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Uma Europa mais Forte na Cena Mundial
A 1W ‘tão Europeia (UE) ejinl a e, ml 60’ant 5 de história
e desden Inicio que e,,tistiLtii ti’’, hl,,e,, de peso a nível
muiitlial que se is-os vindo a afirmar in longo do
[eflIpLI dOU ‘IS sucessivos alliqzai)ICIIIIIS 1. IiptnftIfldli
nie,it,,s ii,, nível de integração eeoflón,iea e ;,tilitie,i.

É inegável a posição de liderança

que

a IJE ,nanténi no pa~ brama 1 ntmdial
cc,” a força negociadora de 28 liações e
‘liii Louco objetivo conmn, o que faz da
UE tini gigante económico e político
cmli tini iuuercado de 500 uuiilliões de
eonsunuidores, uni P111 per capita de
cerca de 27 mil euros e o n,aior
parceiro comercial de 80 países.
Stiiid,.rjcdade,

,,I,ertt,ra. respeito e Loler,1i,ei,, sãi,
valores LIOC vslã,, ‘Ia base da UE. eoiilen,pi,idiis luis
Iral,,d,,s da
e 11115 suas elações e’,’) o resi,, LI”
lIliIiIdLi. As.si,n_ preilissas conlo a dig,,idade iiui,i,au,,,
a lil,erci,ade.a deln,,c,-aei,i. a igualdade, , eslado de
direito e respeito pelos direitos i,u,i,,i,u,s são pret,eu—
patçõescoi,staiiies L~tiegluiaI,I o lrahailu, que é realiza—
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FUTURE OF EUROPE

do. E uiesi e segI~l,ieiitn que a U E

ireis ra acordos espe—
eflicos tendi, dii enufili is país coni o qtual está O lego—
dar 0)101) coeaso di ~s pais~s dos lialeas. ei,, cresci—
mcliii, e e,,ndidatos à i,,tcgraç,io. e oi,,,o é LI Caiu
tamhé,,, de grandes líderes niu,,di,us dolEIlili Chi,,a e a
liüssia que. ,,oulr’, aspeto. merece,,, atençã,, redol,ra—
da ~Clil ii,ipcsrtil,,eia que t,unlic~u, eles lê,,, ia ee,,a
,,,undjal

A ação da LJI~ estende-se panu além de
ass,lntos puraii~euite económicos.
l)c~s ,iliiin,,s ae,irolos e pareerias estalseleu:iiios é
salie,,lar a declaração’ eooiulnta i_IE—NAlt), ciiijullui tlt
2016. cu~, IIhieiivL~preIIde—se colo II reí,,rçoulo sei,,r tIa
deres,, e o aLIlsIcilIli 111, preve,içto e ea1sieiulade LI,’
res~ insta a sitllllçiSes de crise, non,ca,la,iicn icai, nível
da eoii1,eraç~o, para as qtuestões da Inigração. A mais
recente crise de rertigiadns (Ci,, -se o, ,strado, til), desa
Ii,, p,,ia ‘‘5 líderes eL,ro1,eus que ,I~li e,ie,,nlrara,,,
a I~sIiosiIi niais eiie:iz 1010h1~ Iri,blell,,,eonilld,,.
(SCIIIpft unI tl,,s L~~p,eos de LIisclISSãII til, dia. II d~LlC
deininisira a Nd,ieU1iRç~,i europeia ciii dar ad,, lo à
siIi,,iç~lo.
A pr~va viva Litie a União Europeia se preocupa vertia—
deir,u,ie,,te com a ,tilid,,tle exlr,ieo,i,ui,iil,iria e “to
,ode sereonsideradu allelias eiaiii, tiiiill elite dc ,,,içnes
desenvolvid,,s que se eentn’ni iIeILs prõpriaiséo~ Ri cli,
de luis de i,ieiatle du ,ijutla pública 110 desei,volvii,,ei,
tu e da ajuda iiuni,inii,iria à ese,il,i i,ioi,di,,l sere,,nes-di
LIII j,ela 0K Em 2016. a Cn,,,issãn Euiruipcia aprov,,u Is
i,rçalnelllo inicial de ajuda l,uun,,nitária nus elevados
“(é dita. no valor dc 1.1 mil milhões de cur,,s. Coi,se
dluêi,cia do i,uilnerl, ereseei,te de rerugiadi ms eaus,idns

pelas eaiàst rofts n,,turais e pelos mais recentes eouillitns
ar,,,ados no Norie de Afile,, e Médio ideote.
Vale a pena ree,srclar u~ ~nrmLivri por detrás do surgiinri,io~
tIo tInia uni~n de liações eurlspeias:oeoniisaiei,guerr,i um
eI,,,per,uçili, 511111 ti deseuivolviuienli, prilcipius nustorus
da iluaçãi, etlrolieia c~t,t ,,iutla Iloijese oalitéui priilridll
ties.

A União Europeia lsila lodosos dias contra
o terrorismo e as práticas de violência.
pioctira.ido ajudar a coijiunidade
lo teriiacio,ia lua 111am. titeiiçao da paz. lIs
garantia da segurança, ‘lo respeito pelos
direitos humanos e na diniiimiçao das
desigualdades em.Ire as regioes. IIao so
iii tracoi iituisilarias, i lia S tai nbei o
pelo resto do ,nmido.

Inês Sat,l,ss Citit Martlns, Péssiei FIrreira,
aluiras da licencia (ti ra dc cot,,,an,ua da A
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