
União Europeia (…) onde as nossas sociedades, na sua diversidade, se encontram
representadas».
O Presidente Eduardo Ferro Rodrigues alude ainda ao relacionamento com África –
«(…) próximo e de afeto» –, adiantando que a Assembleia da República tem prevista,
para junho de 2021, a realização de uma Conferência Interparlamentar sobre o
Aprofundamento da Relação União Europeia – África. «Também aqui serão bemvindos o apoio e a cooperação dos Colegas Alemães», afirma o Presidente do
Parlamento Português.
«É com amizade, e sentido do dever que agora nos incumbe, que recebo a passagem
da Presidência, na sua Dimensão Parlamentar, movidos que somos pelo mesmo
espírito: trabalhar por uma Europa mais forte, mais solidária e coesa, aberta ao mundo
e fiel aos seus princípios e valores» afirma o Presidente da Assembleia da República
na mensagem que dirige ao homólogo Wolfgang Schäuble, na qual expressa o seu
desejo de que «(…) 2021 seja o ano em que vencemos o flagelo da pandemia que
tanto sofrimento tem trazido às nossas populações».
Na sua mensagem, o Presidente do Bundestag, Wolfgang Schäuble, assume o
compromisso de manter uma relação próxima com a Assembleia da República nos
próximos meses, dando nota da importância da Declaração assinada em 29 de junho
– conjuntamente pelos Presidentes do Bundestag e do Bundesrat da Alemanha, da
Assembleia e do Conselho Nacional da Eslovénia e da Assembleia da República de
Portugal.

Lamentando a impossibilidade da realização do encontro presencial com o Presidente
Eduardo Ferro Rodrigues – que havia sido previsto para o dia de hoje, 17 de
dezembro, em Berlim –, o Presidente do Bundestag salienta a importância das novas
tecnologias, que permitiram que as reuniões e conferências não fossem suspensas,
antes se tivessem de adaptar às consequências da pandemia de COVID-19.
O Presidente Wolfgang Schäuble saúda ainda a intenção de Portugal prosseguir com
a Conferência Interparlamentar de Alto Nível sobre Migrações e Asilo, bem como de
retomar o diálogo, iniciado no âmbito da COSAC (Conferência dos Órgãos
Especializados em Assuntos da União dos Parlamentos da União Europeia), com
Parlamentos e Parlamentares de África.
Disponibilizando-se, ao nível político e ao nível dos Serviços, para prestar o apoio
necessário à Assembleia da República, beneficiando da experiência acumulada no
semestre que termina dentro em breve, o Presidente do Bundestag conclui a sua
mensagem transmitindo ao Presidente da Assembleia da República os votos de
maiores sucessos para a Presidência Portuguesa.

