Cimeira Europeia das Regiões e dos Municípios
Nos dias 5 e 6 de Março, o Presidente da Câmara Municipal de Tavira,
na qualidade de membro do Comité das Regiões da União Europeia, irá
estar presente, em Praga, na República Checa, na Cimeira Europeia
das Regiões e dos Municípios, numa organização do Comité das
Regiões e da capital do país que assume a Presidência do Conselho da
União Europeia. Este encontro, o qual contará com a participação
Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, e do
Presidente do Comité das Regiões, Luc Van den Brande, tem como
objectivo apresentar a posição das regiões e das cidades da Europa
perante os desafios futuros.
Em Praga, será relançada a necessidade de um desenvolvimento
socioeconómico equilibrado das regiões, através de uma política
regional forte e da necessária coesão territorial, a fim de permitir que os
cidadãos possam escolher onde querem residir e trabalhar na Europa,
independentemente, das barreiras geográficas.
A Comissão Europeia apresentará uma primeira análise dos resultados
da consulta pública acerca do Livro Verde sobre Coesão Territorial,
enquanto que o Comité das Regiões salientará a importância da
governação multiníveis para a eficácia das políticas adoptadas e para
assegurar a proximidade dos cidadãos.
Ainda, em Praga, o Comité das Regiões ouvirá os líderes dos principais
partidos europeus, confirmando, deste modo, a sua posição de
parceiro na preparação das eleições para o Parlamento Europeu. No
final da Cimeira terá lugar um debate, num canal televisivo checo, com
vista a sensibilizar a opinião pública para a importância deste acto
eleitoral.
Neste encontro irão estar reunidos 600 eleitos regionais e locais, entre os
quais presidentes de regiões, de câmaras, de parlamentos regionais e
altos responsáveis da União Europeia e das associações representativas.
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