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COORDENADOR-ADJUNTO DA LUTA CONTRA A DROGA DO
REINO UNIDO ELEITO PRESIDENTE DO OEDT

Mike Trace, coordenador-adjunto da luta contra a droga do Reino Unido, foi hoje eleito
presidente do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência – a agência da
União Europeia de informação sobre a droga com sede em Lisboa – durante a 21° reunião
do respectivo Conselho de Administração.

O novo presidente do Observatório Europeu foi eleito por um período de três anos e irá
substituir Franz-Josef Bindert da Alemanha. Mike Trace tem desempenhado um papel
crucial na Unidade de Coordenação da Luta contra a Droga do Reino Unido desde 1997
através da criação e implementação da estratégia para 10 anos Tackling drugs to build a
better Britain. Franz-Josef Bindert, que foi eleito presidente em 1997, não se re-candidatou
para mais um mandato. Mike Trace, que será o terceiro presidente do OEDT, vai ocupar o
lugar que foi do Pe. Vítor Feytor Pinto, o primeiro a ser empossado no cargo, em 1994.

Para o lugar de vice-presidente foi eleito Marcel Reimen do Luxemburgo, conselheiro
especial do governo na Representação Permanente do Luxemburgo junto da União
Europeia, que se re-candidatou à posição que já ocupava, também desde 1997.

O presidente e o vice-presidente, agora designados, são os principais responsáveis do
Bureau do Conselho de Administração, para o qual foram esta manhã igualmente eleitos
Camilo Vázquez de Espanha e Brigitte Magistris da Áustria, e que inclui também Sir Jack
Stewart-Clark e Jean-Paul Mingasson, designados pelo Parlamento Europeu e pela
Comissão Europeia, respectivamente.

O Conselho de Administração do OEDT é o seu órgão deliberativo máximo, reunindo-se
cerca de duas vezes por ano para tomar as principais decisões relativas à agência. É
constituido por 19 membros efectivos: um designado por cada Estado-membro da União
Europeia, dois representantes da Comissão Europeia e ainda dois especialistas no domínio
da droga designados pelo Parlamento Europeu.

O Conselho de Administração, que se encontra reunido até amanhã, irá discutir e aprovar o
programa de trabalho da agência para o triénio de 2001 a 2003, bem como os programa de
trabalho e orçamento para 2001. Dentre os pontos da agenda desta 21° reunião do CA,
destaca-se ainda a adopção dos mecanismos específicos de aplicação do plano de reforma
do OEDT que foi aprovado na globalidade na reunião de Setembro de 2000. Este plano de
reforma, enquadra os novos programas de trabalho do OEDT e constitui uma viragem no
desenvolvimento desta agência da UE, quer no domínio dos respectivos métodos de
trabalho, quer quanto ao âmbito de actividade.
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