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Comunicado – 12 de junho de 2015

“Coabitar e ultrapassar as diferenças”
Comissão Européia organiza reunião de alto nível com líderes religiosos
No Palácio Berlaymont de Bruxelas, sede da Comissão Européia, no dia 16 de junho de 2015, será realizada uma
reunião de alto nível, com líderes religiosos. O evento acontecerá no âmbito do diálogo, previsto pelo Artigo 17
do Tratado de Lisboa, em vigor há alguns anos entre os órgãos da União Européia e Igrejas, religiões e
organizações filosóficas e não confessionais.
Participará da mesma o primeiro vice-presidente da Comissão, Frans Timmermans e está prevista também a
participação de Antonio Tajani, vice-presidente do Parlamento Europeu. Estão convidados cerca 15 líderes
religiosos, para um debate cujo tema é “Coabitar e ultrapassar as diferenças”. Da Igreja Católica participarão o
cardeal Reinhard Marx, arcebispo de Mônaco e presidente da COMECE, e Maria Voce, presidente do Movimento
dos Focolares.
Participará também o Rev. Christopher Hill, presidente da CEC; o Metropolita Emmanuel, do Patriarcado
Ecumênico; o Arcebispo Antje Jackelén, Primaz da Igreja Luterana da Suécia; o chefe dos rabinos da Bélgica,
Albert Guigui; o Imã Khalid Hajji, secretário geral do Conseil Européen des Ouléma Marocains.
Os resultados da reunião contribuirão para a preparação do primeiro Simpósio Anual sobre os Direitos
Fundamentais da União Européia, que será realizado em Bruxelas, nos dias 1º e 2 de outubro de 2015, com o
título: “Tolerância e respeito: prevenir e combater o ódio antissemita e antimuçulmano na Europa”.
O desenvolvimento do espírito comunitário mediante o diálogo é um dos objetivos da Comissão que, no âmbito
do programa “Europa para os cidadãos” 2014-2020, destinou 185,5 milhões de Euros para financiar projetos
destinados a sensibilizar os valores como a tolerância e o respeito recíproco e a criar uma maior compreensão
intercultural e inter-religiosa entre os cidadãos.
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