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NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO

Cessação do mandato de uma deputada francesa ao Parlamento Europeu

Na sessão de 13 de Maio de 2002, o Parlamento tomou conhecimento da nomeação da:

Sra. Tokia SAÏFI  (PPE-DE/FR)

para o cargo de Secretária de Estado do Desenvolvimento Sustentável do Governo francês.

Nos termos do disposto no artigo 6º do Acto relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por
sufrágio universal directo, bem como no nº 4 do artigo 8º do Regimento do Parlamento Europeu, o respectivo
mandato no Parlamento Europeu cessa a partir de 7 de Maio de 2002.

______________
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LISTA DOS INTERGRUPOS EXISTENTES NO SEIO DO PARLAMENTO EUROPEU
Constituídos nos termos da regulamentação aprovada pela Conferência dos presidentes em 16.12.1999

(Situação em 4 de Junho de 2002.)

Denominação Data de
Constituição

Presidência N. Membros Grupos
patrocinadores

ANTIRACISME – EGALITE DES
DROITS

12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

CIEL ET ESPACE 11.06.2001 SAVARY Gilles (PSE) 33 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

FAMILLE ET PROTECTION DE
L'ENFANT

01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN
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GAY AND LESBIAN RIGHTS 06.03.2002 SWIEBEL Joke (PSE) 16 PSE
ELDR
Verts/ALE

HEALTH INTERGROUP 19.06.2001 STIHLER Catherine (PSE)
GROSSETÊTE Françoise (PPE-DE)
AHERN Nuala (Verts/ALE)

10 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.2000 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD

NATIONS SANS ETAT – STATELESS
NATIONS

07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
Verts/ALE
T.D.I.

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI

REGIONAL AND MINORITY
LANGUAGES

13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE-UK) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL
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THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA’ Guido (PPE-DE) 44 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI

VITICULTURE- TRADITION –QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF
ANIMALS

13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José Maria
(PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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PERGUNTAS ESCRITAS                                                                      (Situação em 03.06.2002)

Autor Objecto N°

Anne Van Lancker Disponibilidade dos estudos e relatórios elaborados com
ajuda financeira europeia

P-1247/02

W.G. van Velzen Ajudas estatais P-1248/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Imposto nas Ilhas Baleares P-1249/02

Werner Langen Taxas aplicadas aos cidadãos romenos na fronteira E-1250/02

Werner Langen Taxa de IVA no sector da hotelaria E-1251/02

Charles Tannock Normas dos concursos públicos, especialmente no que
respeita ao contrato para produção de vacinas pela
PowderJect, no RU

E-1252/02

Charles Tannock Normas para a concessão de auxílios estatais, com
particular referência à Mecklenburger Metallguss

E-1253/02

Glenys Kinnock Presença nas reuniões do Conselho E-1254/02

Glyn Ford Livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas E-1255/02

Alejandro Cercas Salário mínimo E-1256/02

Alejandro Cercas Salário mínimo E-1257/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Fiscalidade nas Ilhas Baleares E-1258/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Fiscalidade nas Ilhas Baleares E-1259/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Fiscalidade nas Ilhas Baleares E-1260/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Fiscalidade nas Ilhas Baleares E-1261/02

Cristiana Muscardini Imposto sobre o consumo de vinho E-1262/02

Mihail Papayannakis Golpe de Estado na Venezuela e comunicado da
Presidência espanhola

P-1263/02

Luigi Vinci Reabertura do túnel de Mont-Blanc P-1264/02
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Carlos Bautista Ojeda Data de publicação do III Plano de Acção da Segurança
Rodoviária

P-1265/02

Heinz Kindermann A protecção da enguia europeia e a captura de meixão E-1266/02

Jaime Valdivielso de Cué Pesca E-1267/02

Vitaliano Gemelli Critérios de selecção dos directores-gerais e de outros
cargos de chefia superiores da Comissão Europeia

E-1268/02

Concepció Ferrer Estudo das repercussões da aplicação do mecanismo
"growth-on-growth" à China

P-1269/02

Konstantinos Hatzidakis Deficiências de construção nas obras financiadas pelo
QCA e reacção das autoridades gregas

P-1270/02

Stavros Xarchakos Problemas com a aplicação da Directiva sobre a retirada
de automóveis em fim de vida útil

E-1271/02

Anna Karamanou Apelo à revogação do decreto presidencial do Governo
Bush

E-1272/02

Ioannis Souladakis Subsídios aos criadores de gado E-1273/02

Eurig Wyn Degradação ambiental causada pelo desflorestamento E-1274/02

Christopher Huhne Antenas para telemóveis E-1275/02

Luigi Vinci Reabertura do túnel do Monte Branco E-1276/02

Monica Frassoni Fábrica de papel de Tolmezzo (UD) e DPCM de
14/02/2002

E-1277/02

Toine Manders Avaliação das directivas relativas às aves e aos habitats E-1278/02

Toine Manders Recepção de programas via satélite E-1279/02

Mario Mauro Cerco à Basílica da Natividade de Belém P-1280/02

Armin Laschet Compatibilidade do "Decreto Real" belga de 31.12.1953
com a legislação da UE

E-1281/02

Gabriele Stauner Financiamento do "European Business Summit" E-1282/02

Gabriele Stauner Contratos de prestação de serviços adjudicados pelo
Eurostat

E-1283/02

Emmanouil Bakopoulos Capital da Europa E-1284/02

Glenys Kinnock Timor Leste E-1285/02

Graham Watson Carta de condução francesa E-1286/02

Graham Watson Produção de oleaginosas E-1287/02

Laura González Álvarez Impacto ambiental de uma instalação militar no Parque de
los Alcornocales (Cádiz-Espanha)

E-1288/02
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Laura González Álvarez Projecto de auto-estrada entre Los Realejos e Icod de los
Vinos (Tenerife-Espanha)

E-1289/02

Laura González Álvarez Ameaças de desemprego na empresa Arbol (Astúrias-
Espanha)

E-1290/02

Alejandro Cercas Encerramento da fábrica de bolachas Fontaneda em
Aguilar de Campoo, Palência

E-1291/02

Patricia McKenna Porto de Castellón E-1292/02

Patricia McKenna Transposição incompleta da Directiva 97/11/CE por parte
do Estado espanhol

E-1293/02

Marjo Matikainen-Kallström Tradução das normas NE europeias E-1294/02

Mario Mauro Cerco da Basílica da Natividade de Belém E-1295/02

Jens-Peter Bonde Lista de organizações terroristas E-1296/02

Charles Tannock e outros O futuro da comunidade samaritana em Israel e nos
territórios ocupados

E-1297/02

Christopher Heaton-Harris Correcção dos desequilíbrios orçamentais concedida  ao
Reino Unido

E-1298/02

Christopher Heaton-Harris Malversação de fundos da PAC em França E-1299/02

Glenys Kinnock Programa nacional de defesa anti-míssil dos Estados
Unidos

E-1300/02

Michael Cashman Direito de voto dos cidadãos da UE E-1301/02

Miquel Mayol i Raynal Censo nacional na Polónia E-1302/02

Robert Evans Condições de detenção de requerentes de asilo em
Fuertaventura e Lanzarote

E-1303/02

Kathalijne Buitenweg Responsabilidade financeira da UE em matéria de apoio
às instalações nucleares

E-1304/02

Miet Smet Realização de um estudo sobre o sector do trabalho
doméstico remunerado efectuado por terceiros para
particulares no circuito informal

E-1305/02

Emmanouil Bakopoulos Assédio sexual E-1306/02

Mihail Papayannakis Instalação de reservatórios para o armazenamento de
combustíveis na laguna de Vásova

E-1307/02

Kathalijne Buitenweg Critérios mínimos no que refere às condições de detenção
de imigrantes clandestinos e requerentes de asilo

E-1308/02

Laura González Álvarez Encerramento da fábrica de bolachas "Fontaneda" em
Aguilar de Campoo (Palência-Espanha)

E-1309/02
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Kathalijne Buitenweg Falta de garantias processuais mínimas e violações dos
Direitos do Homem e as consequências disto para a
execução do mandado de captura europeu a partir de Abril
de 2003

E-1310/02

Erik Meijer, Alexander de Roo e
Elisabeth Schroedter

Destruição de uma área elegível para o "Natura 2000" no
desfiladeiro de Kresna (Bulgária) em caso de execução de
planos inalterados de construção de uma auto-estrada

E-1311/02

Erik Meijer, Alexander de Roo e
Elisabeth Schroedter

Urgência e capacidade da planeada auto-estrada através
do desfiladeiro de Kresna (Bulgária) e calendário de
inclusão no "Natura 2000"

E-1312/02

Jonas Sjöstedt Excepção sueca relativa às sementes de cânhamo E-1313/02

Jonas Sjöstedt Proibição sueca do cultivo de cânhamo com baixo teor de
THC

E-1314/02

Jonas Sjöstedt Proibição sueca do cultivo de cânhamo com baixo teor de
THC

E-1315/02

Jonas Sjöstedt Cultivo de cânhamo com baixo teor de THC E-1316/02

Elspeth Attwooll Importações pesqueiras para a Polónia P-1317/02

Elly Plooij-van Gorsel Boicote de produtos agrícolas neerlandeses pela China em
reacção a um conflito em matéria de carne

P-1318/02

Catherine Stihler Acesso a informação sobre a política da pesca P-1319/02

Roberta Angelilli Financiamento da construção de órgãos monumentais de
igreja

P-1320/02

Kathleen Van Brempt Financiamento comunitário de projectos culturais P-1321/02

Thierry de La Perriere Sítio Internet do "United Kingdom Independence Party
(UKIP)"

P-1322/02

John Cushnahan Mandado de captura europeu P-1323/02

Helle Thorning-Schmidt Normas da Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU)
sobre cidadãos não comunitários

P-1324/02

Ian Hudghton Acesso à informação sobre a política da pesca P-1325/02

Earl of Stockton Mandado de captura europeu P-1326/02

Nirj Deva Subsídios a favor das pescas P-1327/02

Werner Langen Contabilização das cabeças de gado no caso das vacas da
raça Jersey

E-1328/02

Emmanouil Bakopoulos Conselheiros "hors classe" E-1329/02

Emmanouil Bakopoulos Lugares A1 e A2 E-1330/02
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Elspeth Attwooll Exportações de peixe para a Polónia E-1331/02

Catherine Stihler Reforma da política comum da pesca E-1332/02

María Herranz García Promoção do vinho E-1333/02

María Sornosa Martínez Campos de golfe e transvase do rio Ebro (PHN - Espanha) E-1334/02

Giovanni Pittella Trabalhador transfronteiriço E-1335/02

Giovanni Pittella Escolarização dos filhos dos trabalhadores migrantes E-1336/02

Carlos Lage Gestão das Escolas Europeias E-1337/02

Ilda Figueiredo O desmantelamento da PAC e as negociações agrícolas no
âmbito da OMC

E-1338/02

Ilda Figueiredo Os critérios de elegibilidade das indemnizações
compensatórias

E-1339/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Violência praticada contra as mulheres P-1340/02

Struan Stevenson Acesso a informação sobre a Política Comum da Pesca P-1341/02

Francisca Sauquillo Pérez del Arco Diálogo intercongolês P-1342/02

Pietro-Paolo Mennea Atrasos nos pagamentos P-1343/02

Wolfgang Ilgenfritz Autorização de circulação de veículos automóveis em
Itália

E-1344/02

Elspeth Attwooll Contribuições para o UNHCR E-1345/02

Elspeth Attwooll Reforma da política comum da pesca E-1346/02

Robert Evans Disposições em matéria de segurança social E-1347/02

Concepció Ferrer Acções de estímulo ao capital de risco E-1348/02

Pere Esteve e Carles-Alfred
Gasòliba i Böhm

Discriminação da Província de Teruel nos Fundos
Estruturais

E-1349/02

Erik Meijer Quantidade alarmante do carcinógeno acrilamida em
produtos alimentares muito utilizados

E-1350/02

Alexander de Roo e Erik Meijer Alternativas à auto-estrada Sófia-Kulata E-1351/02

Didier Rod Integração do Fundo Europeu para o Desenvolvimento
(FED) no orçamento da União Europeia

P-1352/02

Freddy Blak Rentabilidade do programa de bolsas de estudo UE-EUA P-1353/02

Carlos Carnero González Posição da Comissão Europeia sobre a utilização de
energia nuclear na UE

P-1354/02

Jens-Peter Bonde Transferência de Steffen Smidt E-1355/02
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Michl Ebner Livros de história E-1356/02

Gerhard Schmid Segredo bancário nos Estados-Membros E-1357/02

Gerhard Schmid Legislação dos países candidatos relativa ao
branqueamento de dinheiro

E-1358/02

Gerhard Schmid Legislação dos países candidatos relativa ao controlo da
aquisição e posse de armas

E-1359/02

Gerhard Schmid Legislação dos países candidatos relativa à produção de
drogas e sua colocação no mercado

E-1360/02

Gerhard Schmid Negociações com os países candidatos sobre matérias do
âmbito da justiça e assuntos internos

E-1361/02

Gerhard Schmid Reunião do Grupo de Acção Financeira contra a Lavagem
de Dinheiro (GAFI/FATF) na Nova Zelândia em 19/20 de
Novembro de 2001

E-1362/02

Geoffrey Van Orden O futuro da central nuclear de Kozloduy na Bulgária E-1363/02

Ian Hudghton Revisão da Política Comum das Pescas E-1364/02

Charles Tannock Experiências com chimpanzés e outros primatas E-1365/02

Eurig Wyn Lei paquistanesa contra a "blasfémia" E-1366/02

Theresa Villiers Custos dos medicamentos destinados a animais
domésticos

E-1367/02

Concepció Ferrer Análise das lacunas da iniciativa "Tudo Menos Armas" E-1368/02

Sergio Berlato e Cristiana
Muscardini

Proposta de regulamento para a vinificação e o
acondicionamento das uva de agricultura biológica

E-1369/02

Fiorella Ghilardotti, Giovanni
Pittella e Catherine Guy-Quint

Formação do pessoal E-1370/02

Sergio Berlato e outros Situação de crise no sector europeu da aquicultura E-1371/02

Bob van den Bos Relações entre a UE e a Birmânia E-1372/02

Heidi Hautala Compromisso da UE de afectar 0,39 % do PIB ao auxílio
público ao desenvolvimento em 2006 e os países
candidatos

P-1373/02

Hans-Peter Martin Reformas na sequência do alargamento da UE P-1374/02

Dorette Corbey Estratégia relativa à BSE nas ovelhas P-1375/02

Michael Cashman Campos electromagnéticos E-1376/02

Miquel Mayol i Raynal Liberdade de associação na Roménia E-1377/02
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Francisca Sauquillo Pérez del Arco Diálogo intercongolês E-1378/02

Anna Terrón i Cusí Execução de dotações entre 1994 e 1999 na Catalunha E-1379/02

Paul Lannoye Importação de alimentos e de ingredientes alimentares
provenientes de países terceiros

E-1380/02

Paul Lannoye Autorizações de tratamento dos alimentos e ingredientes
alimentares com radiações ionizantes concedidas pela
Bélgica

E-1381/02

Paul Lannoye Controlo das instalações de tratamento por radiação
ionizante e dos alimentos e ingredientes alimentares
tratados por irradiação

E-1382/02

António Campos Produtos alimentares que contêm brindes E-1383/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Flexibilidade e emprego P-1384/02

Elspeth Attwooll Acesso a informações sobre a política da pesca P-1385/02

Patricia McKenna Comércio de equídeos P-1386/02

Struan Stevenson Reforma da política comum da pesca P-1387/02

Hiltrud Breyer Abate de animais sem atordoamento prévio E-1388/02

Hiltrud Breyer Análise de produtos aquícolas E-1389/02

Anna Karamanou Segurança e Direitos do Homem E-1390/02

Anna Karamanou Segurança e Direitos do Homem E-1391/02

Glenys Kinnock O Sudão E-1392/02

Glenys Kinnock O alargamento e o seu potencial impacto sobre os países
ACP

E-1393/02

Caroline Lucas Implementação da Directiva relativa às galinhas poedeiras E-1394/02

John McCartin Importação de carne de galinha pela UE E-1395/02

Laura González Álvarez Desequilíbrios estruturais na Província de Teruel (Aragão-
Espanha)

E-1396/02

Concepció Ferrer Programa Indicativo Nacional da China para 2004 -
Normas sanitárias e fitossanitárias

E-1397/02

Ria Oomen-Ruijten Consequências dos priões para a saúde pública E-1398/02

Hanja Maij-Weggen Objectivos concretos no que respeita à capacidade das
estruturas de guarda de crianças nos Estados-Membros da
UE

P-1399/02
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Wolfgang Ilgenfritz Directiva comunitária 73/239 E-1400/02

Daniela Raschhofer Situação dos adultos com deficiência mental nos países
candidatos

E-1401/02

Phillip Whitehead Acesso à televisão das pessoas com deficiências sensoriais E-1402/02

Marjo Matikainen-Kallström Desemprego na Finlândia e comércio de emissões E-1403/02

Jean-Maurice Dehousse Presença de acrilamida nos alimentos E-1404/02

Bart Staes Autonomização da empresa ABX, a empresa de
transportes rodoviários da NMBS

P-1405/02

Carlos Bautista Ojeda Conflito respeitante às clementinas espanholas P-1406/02

Marco Pannella Vietname P-1407/02

Bart Staes Regime linguístico da patente europeia E-1408/02

Bart Staes Violação do direito humanitário na Chechénia E-1409/02

Bart Staes Distorção da concorrência no mercado interno provocada
por auxílios estatais ilícitos

E-1410/02

Bart Staes Utilização das línguas na sessão de chat do Comissário
Lamy

E-1411/02

Bart Staes Loja exclusivamente destinada aos funcionários das
instituições europeias em Bruxelas

E-1412/02

Bart Staes Ausência de secção de língua neerlandesa nas Escolas
Europeias de Alicante e Francoforte

E-1413/02

Bart Staes Presença da bactéria da meningite nos alimentos secos
para bebés

E-1414/02

Bart Staes Segurança para os consumidores da variedade de milho T-
25

E-1415/02

Bart Staes Regime linguístico aplicável à patente comunitária E-1416/02

Bart Staes Investigação de auxílios estatais ilegais no território da
UE

E-1417/02

Bart Staes Regime linguístico e relatório sobre trabalho clandestino
na Europa

E-1418/02

Erik Meijer Desemprego forçado dos motoristas profissionais devido à
recusa de concessão da carta de condução de pesados após
a detecção de diabetes numa inspecção médica

E-1419/02

Erik Meijer Abolição da taxa de juro fixa plurianual nos empréstimos
à compra de habitação como efeito secundário das novas
normas de contabilidade

E-1420/02

Karin Junker Desflorestamento na Indonésia E-1421/02
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Eluned Morgan Projectos financiados pela UE em Israel E-1422/02

Eluned Morgan Banco euro-mediterrânico (EMB) E-1423/02

Eluned Morgan Pagamentos de cheques além-fronteiras E-1424/02

Glyn Ford Uso do Euro E-1425/02

Glyn Ford Uso do Euro E-1426/02

Glyn Ford Tratamento de organisações e grupos não confessionais
nos países candidatos

E-1427/02

Isidoro Sánchez García Crise na Venezuela E-1428/02

Armando Cossutta Munições com urânio empobrecido E-1429/02

Erik Meijer Atraso no desenvolvimento de um política de pescas
restritiva devido à ingerência no quadro administrativo e à
morosidade na tomada de decisões

E-1430/02

Camilo Nogueira Román A Comissão perante as previsões do Ministério do
Fomento sobre a chegada do caminho-de-ferro de alta
velocidade à Galiza

E-1431/02

Camilo Nogueira Román Polémica a respeito das declarações da Comissária De
Palacio sobre a energia nuclear

E-1432/02

Camilo Nogueira Román Graves carências na execução do orçamento para
investigação do Ministério da Ciência e Tecnologia do
Governo espanhol

E-1433/02

Camilo Nogueira Román As relações entre a UE e o Mercosul E-1434/02

Camilo Nogueira Román O regresso do terror de Estado à Guatemala E-1435/02

Camilo Nogueira Román Torturas na União E-1436/02

Sérgio Marques Acesso das pessoas com deficiência aos sítios Web
públicos

E-1437/02

Maurizio Turco Informações sobre a parceria entre a UE e a associação
UE-Student Vote relativas à eleição de um "Conselho
Estudantil Europeu"

P-1438/02

Sebastiano Musumeci Desertificação na Sicília - situação de emergência P-1439/02

Mario Mantovani O problema dos resíduos radioactivos em Ispra P-1440/02

James Fitzsimons Beneficiários da iniciativa "Europass-Formação" P-1441/02

Dorette Corbey Parque eólico alemão nas proximidades de Bellingwolde P-1442/02

Alexander de Roo Substâncias perigosas contidas na madeira P-1443/02

Emilia Müller Importação de carne de bovino da Argentina E-1444/02
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Charles Tannock Âmbito da proibição da Comissão à importação de
produtos alimentares chineses seleccionados

E-1445/02

Geoffrey Van Orden Processo de incumprimento notificado oficialmente ao
Governo do Reino Unido, em Outubro de 2001, referente
à emissão de Certificates of Lawfulness of Existing Use
(certificados de conformidade da utilização existente)

E-1446/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Futuro das quotas leiteiras E-1447/02

Samuli Pohjamo Estatuto equitativo de projectos da UE de pequena
dimensão

E-1448/02

Samuli Pohjamo Flexibilidade do regime de ajudas comunitárias E-1449/02

Olivier Dupuis Criação de um banco de dados sobre a pornografia infantil E-1450/02

Paul Lannoye Declínio do falcão-da-rainha em Creta E-1451/02

Ria Oomen-Ruijten Lesões traumáticas das vértebras cervicais E-1452/02

Georg Jarzembowski Porto de Helsingborg - abuso de posição dominante em
relação a taxas

P-1453/02

Wolfgang Ilgenfritz Regime especial E-1454/02

Wolfgang Ilgenfritz Regime especial E-1455/02

Chris Davies Validade científica dos testes de toxicidade em animais E-1456/02

Hanja Maij-Weggen Detenção de um jovem tibetano E-1457/02

Hanja Maij-Weggen Detenção de activistas dos direitos do Homem em Cuba E-1458/02

Konstantinos Hatzidakis Atraso e ausência de perspectivas concretas para a
liberalização do mercado da energia eléctrica na Grécia

P-1459/02

Bartho Pronk Pergunta complementar relativa ao Anexo II A ao artigo
10º A do Regulamento (CEE) nº 1408/71

P-1460/02

Hanja Maij-Weggen Detenção de 10 jornalistas na Eritreia E-1461/02

Hans Karlsson Interpretação da directiva relativa a motociclos P-1462/02

Alexandros Alavanos Financiamento de diversos manuais escolares pelo 1°
programa operacional  "Ensino e Formação Profissional
Inicial"

E-1463/02

Elizabeth Lynne Julgamento de observadores de aviões (plannespotters) na
Grécia

E-1464/02

Elizabeth Lynne Julgamento de observadores de aviões (plannespotters) na
Grécia

E-1465/02

Chris Davies Jim Currie E-1466/02
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Nirj Deva Juan Carlos Gonzalez - Cuba E-1467/02

Cecilia Malmström e Olle Schmidt A situação dos meios de comunicação social na Polónia E-1468/02

Michael Cashman Plano de protecção de passageiros E-1469/02

Theresa Zabell Intervenções no domínio do desporto E-1470/02

Sebastiano Musumeci Casos de doença rara no pólo industrial de Milazzo E-1471/02

Sebastiano Musumeci Alteração da regulamentação relativa a derivados do
tomate

E-1472/02

Sebastiano Musumeci Protecção do teatro de marionetes e do teatro popular na
Sicília

E-1473/02

Cristiana Muscardini Alteração da Directiva relativa aos serviços de
investimento

E-1474/02

Cristiana Muscardini Poluição provocada pelo crómio na Albânia E-1475/02

Cristiana Muscardini Roubo de identidade nos EUA E-1476/02

Herman Vermeer, Maria Sanders-
ten Holte e Jan Mulder

Relatório do Gabinete Central do Plano (CPB) dos Países
Baixos sobre a eficácia da política de coesão da UE

E-1477/02

Herman Schmid Proibição do trabalho infantil E-1478/02

Cecilia Malmström Acordo de associação com a Argélia E-1479/02

Jonas Sjöstedt Intervenção contra bloqueio sindical P-1480/02

María Izquierdo Rojo Neutralização das políticas estruturais da UE e
encerramento da fábrica de Granada da empresa pública
CETARSA

P-1481/02

Massimo Carraro Madagáscar P-1482/02

Christopher Beazley Disponibilidade de dados comparativos sobre os sistemas
de educação em toda a UE

P-1483/02

Glenys Kinnock Tráfico de drogas E-1484/02

María Sornosa Martínez Estado do inquérito sobre a urbanização da ilha de
Tabarca em Alicante

E-1485/02

María Sornosa Martínez Extracção de areia do LIC "Serra Gelada e Litoral da
Marina Baixa" (Comunidade Valenciana)

E-1486/02

María Sornosa Martínez Estado de conservação dos bancos de posidónia E-1487/02

Riitta Myller Comércio de emissões E-1488/02

Marie Isler Béguin TINA, ISPA e directivas ambientais nos países candidatos E-1489/02

Herbert Bösch Atrasos na transmissão de documentos (caso MED) P-1490/02
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Ilda Figueiredo Execução do Programa RURIS (Desenvolvimento Rural)
em Portugal

P-1491/02

Gunilla Carlsson Capacidade administrativa da autoridade responsável pela
concorrência na Estónia

P-1492/02

Stavros Xarchakos Tratamento biológico de águas residuais na Grécia E-1493/02

Konstantinos Hatzidakis Problemas na construção de uma obra co-financiada pela
Comunidade em Perivólia, no nomarcado de Retino, na
Grécia

E-1494/02

Konstantinos Hatzidakis Aplicação da directiva comunitária 1999/70/CE E-1495/02

Patricia McKenna Repovoamento florestal de folhosas na Irlanda ao abrigo
da PAC 2000-2006

E-1496/02

Lord Inglewood Assinatura do Tratado Euratom E-1497/02

Alexander de Roo, Miquel Mayol i
Raynal e José Mendiluce Pereiro

Exclusão do Vale de Árreu da proposta de Lugares de
Importância Comunitária e a ampliação da estação de
esqui de Baqueira-Berret

E-1498/02

Jean Lambert e Inger Schörling Construção de uma estrada no Parque de Tamada, Grande
Canária

E-1499/02

Neil MacCormick Viajantes E-1500/02

Gianfranco Dell'Alba Violações dos direitos humanos no Vietname P-1502/02

Daniela Raschhofer Bolsas de estudo ao abrigo dos Programas
Erasmus/Sócrates

E-1503/02

Herbert Bösch Métodos de investigação do Organismo Europeu de Luta
Anti-Fraude (OLAF)

E-1504/02

Stavros Xarchakos Aplicação selectiva da Directiva 1999/70/CE E-1505/02

Alexandros Alavanos Produção de vinagre de passas E-1506/02

Mihail Papayannakis Proibição do uso de antibióticos em pequenas doses E-1507/02

Mihail Papayannakis Medicamentos veterinários na UE E-1508/02

Rosa Miguélez Ramos Evolução do rendimento agrícola em 2001 E-1509/02

Rosa Miguélez Ramos Aspectos da pesca no acordo de associação UE-Chile E-1510/02

Mikko Pesälä e Samuli Pohjamo Desenvolvimento de medidas de seguimento da estratégia
florestal da União Europeia

E-1511/02

Olivier Dupuis Situação política e institucional na Geórgia E-1512/02
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Cristiana Muscardini Redução da esperança de vida devido à SIDA E-1513/02

Cristiana Muscardini Tráficos da mafia ligada aos animais E-1514/02

Cristiana Muscardini Investigação relativa a sítios pedófilos na Internet E-1515/02

Jan Mulder Utilização de gorduras animais em alimentos para animais E-1516/02

Miet Smet Regulamento (CE) nº 44/2001 relativo à competência
judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões
em matéria civil e comercial

E-1517/02

Jonas Sjöstedt Zona de protecção de aves no delta do rio Ume E-1518/02
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PERÍODO DE PERGUNTAS

PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0017/02)  14 e 15 de Maio de 2002

29 perguntas (nos termos do artigo 43° do Regimento)

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Bart STAES Utilização mais proveitosa das dotações orçamentais não
utilizadas

H-0265/02

Glyn FORD Banco para o Desenvolvimento do Nordeste Asiático H-0267/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Apelo do Parlamento Basco ao Conselho a favor de medidas
destinadas a promover o diálogo no País Basco

H-0268/02

Mihail PAPAYANNAKIS Afluência de imigrantes provenientes do Terceiro Mundo H-0272/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Discriminação de trabalhadores marroquinos substituidos por
trabalhadores do Leste da Europa

H-0275/02

Alexandros ALAVANOS Diligências da Presidência Espanhola no Cairo sobre o caso
Kostas Kastanias

H-0276/02

Andrew DUFF Serviço de Recrutamento das Comunidades Europeias H-0278/02

Jonas SJÖSTEDT Novas leis dinamarquesas sobre imigração H-0281/02

Pernille FRAHM Reagrupamento familiar e cidadania da União Europeia H-0285/02

Rosa DÍEZ GONZÁLEZ Criação de um Banco Euromediterrânico para o
Desenvolvimento

H-0286/02

Esko SEPPÄNEN A natureza e o funcionamento do Programa Galileu H-0289/02

Lennart SACRÉDEUS Escravatura infantil em plantações de cacau na África
Ocidental

H-0291/02

Alejandro CERCAS A estratégia de Lisboa e o pleno emprego H-0296/02

Bernd POSSELT Academia Europeia de Polícia e protecção fronteiriça
comunitária

H-0297/02

Anne VAN LANCKER Disponibilidade de documentos de reuniões do Conselho e
dos Comités

H-0304/02

Richard HOWITT Dissociação da ajuda ao desenvolvimento e dos interesses
comerciais por parte dos Estados-Membros da UE

H-0306/02

María RODRÍGUEZ
RAMOS

Encerramento, pela empresa United Biscuits, da sua fábrica
de Fontaneda (Espanha)

H-0311/02
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PERGUNTAS Á COMISSÃO

Struan STEVENSON Atraso nas propostas de reforma da política comum da pesca H-0337/02

Myrsini ZORBA Atletas menores de idade H-0342/02

Margrietus van den BERG Divulgação da lista de pedidos da Comissão Europeia relativa
à liberalização de serviços nos países em desenvolvimento

H-0348/02

Göran FÄRM Execução do orçamento H-0343/02

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. BUSQUIN

Bart STAES Orçamento Europeu e apoio à indústria de armamento H-0266/02

Bernd POSSELT As Constituições dos Estados-Membros e o Sexto Programa-
Quadro

H-0326/02

Phillip WHITEHEAD Trabalho do Grupo Europeu de Ética H-0330/02

Sr. VERHEUGEN

Mihail PAPAYANNAKIS Protecção de Roma contra a discriminação racial na Europa H-0264/02

Sarah LUDFORD Chipre H-0280/02

Konstantinos HATZIDAKIS Perspectiva de resolução da questão cipriota e negociações
para a adesão

H-0324/02

Michl EBNER Decreto Benes de 19 de Maio de 1945 H-0295/02

Anne Van LANCKER Preparação das negociações do GATS H-0350/02
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
Maio 2002

Instituição
Número de
perguntas
apresent.

Perguntas
tratadas

em sessão

Perguntas
com

resposta
escrita

Perguntas
complementares

Perguntas
caducas

(ausência
de autor)

Perguntas
retiradas
pelo autor

Perguntas já
previstas na

O.D.

Representantes
das

Instituições

Conselho 26 17 9 6 0 0 0 de MIGUEL

Comissão 62 12 49 9 1 0 0 FISCHLER
LAMY
SCHREYER
BUSQUIN
VERHEUGEN

Total 88 29 58 15 1 0 0
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

01/2002 314.008 ANDRIA, FIORI, TANNOCK,
FRASSONI e GHILARDOTTI

Comércio de peles de cães e gatos 16.01.2002 16.04.2002 128

02/2002 315.747 FORD Decisão relativa ao encerramento da Smurfit
Corrugated em Warrington

25.02.2002 25.05.2002 8

03/2002 316.160 CASHMAN, McCARTHY, LYNNE e
LUCAS

Ris os de exposição a campos electromagnéticos
gerados por antenas de radiofrequências e
telemóveis

12.03.2002 12.06.2002 28

04/2002 316.161 CARRARO, GHILARDOTTI,
BODRATO e COCILOVO

Luta contra o terrorismo e o respeito dos direitos
humanos

12.03.2002 12.06.2002 21

05/2002 316.880 SCAPAGNINI, MUSOTTO,
LOMBARDO e NISTICÒ

Declaração escrita sobre o afluxo incessante de
clandestinos e refugiados ao território da União
Europeia

08.04.2002 08.07.2002 13

                                                     
1 Situação em  16.05.2002
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06/2002 317.599 COSSUTTA,MUSCARDINI,
ZAPPALA', FERRI e VATTIMO

Reconhecimento da objecção de consciência à
experimentação em animais na UE

17.04.2002 17.07.2002 19

07/2002 317.600 HEATON-HARRIS Independência dos meios de comunicação 17.04.2002 17.07.2002 3

08/2002 317.807 FERNÁNDEZ MARTIN Afluência contínua de imigrantes ilegais e
refugiados à União Europeia

24.04.2002 24.07.2002 6
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 DESIGNAÇÃO DE RELATORES                  (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
ELDR

Palestina, refugiados: 11ª Convenção CE-
UNRWA, contribuição 2002-2005

DEVE (F) 28.05.02 C5-0202/02

RIDRUEJO
(PPE-DE)

Transportes aéreos: protecção contra as
práticas tarifárias desleais por parte de
países não-membros da CE

ECON (P) 21.05.02 C5-0133/02

BOUWMAN
(VERTS/ALE)

Forças de trabalho na Comunidade:
inquérito por amostragem (alt. Regul.
577/98/CE)

EMPL (F) 15.05.02 C5-0275/01

Grupo
PSE

Programa "Energia Inteligente para a
Europa" (2003-2006)

ITRE (F) 22.05.02 C5-0179/02

KOUKIADIS
(PSE)

Trabalho temporário; quadro de protecção
para os trabalhadores, relações com a
empresa de trabalho

JURI (P) 22.05.02 C5-0140/02

KESSLER
(PSE)

Nacionais de Estados terceiros: segurança
social (alargar as disposições do
Regulamento (CEE)nº 1408/71)

LIBE (P) 14.05.02 C5-0084/02

SCHMITT
(PPE-DE)

Contratos públicos: protecção penal
contra práticas fraudulentas e de
concorrência desleal na adjudicação.

LIBE (F) 14.05.02 C5-0416/00

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Cooperação judicial em matéria penal:
ataques contra as redes de comunicação e
os sistemas de informação

LIBE (F) 23.05.02

LUDFORD
(ELDR)

Progressos realizados no domínio da
cooperação policial e judiciária em
matéria penal (2002) (artigo 39º do TUE)

LIBE (F) 23.05.02

NEWTON DUNN
(ELDR)

Internet: plano de acção plurianual para
uma utilização mais segura (alt. Decisão
nº 276/1999/CE)

LIBE (F) 23.05.02 C5-0141/02
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Recomendação da Comissão ao Conselho para que autorize a
Comissão a dar início e a conduzir as negociações com a
Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) sobre as
condições e modalidades de adesão da Comunidade Europeia -
Recomendação da Comissão ao Conselho para que autorize a
Comissão a dar início e a conduzir as negociações com a
Organização Marítima Internacional (OMI) sobre as condições e
modalidades de adesão da Comunidade Europeia

RETT SEC (02) 381
final

Comunicação da Comissão ai Conselho e ao Parlamento : A saúde e
a luta contra a pobreza nos países em desenvolvimento

FEMM
DEVE

COM (02) 129
final

 Directiva do Conselho relativa ao controlo das fontes radioactivas
seladas de actividade elevada

EMPL
ITRE
ENVI

COM (02) 130
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Resposta da Europa ao Envelhecimento da População Mundial
Promover o Progresso Económico e Social num Mundo em
Envelhecimento - Contribuição da Comissão Europeia para a II
Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento

DEVE
EMPL

COM (02) 143
final

Relatório da Comissão sobre a aplicação em 2001 da Decisão nº
2496/96/CECA da Comissão, de 18 de Dezembro de 1996, que cria
normas comunitárias para os auxílios à siderurgia (Código dos
Auxílios à Siderurgia)

ITRE
ECON

COM (02) 145
final

Relatório da Comissão sobre a aplicação da directiva 79/409/CEE
relativa a conservação das aves selvagens - Actualização para o
período de 1996-1998 com base nas informações fornecidas pelos
Estados-Membros sobre a aplicação das disposições nacionais
adoptadas por força da directiva

ENVI COM (02) 146
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu sobre a execução da
rubrica orçamental B5-504 "Medidas visando a integração
progressiva no orçamento geral das actividades financiadas a título
da CECA"

CONT
ITRE

BUDG

COM (02) 154
final

Relatório da Comissão: O Processo de Estabilização e de Associação
para a Europa do Sudeste - Primeiro Relatório Annual

BUDG
CONT
ITRE
AFET

COM (02) 163
final
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Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o
Programa Daphne (2000 - 2003) - Janeiro de 2002

BUDG
CONT
FEMM

COM (02) 169
final

Comissão das Comunidades Europeias: Livro Verde relativo a uma
política comunitária em matéria de regresso dos residentes em
situação ilegal

AFET
LIBE

COM (02) 175
final

Propostas alteradas
(Artigo 250º, Nº 2 do Tratado CE)

Relatório da Comissão sobre a aplicação do regime comunitário de
intervenções dos Estados-Membros em favor da indústria carbonífera
em 2001

ITRE
ECON

COM (02) 176
final

Proposta alterada de directiva do Conselho relativa ao direito ao
reagrupamento familiar

JURI
LIBE

COM (02) 225
final
CNS99 0258
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

55/2002

Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre os resultados da reunião do diálogo
intercongolês

Bruxelas, 30 de Abril de 2002

A Presidência da União Europeia saúda os resultados das reuniões do diálogo intercongolês concluído em
Sun City a 19 de Abril de 2002, durante as quais as diferentes delegações debateram questões de extrema
sensibilidade num clima calmo e construtivo. Embora lamente que não tenha sido possível adoptar a
totalidade das resoluções debatidas, a União Europeia considera que os trinta e sete relatórios aprovados são
uma prova incontestável do alto grau de empenhamento atingido na busca da reconciliação nacional e da paz
para a República Democrática do Congo e traduzem um amplo acordo sobre os princípios fundamentais da
futura ordem política congolesa.

A União Europeia deseja igualmente exprimir a sua gratidão pelo trabalho desenvolvido pela equipa do
facilitador do diálogo, bem como pelos esforços desenvolvidos pelo Governo da República da África do Sul.

A União Europeia considera que o acordo celebrado entre o Governo da RDC e o MLC, que foi subscrito por
numerosos partidos da oposição política e representantes dos sectores da sociedade civil, representa um
avanço positivo em prol da resolução do conflito que está a devastar a República Democrática do Congo.

A União Europeia lamenta, no entanto, que alguns participantes, e nomeadamente o RCD-Goma, não tenham
aceite subscrever este acordo. A União Europeia convida todas as partes congolesas à responsabilidade, ao
compromisso e ao respeito do quadro estabelecido nos Acordos de Lusaka e nas resoluções pertinentes das
Nações Unidas.

A União Europeia acolhe positivamente a vontade expressa pelos signatários do Acordo de o tornar
extensivo a todas as partes congolesas, às quais apela a que prossigam sem demora as negociações num
espírito de abertura, a fim de chegar a um acordo inclusivo sobre as instituições de transição.
A União Europeia exorta todos os países da região, e nomeadamente o Ruanda, a fazer uso da sua influência
sobre todas as partes congolesas, e em especial sobre o RCD-Goma, para que respeitem e apoiem a vontade
de paz, democracia e reconciliação manifestada em Sun City.

A União Europeia continua muito preocupada com o prosseguimento dos recontros no norte e no leste da
RDC, bem como com o recrudescimento da instabilidade no Kassai, e apela a todas as partes no Acordo de
Cessar-Fogo de Lusaka para que se abstenham de quaisquer operações militares ou de quaisquer outros actos
de provocação susceptíveis de pôr em perigo a dinâmica política resultante de Sun City.

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e Turquia, países
igualmente associados, bem como a Islândia e o Liechtenstein, países da EFTA membros do Espaço
Económico Europeu, subscrevem a presente declaração.

_______________
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56/2002
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, a respeito da declaração dos países da

Europa Central e Oriental associados à União Europeia, de Chipre e Malta, países também associados,
e dos países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu, sobre a prorrogação da

Posição Comum relativa à Birmânia/Myanmar
Bruxelas, 30 de Abril de 2002

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre e Malta, países também
associados, e os países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu, declaram que
subscrevem os objectivos da Posição Comum 2002/310/PESC, definida pelo Conselho da União Europeia
em 22 de Abril de 2002, com base no artigo 15.º do Tratado da União Europeia, e que prorroga a Posição
Comum relativa à Birmânia/Myanmar. Mais declaram que assegurarão a conformidade das suas políticas
nacionais com a referida posição comum.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

_______________

57/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a Libéria

Bruxelas, 30 de Abril de 2002

A União Europeia condena veementemente a detenção arbitrária e os maus tratos degradantes infligidos a
Tiawan Gongloe, eminente jurista liberiano na área dos direitos humanos.

A UE insta o Governo da Libéria a tomar medidas imediatas para que os autores desta grave violação dos
direitos humanos sejam entregues à justiça.

A UE recorda o recente compromisso assumido pelo Governo da Libéria, no âmbito das consultas do Acordo
de Cotonu, de assegurar um maior respeito pelos direitos humanos, a manutenção do Estado de direito e de
pôr fim à cultura de impunidade.

A UE registou também com preocupação o encerramento pela polícia do jornal The Analyst, na quinta-feira,
28 de Abril. Tais actos estão em manifesta contradição com os compromissos assumidos pelo Governo da
Libéria no sentido de promover a democracia e a liberdade de expressão.

_______________
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58/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a situação no Burundi
Bruxelas, 3 de Maio de 2002

Decorridos que são quase seis meses sobre o início da implementação das instituições de transição, a União
Europeia está extremamente preocupada com a prossecução dos actos de violência e a degradação da
situação humanitária, em particular  no Bujumbura rural. A UE exorta uma vez mais todos os beligerantes a
respeitarem as populações civis em nome do direito internacional humanitário, bem como todas as partes a
respeitarem os direitos humanos.

A União Europeia condena uma vez mais a lógica de guerra que os grupos armados parecem querer
continuar a seguir, e exorta todas as diferentes facções a prosseguirem as conversações em curso com a firme
intenção de as levar a bom termo. Ao mesmo tempo, a UE exorta o Governo do Burundi a conduzir uma
política transparente e coerente de reintegração dos grupos armados no exército burundiano. A UE encoraja
os esforços de negociação tendo em vista um cessar-fogo definitivo e permanente, empreendidos sob a égide
dos facilitadores do Gabão e da África do Sul e com o apoio da mediação tanzaniana. A União Europeia está
pronta a apoiar este processo desde que lhe sejam comunicados um calendário e objectivos precisos.

A União Europeia encoraja, além disso, o Governo e todas as instituições de transição a consolidarem o
processo de reformas já iniciado com a implementação do programa de transição, em conformidade com o
calendário previsto, a fim de construir uma sociedade burundiana consentânea com o conteúdo desse acordo,
acolhedora para todos os burundianos. Neste contexto, a União Europeia exprime a sua vontade de continuar
a apoiar o processo.

A União Europeia toma nota da operação de repatriamento voluntário dos refugiados burundianos acolhidos
na Tanzânia, no âmbito do acordo tripartido entre o ACNUR e os Governos do Burundi e da Tanzânia. A UE
recorda que, nos termos do Acordo de Arusha, o regresso dos refugiados deve ser voluntário e processar-se
de forma condigna, com garantias de segurança, tendo em conta a especial vulnerabilidade das mulheres e
das crianças. A UE exorta os grupos armados a fazerem todo o possível para garantir a segurança dos
refugiados que regressam ao Burundi. Os mecanismos de acolhimento devem ser assegurados antes desse
regresso.

O Acordo de Arusha prevê ainda a realização de actividades preparatórias tendo em vista a reabilitação e a
reinstalação dos refugiados e pessoas deslocadas, como a criação da Comissão Nacional de Reabilitação dos
Sinistrados, da subcomissão que tem por mandato específico tratar as questões relativas às terras e do Fundo
Nacional para os Sinistrados (Protocolo IV, Capítulo 1, n.º 12, alíneas c) e d), do artigo 2.º, artigos 3.º e 9.º).
A UE solicita a todas as partes envolvidas que tratem a questão do regresso à pátria dos refugiados
burundianos sem precipitação e com todas as garantias necessárias; deseja, além disso, que seja concedido o
mesmo grau de atenção a todas as populações sinistradas, incluindo as populações internamente deslocadas e
reagrupadas, vítimas da crise no Burundi.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos Estados da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e pelos países da EFTA que são membros
do Espaço Económico Europeu.

_______________
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59/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
dos países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia,

de Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e dos países da EFTA que são
membros do Espaço Económico Europeu,

relativa à aplicação de medidas específicas de combate ao terrorismo
Bruxelas, 16 de Maio de 2002

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e Turquia, países
também associados, e os países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu declaram que
subscrevem os objectivos da Posição Comum 2002/340/PESC, aprovada  pelo Conselho da União Europeia
em 2 de Maio de 2002, que actualiza a Posição Comum 2001/931/PESC relativa à aplicação de medidas
específicas de combate ao terrorismo. Mais declaram que assegurarão a conformidade das suas políticas
nacionais com a referida posição comum.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

_______________

60/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a situação em Madagáscar

Bruxelas, 16 de Maio de 2002

A União Europeia continua convencida de que só um acordo entre as partes e a reconciliação nacional
permitirão sair da crise actual e preservar a integridade e a unidade do país. A este respeito, a decisão dos
governadores de Tulear, de Diego Suarez, de Tamatave e de Majunga, de proclamar a independência das
respectivas províncias, é especialmente lamentável e não facilita certamente a procura de uma solução
pacífica e democrática para a crise. A União Europeia exorta igualmente as partes a envidarem todos os
esforços para permitir a retoma económica, que passa pela supressão das barreiras rodoviárias, prevista pelo
Acordo de Dacar.

A União Europeia está convicta de que o Acordo de Dacar permanece o quadro adequado para se chegar a
uma solução.
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A União Europeia saúda os esforçados renovados do Presidente Wade, que organiza um novo encontro com
M. Ravalomanana e D. Ratsiraka em 13 de Maio em Dacar, bem como os da OUA para favorecer a
implementação dos objectivos do Acordo de Dacar.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e pelo Liechtenstein, país da EFTA
membro do Espaço Económico Europeu.

_______________

61/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o Nepal
Bruxelas, 8 de Maio de 2002

A União Europeia expressa a sua profunda preocupação com o deteriorar da situação no Nepal e a
continuação da violência e dos ataques brutais dos Maoístas contra a população civil. A União Europeia
condena o uso da violência e da intimidação e apela aos Maoístas para que cessem as suas tácticas de terror,
entreguem as armas e procurem alcançar os seus objectivos pela via da negociação e do processo político de
boa fé. A União Europeia lamenta particularmente os ataques maoístas contra as infra-estruturas civis, que
são gravemente nocivos do desenvolvimento do Nepal.

Tais acontecimentos ameaçam a estabilidade do Nepal e comprometem o sistema democrático. A UE apoia
firmemente o direito do povo do Nepal a continuar a consolidar e a usufruir da sua jovem democracia e
rejeita todas as tentativas de o privar da mesma.

A União Europeia apoia os esforços do Governo do Nepal para instar os maoístas a regressar à mesa das
negociações de boa fé, a fim de alcançar uma solução pacífica e sustentável da actual crise. Ao mesmo
tempo, a UE exorta o Governo do Nepal e as suas forças de segurança a que evitem todas as acções que
possam resultar em que civis inocentes sejam vítimas do conflito. Espera-se que as autoridades do Nepal se
mantenham vigilantes quanto a violações dos direitos humanos por parte de organismos do Estado ou forças
de segurança, sob as presentes condições do estado de emergência.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos Estados da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e pelos países da EFTA que são membros
do Espaço Económico Europeu.

_______________
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62/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a libertação de Aung San Suu Kyi

Bruxelas, 8 de Maio de 2002

A UE congratula-se com a libertação incondicional de Daw Aung San Suu Kyi da sua prisão domiciliária e
manifesta às autoridades birmanesas a sua satisfação por este importante passo. Para a UE, é animador saber
que o Conselho Estatal de Paz e Desenvolvimento (CEPD) considera que o dia 6 de Maio de 2002 "veio
abrir uma nova página para o povo de Myanmar". A UE espera que este novo começo conduza a um diálogo
de fundo entre as partes envolvidas e a um verdadeiro processo de democratização no país. A UE louva os
bons ofícios do Enviado Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas, Razali Ismail.

A UE continuará a acompanhar atentamente a evolução da situação e está pronta a rever e adaptar a sua
posição, logo que a realização de progressos substanciais no processo de democratização assim o justifique.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e pelos países da EFTA que são membros
do Espaço Económico Europeu.

_______________

63/2002

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as relações Bielorrúsia-OSCE

Bruxelas, 8 de Maio de 2002

A UE lamenta a decisão das autoridades da Bielorrúsia de não renovarem o visto do Chefe em exercício do
Grupo Consultivo e de Observação da OSCE (AMG) em Minsk e insta o Governo daquele país a remover
todos os entraves ao correcto funcionamento do AMG, reiterando a declaração feita no Conselho Especial
Permanente da OSCE em Viena, a 16 de Abril. Neste contexto, a rápida aceitação de um novo Chefe de
missão seria um sinal importante de que o Governo da Bielorrúsia está disposto a retomar uma cooperação
construtiva com a OSCE.

A UE continua a acompanhar de perto a evolução das relações entre a OSCE e a Bielorrúsia e acredita que a
OSCE pode dar um contributo crucial para o reforço das instituições democráticas naquele país.

A UE reitera a importância que atribui ao pleno reatar da cooperação entre as autoridades da Bielorrússia e a
OSCE, pois veria nisso um sinal de que essas autoridades estão verdadeiramente empenhadas em melhorar
as suas relações com as organizações internacionais, em especial com a UE.

_______________
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64/2002

Projecto de declaração da União Europeia sobre a posição dos Estados Unidos relativa ao Tribunal
Penal Internacional

Bruxelas, 14 de Maio de 2002

1. A União Europeia regista com desapontamento e pesar o facto de, em 6 de Maio de 2002, os Estados
Unidos terem tomado a decisão de anunciar oficialmente que não tencionam ratificar o Estatuto de
Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI) e que se consideram desvinculados de todas as obrigações
jurídicas decorrentes da assinatura do Estatuto, ocorrida em 31 de Dezembro de 2000.

2. Respeitando embora os direitos soberanos dos Estados Unidos, a União Europeia observa que esta
atitude unilateral poderá ter consequências indesejáveis em termos de elaboração de tratados
multilaterais e, de um modo geral, para o primado do direito nas relações internacionais.

3. A União Europeia reitera a sua convicção de que as preocupações expressas pelos Estados Unidos
sobre as futuras actividades do TPI são infundadas e de que o Estatuto de Roma fornece todas as
salvaguardas necessárias contra uma utilização abusiva do Tribunal para fins políticos. A União
Europeia está confiante em que tal se tornará evidente quando o Tribunal iniciar a sua actividade. A
União Europeia manifesta o seu desapontamento pelo facto de os Estados Unidos se terem sentido
obrigados a agir desse modo, sem o benefício da experiência real da actividade do Tribunal, e acredita
que tal experiência virá demonstrar que os Estados Unidos se poderão associar plenamente ao TPI.

4. A União Europeia está igualmente preocupada com os efeitos potencialmente negativos que esta
atitude dos Estados Unidos poderá ter no desenvolvimento e reforço das recentes tendências para a
responsabilização individual pelos crimes mais graves que preocupam a comunidade internacional,
relativamente à qual os Estados Unidos se mostram fortemente empenhados.

5. Por seu lado, a União Europeia reafirma a sua determinação em incentivar o apoio internacional mais
amplo possível ao TPI, através da ratificação ou da adesão ao Estatuto de Roma, bem como o seu
compromisso de apoiar o rápido estabelecimento do TPI, enquanto valioso instrumento da
comunidade mundial para combater a impunidade dos crimes mais graves internacionais.

6. A União Europeia manifesta a esperança de que os Estados Unidos continuem a colaborar com os seus
amigos e parceiros no desenvolvimento de uma justiça penal internacional eficaz e imparcial, e de que
não fechem as portas a nenhum tipo de cooperação com o TPI, que se tornará, dentro em breve, uma
realidade. A União Europeia está pronta a manter esse diálogo.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos Estados da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre e Malta, países também associados, e pela Noruega, país da EFTA, que é membro do
Espaço Económico Europeu.

_______________
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65/2002

Declaração da Presidência sobre o Iraque, em nome da União Europeia
Bruxelas, 20 de Maio de 2002

A União Europeia acolhe favoravelmente os encontros promovidos entre o Ministro iraquiano dos Negócios
Estrangeiros, Naji Sabri, e o Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, com vista a encontrar uma
saída diplomática para a questão das armas de destruição maciça no Iraque, mediante a plena aplicação das
resoluções do Conselho de Segurança e o respeito, por parte deste país, das suas obrigações em matéria de
desarmamento.

A União Europeia reafirma a sua adesão ao respeito incondicional das resoluções do Conselho de Segurança
das Nações Unidas e insta o Iraque a submeter-se-lhes, sem demora, aceitando nomeadamente o regresso dos
inspectores ao seu país, tal como previsto na Resolução 1284.

A União Europeia apoia, sem reservas, todos os esforços realizados pelo Conselho de Segurança e pelo
Secretário-Geral das Nações Unidas.

A União Europeia regista com agrado a adopção, pelo Conselho de Segurança, da Resolução 1409,
de 14 de Maio, que flexibiliza significativamente o regime de sanções imposto pelas Nações Unidas ao
Iraque. O novo programa "petróleo em troca de alimentos" permitirá a este país importar bens civis com
maior liberdade, mantendo-se porém um controlo estrito dos bens de dupla utilização. Tal controlo continua
a ser necessário, dada a persistente preocupação da comunidade internacional quanto à potencial utilização
desses bens em programas de armas convencionais ou de destruição maciça. A União Europeia exorta o
Iraque a cooperar plenamente com este novo regime que deverá contribuir para melhorar a situação
humanitária e beneficiar, antes de mais, o povo iraquiano.

_______________
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

ASSEMBLEIA PLENÁRIA
DE 24 E 25 DE ABRIL DE 2002

SÍNTESE DOS PARECERES ADOPTADOS

Os pareceres do CES estão acessíveis na íntegra e nas 11 línguas ofíciais no sítio
Internet do Comité, cujo endereço é o seguinte:
http://www.esc.eu.int (rubrica "Documentos")

A Assembleia Plenária de 24 e 25 de Abril ficou marcada pela participação de
VERHEUGEN, Membro da Comissão Europeia e pelo debate sobre o alargamento realizado na presença dos
co-presidentes dos Comités Consultivos Mistos  dos países candidatos.

1. DEFESA DO CONSUMIDOR

•  Sobreendividamento das famílias
 Relator : ATAÍDE FERREIRA (Interesses Diversos – P)
 

- Referência : Parecer de iniciativa – CES 511/2002
 

- Pontos principais :
 

 O novo artigo 153º do Tratado fornece a base jurídica necessária para, sempre no pressuposto da
aplicação correcta do princípio da subsidiariedade, serem tomadas medidas de harmonização mínima
com os objectivos de lutar contra o sobreendividamento a nível da União Europeia, em particular
pela alteração e aperfeiçoamento de normativos comunitários existentes, com especial incidência no
crédito ao consumo, no regime das cláusulas abusivas, nas directivas sobre actividade bancária e
seguradora, nas vendas à distância em geral e de serviços financeiros em particular, na publicidade,
no “time-share”, etc.

 
 O Parecer de Iniciativa, por um lado, aprofunda e completa a própria análise feita pelo Comité sobre

o problema do sobreendividamento e por outro, visa intervir junto das Instituições Comunitárias a
fim de que as Conclusões e Recomendações sejam tidas na devida conta, contribuindo para um
adequado tratamento do problema a nível comunitário

 
- Contacto : João Pereira dos Santos
 (Tel. : 00 32 2 546 9254 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 
 

 _______________

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
http://www.cese.europa.eu
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 2. POLÍTICA EM FAVOR DAS ILHAS
 
•  Redes transeuropeias/ilhas
 Relator : VASSILARAS  (Interesses Diversos – EL)
 
- Referências : Parecer de iniciativa – CES 524/2002
 
- Pontos principais :

 
 

 O CESE nota que, apesar de, nos últimos anos, se terem desenvolvido esforços apreciáveis,
frequentemente com o apoio da UE, as ilhas padecem de um atraso persistente e, tendo em vista
assegurar a extensão e a continuidade das redes transeuropeias até às ilhas da UE, propõe:

 
− a criação de sistemas de transporte que  integrem as ilhas em mercados mais abertos e a

generalização dos sistemas de continuidade territorial, tendo em vista torná-la europeia e não
apenas nacional;

− 
− que se apliquem às ilhas os critérios de discriminação positiva, de forma a compensar o volume de

sobrecustos dos transportes;
− 
− que todas as ilhas europeias tenham acesso a um fundo específico que permita o financiamento de

infra-estruturas de transporte e de redes públicas (energia, telecomunicações, água, resíduos);
− 
− que todas as ilhas da União Europeia disponham da possibilidade de recorrer a ajudas ao

funcionamento, concedidas directamente às empresas para lhes permitir reduzir o volume de
sobrecustos suportado no sector dos transportes;

− 
− que a insularidade, sob todos os prismas, seja incorporada no cálculo do preço do transporte e que

sejam considerados os parâmetros sociais.
− 

 Por último, o Comité propõe que 2005 seja o Ano Europeu das Ilhas, ocasião em que a Comissão
poderia avaliar as medidas tomadas a favor das ilhas e validar uma política mais ambiciosa de
reforma dos fundos estruturais e da política regional.

 
- Contacto :  Luís Lobo
 (Tel. : 00 32 2 546 9717 –  e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
 
•  As PME nas regiões insulares da União Europeia
 Relator : VASSILARAS (Interesses Diversos – EL)
 
- Referência : Parecer de iniciativa – CES 525/2002

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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- Pontos principais :
 
- Tomando em consideração as características próprias das regiões insulares, o Comité sublinha a

necessidade de intervir com medidas apropriadas, no contexto do campo de acção dos fundos
estruturais, tendo em vista criar as estruturas e as infra-estruturas necessárias ao desenvolvimento
das PMI, que constituem a coluna vertebral da economia das ilhas.

 
- Contacto :  Roberto Pietrasanta
 (Tel.:00 32 2 546 93 13 –  e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int
 
 

 _______________
 

 
 
 3. SILVICULTURA, AGRICULTURA, AMBIENTE E ENERGIA
 
- Sector florestal europeu/Alargamento

 Relator : KALLIO  (Interesses Diversos – FI)
 

- Referência : Parecer de iniciativa – CES 523/2002
 

 Pontos principais :
 
 O parecer, objecto de uma audição organizada pela Secção Nat do CESE em 3 de Abril último,

descreve o papel desempenhado pela silvicultura e indústria florestal nos Países candidatos à adesão,
bem como o impacto do alargamento no sector florestal europeu.

 O alargamento implicará um aumento da superfície das florestas e outras superfícies arborizadas de
34 milhões de hectares, ou seja 25% e o potencial de emprego da silvicultura e da indústria baseada
na floresta será quatro vezes superior ao actual.

 
 A reforma agrária é actualmente, e será nos próximos anos, um factor importante para a silvicultura

nos países candidatos. O CESE entende que é crucial desenvolver medidas de organização de
formação e informação dos milhões de novos proprietários florestais privados e de reforço da
cooperação entre eles. No entanto, e em primeiro lugar, torna-se necessário elaborar uma
legislação que crie um clima de confiança e de apoio para a estrutura em mutação do regime
de propriedade das florestas e respectiva aplicação.

 Mesmo depois do alargamento, a sustentabilidade económica, ecológica e social, bem como a
multifuncionalidade, continuarão a ser princípios fundamentais para a silvicultura.
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 O CESE crê que a importância das florestas para o clima, tanto nos Países candidatos como nos

actuais Estados-Membros, deverá ser objecto de um estudo aprofundado, tanto nos seus aspectos
gerais como no contexto do Protocolo de Quioto e o uso da madeira deveria ser promovido. Na
opinião do CESE, a UE deveria efectuar um estudo aprofundado sobre o impacto das ajudas
comunitárias à silvicultura na década de 1990, contribuindo para o desenvolvimento e avaliação dos
sistemas de ajudas no futuro. Por último, o Comité considera que a UE deveria colocar uma tónica
na necessidade de elaboração de estatísticas harmonizadas e actualizadas, comparativas, sobre
projectos de desenvolvimento do sector da silvicultura nos países da UE e nos Países candidatos.

 
- Contacto : Eleonora Di Nicolantonio
 (Tel. : 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
•  Recursos genéticos na agricultura

 Relator  : RIBBE  (Interesses Diversos – D)
 

- Referência :  COM(2001) 617 final – 2001/0256 CNS – CES 514/2002
 

- Contacto: Johannes Kind
 (Tel.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

 
 

•  Biocarburantes/Transportes
 Relator : WILKINSON  (Empregadores – UK)

 
- Referências : COM(2001) 547 final – 2001/0265 COD – 0266 CNS – CES 513/2002

 
- Contacto : Siegfried Jantscher
 (Tel.: 00 32 2 546 8287 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
 

 _______________
 
 

 4. JUVENTUDE E EDUCAÇÃO
 
•  Livro Branco da Comissão Europeia "Um novo impulso à juventude

europeia"
 Relatora : HASSETT (Interesses Diversos – IRL)
 
- Referência : (COM(2001) 681 final – CES 528/2002)
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- Pontos principais :
 
 O Comité acolhe favoravelmente o Livro Branco da Comissão Europeia "Um novo impulso à

juventude europeia". Apoiando inteiramente esta iniciativa política, que pode criar uma nova
dinâmica para enfrentar os desafios com que os jovens estão confrontados na Europa, o Comité insta
a Comissão a desenvolver rapidamente acções específicas e a atribuir os recursos necessários à sua
execução.

 
 Em Novembro de 2000, o Comité adoptou um parecer de iniciativa exaustivo em previsão da

anunciada publicação do Livro Branco da Comissão Europeia e identificou o emprego dos jovens e a
integração social, a educação e a mobilidade, a participação e a sociedade civil como elementos
cruciais de uma política de juventude. É, pois, com preocupação que o Comité regista o âmbito
limitado das prioridades do Livro Branco, pelo que exorta a Comissão Europeia a colocar a melhoria
da situação social dos jovens no centro de todos os esforços a desenvolver futuramente no âmbito da
política de juventude. O Comité lamenta ainda que o Livro Branco mantenha uma posição  tácita
acerca da participação dos países candidatos à adesão.

 
- Contacto : Stefania BARBESTA
 (Tel. : 00  32 2 546 95 10 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
 
•  Ano Europeu da Educação pelo Desporto 2004
 Relator : KORYFIDIS (Trabalhadores – EL)
 
- Referência : COM(2001) 584 final – 2001/0244 (COD) – CES 516/2002
 
- Pontos principais :
 
 O Comité apoia a proposta da Comissão que institui o Ano Europeu da Educação pelo Desporto –

2004 e subscreve os objectivos da mesma. Reconhece igualmente a necessidade de uma intervenção
comunitária global, bem planeada e integrada, antes que seja demasiado tarde. Essa intervenção deve
ter como meta redefinir o quadro de funcionamento do movimento desportivo e velar por que o
mesmo seja compatível com os valores clássicos do desporto e corresponda às necessidades
educativas e económicas actuais.

 
 O Comité considera acertada a decisão da Comissão de realizar o Ano Europeu da Educação pelo

Desporto em 2004. Com efeito, os acontecimentos desportivos de alto nível que se realizarão nesse
ano (Jogos Olímpicos, os Paraolímpicos em Atenas, o campeonato da Europa de futebol em
Portugal) oferecem uma excelente ocasião para intervir junto da sociedade europeia. Resta apenas
definir o conteúdo das intervenções, assim como as modalidades da respectiva execução.

 
- Contacto : Stefania Barbesta
 (Tel. : 00 32 2 546 95 10 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)
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•  Adopção da terceira fase do programa de cooperação transeuropeia de

estudos universitários (TEMPUS III) (2000-2006)
 Relatora: FLORIO (Trabalhadores – I)

 
- Referência: (COM (2002) 47 final – 2002/0037 (CNS) – CES 520/2002)
 
- Pontos principais:
 

 O objectivo da proposta da Comissão é alargar o programa TEMPUS aos parceiros do MEDA.
 

 Considerando a necessidade cada vez mais premente de reforçar a cooperação entre a União
Europeia e os países elegíveis do Mediterrâneo (cf. parecer de iniciativa de 18 de Outubro de 2001 –
JO C36 de 8 de Fevereiro de 2002), o Comité considera positiva a integração destes países na
parceria Tempus III por diversas ordens de razões, que se prendem com a própria natureza do
programa e das relações internacionais.

 
- Contacto: Ellen Durst
 (Tel.: 00 32 2 546 9845 –  e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)
 
 

 _______________
 
 

 
 5. ESPAÇO EUROPEU DE LIBERDADE, SEGURANÇA E JUSTIÇA
 
 
•  Imigração clandestina
 Relator: PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores – E)
 
- Referência : (COM(2001) 672 – CES 527/2002)
 
- Pontos principais :
 
 O Comité manifesta o seu firme apoio à luta contra a imigração clandestina, particularmente no que

se prende com a introdução clandestina e o tráfico de seres humanos. O Comité considera que é
necessária uma política comum quanto à imigração clandestina como complemento imperioso da
política comum de imigração e, por conseguinte, o Conselho deveria proceder à aprovação das
directivas propostas pela Comissão nesta matéria.

 
 É necessário que as instituições comunitárias e os Estados-Membros promovam novas medidas

legislativas e administrativas para impedir o emprego ilegal de imigrantes em situação irregular. A
esta luta é necessário associar também os parceiros sociais, devendo as vítimas de exploração no
trabalho ilegal merecer tratamento favorável.
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 As empresas de transporte não devem ser as responsáveis pela verificação dos documentos de

viagem dos passageiros, já que isso poderá impedir o exercício do direito de asilo.
 
 O Comité sugere que se considere a conveniência de definir medidas de regularização, evitando o

risco de considerar a imigração irregular como a porta traseira para a imigração legal.
 
– Contacto : Pierluigi Brombo
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 –  e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int)
 
•  Salvaguarda da segurança interna e observância das obrigações
 Relator  único : RETUREAU (Trabalhadores – F)
 
- Referência: COM(2001) 743 final – CES 519/2002
- 
- Pontos principais :
 
 O Comité apoia incondicionalmente a elaboração de uma estratégia global e coordenada de combate

ao terrorismo a nível europeu, bem como a iniciativa de aproximar as disposições respeitantes à
identificação e sanção do crime de terrorismo.

 
 Todavia, o Comité afirma expressamente que o direito a pedir asilo e a beneficiar da protecção ao

abrigo da Convenção de Genebra e do Protocolo ou de outras formas de protecção não deve, de
modo algum, ser enfraquecido ou negado pelas políticas de combate ao terrorismo e de segurança
interna

 
 Em relação ao capítulo que examina as propostas da Comissão em matéria de asilo e de protecção

internacional sob o ângulo da "segurança interna", o Comité julga conveniente rever unicamente as
disposições que não derem provas de eficácia na protecção do território europeu ou se permitirem
que ele constitua uma base para organizações que operam em países terceiros.

 
- Contacto : Pierluigi Brombo
 (Tel. : 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

 
•  Direito à livre circulação e residência dos cidadãos da União
 Relator:RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Empregadores – E)
 
- Referência: COM(2001) 257 final – CES 522/2002
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- 
- Pontos principais:
 
 O Comité manifesta satisfação pela apresentação da proposta de directiva e dá o seu apoio à

iniciativa, na globalidade, sob reserva de algumas observações específicas. Esta simplificação de
textos jurídicos vem acompanhada de uma simplificação de formalidades administrativas, o que
tornará mais acessível ao cidadão o exercício deste direito com menos burocracia.

 
 O Comité partilha do critério adoptado pela Comissão na proposta, ao alargar o campo de aplicação

da definição de "membro da família" e a eliminação do direito dos Estados-Membros de fixarem o
montante mínimo dos recursos económicos necessários para que os inactivos e reformados possam
residir nos seus territórios.

 
 O Comité entende que não existe motivo para fazer distinções entre tipos de estudantes e que se os

filhos permanecem no Estado-Membro por motivos de estudo num estabelecimento de ensino, a
mãe, pai, tutora ou tutor deverão, se assim o desejarem, residir com eles até que atinjam a
maioridade.

 
 A redacção relativa ao direito de residência dos membros da família em caso de divórcio ou de

anulação do casamento deve ser mais explícita.
 
 A aquisição do direito de residência permanente deveria ser possível sem necessidade de provar uma

determinada duração de residência.
 
 O direito à assistência médica em caso de necessidade deve ser excluído das limitações.
 
 O Comité crê que existem algumas situações suficientemente graves que justificam a exclusão do

direito de entrada e de residência, por razões de ordem pública, de segurança pública ou de saúde
pública. A proposta deve ser graduada, tendo em conta o princípio da proporcionalidade, quando se
constate a existência de antecedentes penais de pessoas envolvidas em delitos como o terrorismo,
tráfico de armas ou  droga e contra seres humanos.

 
 O Comité entende que a melhor forma de compreender uma decisão que restringe um direito será

recebê-la numa língua que o interessado compreenda, pelo que crê que os cidadãos da União têm o
direito de receber tal documento na língua do Estado que emite a decisão e na do Estado de origem
do cidadão da União.

 
 – Contacto : Alan Hick
 (Tel.: 00 32 2 546 9302 –  e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

 
 

 _______________
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 6. RELAÇÕES EXTERNAS
 
 
•  Acordo de parceria ACP-UE

 Relator : BAEZA (Trabalhadores – E)
 
- Referência : Parecer de iniciativa – CES 521/2002
 
- Pontos principais :
 
 O Comité felicita-se com a conclusão do Acordo, cujo objectivo final é a erradicação da pobreza,

contribuindo para o desenvolvimento sustentável e para a integração progressiva dos países ACP na
economia mundial.

 
 O Comité apoia a abordagem participativa adoptada no Acordo, que se manifesta pela vontade de

alargar a cooperação UE/ACP a um leque de agentes não estatais. Convém salientar que a nova
convenção coloca em destaque as principais exigências do Comité, dedicando um novo capítulo aos
actores do desenvolvimento e insistindo na sua implicação na definição e execução das políticas de
desenvolvimento e na necessidade de desenvolvimento das capacidades.

 
 Por outro lado, a nova convenção prevê um diálogo entre os meios económicos e sociais, bem como

o conselho dos ministros UE/ACP e uma assembleia paritária UE/ACP. A nova convenção atribui
igualmente ao CES europeu a organização das reuniões de consulta e dos encontros dos meios
económicos e sociais UE/ACP.

 
 Contudo, a participação de novos agentes, tal  como a prevê o Acordo, suscita também sérias

interrogações, nomeadamente no que se refere à sempre difícil definição dos agentes não estatais, a
ausência de imposição de associação efectiva dos referidos agentes e a incerteza em relação às
possibilidades de acesso directo destes agentes a parte dos recursos financeiros.

 
 O Comité congratula-se com o impulso dado à dimensão política no presente Acordo e acolhe

favoravelmente as disposições referentes à participação da sociedade civil neste diálogo político.
 
 Para garantir a aplicação efectiva das disposições do Acordo de Cotonu, o Comité Económico e

Social propõe medidas concretas para a plena associação da sociedade civil organizada no
desenvolvimento das relações ACP-UE. Em particular, o Comité solicita:

 
•  que a UE e os Estados ACP garantam uma vasta divulgação dos conteúdos do Acordo por todos os

meios adequados
 
•  que se simplifiquem os mecanismos para o acesso dos representantes da sociedade civil organizada

aos recursos resultantes do novo Acordo.
 
•  o reforço de uma abordagem participativa, estabelecendo à escala nacional e regional estruturas que

favoreçam o diálogo entre as organizações representativas da sociedade civil organizada, bem
como entre estas e as autoridades públicas;
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•  inclusão do grau de consulta dos agentes não governamentais no processo de avaliação da

aplicação do acordo.
 
- Contacto : Jean-François Bence
 (Tel.: 00 32 2 546 93 99 – e-mail : jean-francois.bence@esc.eu.int)
 

 
 _______________

 

 7.         EMPRESAS EUROPEIAS E ESTRATÉGIA DE EMPREGO
 
•  Dimensão local – emprego
 Relator único : VINAY (Trabalhadores – IT)
 
- Referência: : COM(2001) 629 final – Aditamento a parecer – CES 518/2002
 
- Pontos principais :
 
 O Comité Económico e Social acolhe favoravelmente a Comunicação. O Comité já expressara, no

anterior parecer, a convicção de que a criação de estratégias de desenvolvimento do emprego a nível
local permite, justamente em virtude da pluralidade de agentes e de funções que para elas podem
contribuir, a realização dos objectivos fixados nos quatro pilares da estratégia europeia. Reitera, pois,
este ponto de vista.

 
 A atenção que o documento dedica às políticas de igualdade de oportunidades entre mulheres e

homens é coerente com a convicção, que merece total acordo, de que é precisamente ao nível local
que se determinam as condições que podem limitar ou ampliar a igualdade entre mulheres e homens.

 
 O papel dos parceiros sociais assume maior relevo no actual documento do que no anterior, tendo

sido já desempenhado, de forma positiva e assente em propostas concretas, nos pactos territoriais e
nas parcerias transfronteiriças que operam com base na rede EURES, sublinhando-se a sua crescente
participação na aplicação de estratégias locais.

 
 Salienta-se que o sector da economia social, independentemente da sua definição, é um elemento

com grandes potencialidades nas iniciativas de desenvolvimento local. Conviria, porém, que a
Comissão, na medida do possível e no respeito da subsidiariedade, diligenciasse no sentido de uma
definição de princípio comum, nomeadamente tendo em vista o Fórum do Desenvolvimento Local
anunciado para o início de 2003.

 
 A Comissão cita a rede EURES. É, todavia, curioso que a Comissão, face às potencialidades deste

instrumento, não proponha uma reforma completa do mesmo nem sugira a sua plena integração na
EEE.
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 O Comité já sublinhara que, se bem que não fosse essa a sua principal finalidade, a Iniciativa

URBAN tinha boas possibilidades de incidências positivas no emprego.
 
 O Comité gostaria de sublinhar que a formação, a par da educação e da formação ao longo da vida,

são elementos constitutivos de toda e qualquer iniciativa de desenvolvimento do emprego a nível
local.

 
 O Comité considera positiva a decisão da Comissão de organizar, no próximo ano, um Fórum do

Desenvolvimento Local, e manifesta desde já o seu interesse e disponibilidade para dar o seu
contributo num momento de ampla reflexão.

 
- Contacto : Alan Hick
 (Tel.: 00 32 2 546 9302 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int)

 
•  Concorrência fiscal e suas consequências para a competitividade das

empresas
 Relator: MORGAN  (Empregadores – UK)
 
- Referência: Parecer de iniciativa – CES  526/2002

 
- Pontos principais :

 
 As questões são múltiplas, mas deverá ser dada prioridade à dimensão fiscal do Estatuto da

Sociedade Europeia. As vantagens da constituição de uma sociedade europeia (SE) só serão
alcançadas em pleno se as sociedades existentes puderem constituir-se enquanto tal sem incorrer em
custos fiscais suplementares e se puderem evitar alguns dos actuais obstáculos fiscais ligados ao
exercício de actividade em vários Estados-Membros. Até ao presente, nada se estipulou nesse
sentido, pelo que o êxito da Sociedade Europeia pode estar comprometido. Ao mesmo tempo, a
aplicação do Estatuto da Sociedade Europeia não deveria conduzir a novas distorções fiscais face às
empresas registadas nos Estados-Membros.

 
– Contacto :  Katarina Lindahl
 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 –  e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

 _______________

 8.         POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL
 
•  Estatísticas do rendimento e das condições de vida na UE (EU-SILC)
 Relatora: FLORIO (Trabalhadores - I)
 
 – Referência : COM(2001) 754 final – 2001/293 (COD) – CES  517/2002

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:alan.hick@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS 57

Boletim 10.06.2002 - PT - PE 313.431

 
- Pontos principais :
 Segundo o Comité Económico e Social, o regulamento representa um instrumento útil para a

realização dos objectivos fixados e para o acompanhamento dos processos em curso.
 

 Todavia, como já foi salientado em anteriores pareceres, a recolha de dados a nível nacional
continua a ser muito diferenciada em virtude da diversidade dos sistemas de recolha, o que

dificulta a comparação e a análise.

 O Comité Económico e Social Europeu considera limitativo o facto de as estatísticas previstas no
regulamento apenas terem em conta a dimensão nacional do fenómeno da pobreza e da exclusão
social. Com efeito, o regulamento não prevê recolhas de dados a nível regional e local, o que parece
estar em clara contradição com as orientações da União Europeia, sobretudo no que diz respeito à
política de coesão económica e social que, desde 1992, é um dos três pilares da União.

 
- Contacto: Stefania Barbesta
 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 –  e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 

 _______________
 
 

 9. SEGURANÇA
 
•  Substâncias perigosas/riscos de acidentes graves
 Relator  : LEVAUX  (Empregadores – F)
 
- Referência : COM(2001) 624 final – 2001/0257 COD – CES 515/2002
 
- Contacto: Silvia Calamandrei
 (Tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail : Silvia.Calamandrei@esc.eu.int)
 
 
•  Veículos a motor/Retrovisores

 Relator : COLOMBO   (Trabalhadores – I)
 

- Referência : COM(2001) 811 final – 2001/0317 COD –  CES 512/2002
 

- Contacto :  João Pereira dos Santos
(Tel. : 00 32 2 546 9254 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

_______________
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New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:Silvia.Calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 59
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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