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ELEIÇÕES PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO OBSERVATÓRIO EUROPEU  

Conselho de Administração reelege presidente Laura d’Arrigo, membro francesa, 
e vice-presidente Franz Pietsch, membro austríaco 

(14.12.2018, LISBOA) O Conselho de Administração do Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência  (EMCDDA), reunido em Lisboa esta semana, realizou hoje eleições para os cargos 
de presidente e vice-presidente. 

Laura d’Arrigo (França) , conselheira diplomática na Missão Interministerial francesa de luta contra as 
drogas e os comportamentos aditivos (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives — MILDECA) foi reeleita presidente para os próximos três anos. Laura d’Arrigo  é 
membro do Conselho de Administração desde dezembro de 2013 e a primeira mulher a ocupar o cargo. 

Após vários anos ao serviço das instituições da UE, em particular da Comissão Europeia, em 2017  
Laura d’Arrigo  foi encarregada pelas autoridades francesas de contribuir para a execução e 
coordenação da política externa francesa no domínio das drogas, tanto a nível bilateral como 
multilateral. Entre 2010 e 2014, presidiu aos Correspondentes Permanentes do Grupo Pompidou do 
Conselho da Europa. 

Franz Pietsch (Áustria)  foi hoje reeleito para o cargo de vice-presidente. Membro do Conselho de 
Administração desde 2002, Franz Pietsch  é representante da Áustria para assuntos internacionais em 
matéria de dependências e drogas, bem como diretor-geral adjunto e chefe de departamento no domínio 
do tabaco, álcool e dependências não ligadas a substâncias e assuntos internacionais em matéria de 
dependências. 

Comentando os resultados, Alexis Goosdeel, Diretor do Observatório , declarou: «Felicito a presidente 
e o vice-presidente pela sua reeleição e agradeço-lhes a dedicação e cooperação demonstrada ao longo 
do primeiro mandato. Aguardo com expetativa a oportunidade de continuarmos a implementação da 
Estratégia 2025 do EMCDDA e do programa de trabalho para 2019-2021 e de, juntos, contribuirmos para 
uma Europa mais saudável e mais segura.» 

Claude Gillard (Bélgica) , membro fundador da agência, foi também reeleito membro e presidente do 
Comité Orçamental do EMCDDA . Claude Gillard  preside ao comité desde 2003. Lars Petersen 
(Dinamarca)  foi eleito membro do Comité Executivo . 

O Conselho de Administração é o principal órgão de decisão do Observatório  Europeu  e reúne duas 
vezes por ano. É composto por um representante de cada Estado-Membro da UE, da Noruega e da 
Turquia, dois representantes da Comissão Europeia e dois peritos independentes no domínio das drogas 
designados pelo Parlamento Europeu. 

Na sua reunião desta semana (13-14 de dezembro) em Lisboa, o Conselho de Administração  
aprovou o orçamento para o exercício de 2019 e o programa de trabalho para 2019-2021 da agência.  
As discussões abrangeram igualmente a cooperação entre a agência e a Albânia  e a Ucrânia ,  
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bem como os procedimentos para a criação de uma lista de peritos para assistir o Comité Científico  
do EMCDDA  nas avaliações dos riscos das novas substâncias psicoativas. Na primavera de 2019 será 
lançado um convite à manifestação de interesse no sítio web da agência. Por último, o Conselho de 
Administração debateu as principais conclusões de uma avaliação externa do Observatório Europeu  e 
os recentes desenvolvimentos nas políticas em matéria de canábis. 

 
Notas 
 
Para mais informações sobre o Conselho de Administração do EMCDDA, consultar: 
www.emcdda.europa.eu/about/mb 
Para mais informações sobre os programas de trabalho do EMCDDA, consultar: 
www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes 
Para mais informações sobre o Comité Científico do EMCDDA, consultar: www.emcdda.europa.eu/about/sc 

 


