
 

 
 

 

 COMISSÃO DE ASSUNTOS EUROPEUS 

 

ACTA NÚMERO 7/XI/ 2.ª SL 
 

Aos 3 dias do mês de Março de 2011, pelas 09:15 horas, reuniram a Mesa e os 

Coordenadores dos Grupos Parlamentares da Comissão de Assuntos Europeus, na 

Sala 7 do Palácio de S. Bento, na presença dos Senhores Deputados constantes da 

folha de presenças que faz parte integrante desta acta, com a seguinte Ordem do 

Dia: 

 

Audiência a S. Ex.ª o Ministro de Estado responsável pela negociação da 

adesão da Turquia à União Europeia, Egemen Bagis. 

Nota: Audiência conjunta com a 2ª CNECP e com o Grupo de Amizade 

Portugal-Turquia. 

 

O Sr. Presidente, Deputado Vitalino Canas (PS), deu as boas-vindas ao Sr. Ministro 

de Estado Turco, salientando a importância da adesão da Turquia à UE, reforçada 

com os recentes acontecimentos no Norte de África e no Médio Oriente, valorizando 

o papel da Turquia na região.  

 

Durante a reunião intervieram os Senhores Deputados José Ribeiro e Castro (CDS-

PP), Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades 

Portuguesas; Paulo Pisco (PS), Carlos Costa Neves (PSD), Glória Araújo (PS), 

Presidente do Grupo de Amizade Portugal-Turquia; José Manuel Ribeiro (PS) e Luís 

Rodrigues (PSD), tendo sido abordados os seguintes temas: 

 

- o processo de adesão da Turquia à UE (com 13 dos 33 capítulos em negociação, 

estando a Turquia preparada para encetar as negociações em relação a mais 16 

capítulos, recordando-se que a Presidência Belga fora a primeira presidência em 

que não se abriu nenhum capítulo e que alguns Estados-Membros bloquearam as 

negociações relativamente a 8 capítulos devido à questão cipriota, procurando 

alterar os critérios a meio das negociações e, consequentemente, a dificuldade em 

manter os níveis de apoio dos cidadãos turcos a este processo) e o apoio expresso 

por Portugal, com o apoio dos partidos políticos representados no Parlamento, 

recordando-se o facto de ter sido na Presidência Portuguesa, em 2000, que a 



 

Turquia adquirira o estatuto de país candidato e apelando-se a que Portugal 

publicitasse de forma mais expressa esse apoio no quadro das reuniões europeias; 

 

- o desenvolvimento democrático, económico e social da Turquia (o recente 

processo de revisão constitucional, o empenho em torno da defesa dos direitos 

fundamentais, incluindo os religiosos, os 8% de crescimento em 2010, o facto da 

Turquia ter uma população jovem e a vantagem de ser europeia e ser muçulmana, 

podendo constituir a ponte entre estas duas realidades); 

 

- a questão Cipriota; 

 

- as relações da Turquia com os países do sul do Mediterrâneo, com Israel, com o 

Iraque e com os EUA; 

 

- a questão energética e o papel da Turquia na região (relações com a 

Rússia/gasodutos e oleodutos que passam no seu território e com o Médio Oriente e 

os países do Golfo); 

 

- a questão da concessão de vistos entre a Turquia e a UE (considerando-se 

incompreensível o facto da UE ter celebrado acordos de liberalização de vistos com 

a Bolívia, o Brasil e o Paraguai e ainda não o ter feito com a Turquia, onde 60% do 

comércio é realizado com a UE e é membro da NATO); 

 

- o desenvolvimento das relações entre os Grupos de Amizade dos dois 

Parlamentos (português e turco), promovendo o mútuo conhecimento de ambos os 

povos e debatendo publicamente os temas de interesse comum. 

  

A reunião foi encerrada às 10:30 horas, dela se tendo lavrado a presente acta, a 

qual, depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 5 de Abril 2011. 

 

 

O PRESIDENTE  

 

 

 

(VITALINO CANAS) 



 

Folha de Presenças 

 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Carlos Costa Neves 

 Luís Rodrigues 

 Vitalino Canas 

 João Serpa Oliva 

 José de Bianchi 

 

 

 

Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

 

 

 

 

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 

 

 

 

Justificaram a falta os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Ana Catarina Mendonça Mendes 

 Cecília Honório 

 Honório Novo 

 Pedro Brandão Rodrigues 

 

 


