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Comunicado de imprensa - 20-03-2017

Presidente do PE recebe Presidente Marcelo Rebelo de
Sousa na quarta-feira, 22 de março

O presidente do Parlamento Europeu (PE), Antonio Tajani, e o
Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, vão
reunir-se quarta-feira, 22 de março, às 16h15 (hora em Bruxelas,
menos uma em Lisboa), no edifício do PE, em Bruxelas.

O encontro realiza-se no dia em que se assinala um ano dos atentados
terroristas no aeroporto e numa estação de metro da capital belga. Antes
da reunião bilateral, o presidente do PE e o chefe de Estado português
estarão presentes na cerimónia de inauguração de um monumento em
memória das vítimas.

Antonio Tajani e Marcelo Rebelo de Sousa vão fazer declarações à
imprensa após a reunião, às 16h45 (hora em Bruxelas, menos uma
em Lisboa), no edifício Paul-Henri Spaak, 9.° andar.
Pode assistir em direto no Europe by Satellite (EbS+).

O Presidente da República vai reunir-se em seguida com os
eurodeputados portugueses, estando o encontro previsto para as 17h00
(hora em Bruxelas, menos uma em Lisboa).

Mais informação

Sítio web do presidente do Parlamento Europeu

Sítio web da Presidência da República Portuguesa

Comunicado de imprensa sobre a sessão solene com o PR no Parlamento
Europeu, em Estrasburgo, no dia 13 de abril de 2016: Presidente da República
defende estabilidade em Portugal e apela a uma Europa unida e solidária

Vídeo do discurso do Presidente da República no Parlamento Europeu, no dia 13
de abril de 2016
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Disclaimer:
Recebeu este email porque o seu endereço eletrónico está registado na
nossa lista de contactos. Se não desejar receber os comunicados, envie por
favor um email para teresa.coutinho@ep.europa.eu
Os seus dados são apenas processados para efeitos de receção destes
comunicados e não serão transferidos para terceiros.
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