
Oeurodeputado do PSD e o problema dos fluxosmigratórios

OConselhoEuropeu e oMediterrâneo
Falhou no que eramais urgente
CarlosCoelho

Papa Francisco denunciou Estamos
a transformar o Mediterrâneo no
maior cemitério da Europa Entre
Lampedusa e as tragédias da passa

da semana em quemorrerammais de mil
pessoas mediaram dezenas de pequenos
incidentes queceifaramavidaamilharesde
pessoas Sóem2014terãosidomaisde3500
Os desafios que se colocam à política de

imigraçãonãosãorecentes Masasua inten
sidade tem aumentado
Com a entrada em vigor do Tratado de

Amesterdão em 1999 a União Europeia
ganhou novas competências na imigração
e no asilo No mesmo ano em Tampere os
chefes de Estado e de Governo apelaram a
Parcerias com os países de origem a um
Sistema comumeuropeude asilo a uma
gestão mais eficaz dos fluxos migratórios

em estreita colaboração com os países
de origem e de trânsito e a combater os
indivíduosqueestãoenvolvidosno tráficode
seres humanos e na exploração económica
dosmigrantes Frases como estas têm vin
do a ser repetidas ao longo dos anos

Aquando da tragédia de Lampedusa já o
Norte deÁfrica fervilhava com instabilidade
pós primavera árabe e a Síria e a Líbia se
encontravam em guerra civil O Conselho
decidiu se pela criação do Grupo deMissão
paraoMediterrâneo Elávieramasmesmas
palavras deordem
ComodisseAhmedAbdalla umsomali de

47 anos ao Expresso Não vamos à procura
de uma vida melhor Vamos à procura de
vida Atrás denós só hámorte
Responder de forma séria ao problema

dos fluxosmigratóriosenvolveseguramente
medidas de fundoquepassam por
Regular melhor a imigração legal e com

bater a ilegal
Contribuir para a paz nos territórios em

guerra comdestaque para a Síria
Pôr cobro à situação de vazio de poder

na Líbia
DerrotaroautointituladoEstadoIslâmico
Combater eficazmente os traficantes de

seres humanos
Investir mais em cooperação e desenvol

vimento
Todas elas são importantes mas não produ
zem resultados no curto prazo
Esperava sinceramente que o Conselho Eu

ropeu respondesse a dois desafios
Quefinalmentedefinisseumarealpolítica

europeia para amigração
Que desse uma resposta de emergência

humanitária faceàspessoasqueestão a ten
tar atravessar oMediterrâneo e emgrande
número perdema vida
Ora asmedidas aprovadas pelo Conselho

não respondemanenhumdosdoisdesafios
Asmedidas de longoprazonão terão conse
quência agora e as que requeremefetiva so
lidariedadeesbarraramnafaltadeconsenso
E o Conselho falhou rotundamente no que
era mais urgente Triplicar o orçamento da
Operação Triton é positivo mas claramente
insuficiente Triplicar o Triton é ter no Me
diterrâneo uma operação comunitária em
nome de 28 Estados membros com menos
recursos financeiros do que a missãoMare
Nostrum quea Itália sozinha levou a cabo
Devíamos recordar aos chefes de Estado

e de Governo o que aprenderam quando
erampequenos quenão sedeve deixarpara
amanhãoquedevemos fazer hoje Sabendo
que neste caso não se trata apenas de um
problema de gestão do tempo Trata se da
diferença entre a vida e amorte paramilha
res de pessoas
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