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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

Recorda-se que o Colégio dos Questores mandou distribuir aos deputados do Parlamento Europeu a seguinte
comunicação:

19/02 Cursos de línguas e de informática

Poderão ser solicitadas informações suplementares ao secretariado do Colégio dos Questores:

Estrasburgo : Edifício Salvador de Madariaga (SDM) 6/20 telefone:  74195

Bruxelas : Edifício Paul-Henri Spaak 8B/66 telefone:  43722

*
*     *
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NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO

NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA ELEIÇÃO
DE CINCO DEPUTADOS FRANCESES

PARA O PARLAMENTO EUROPEU

Na sessão plenária de 1 de Julho de 2002, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da eleição de:

� Jean-Pierre BEBEAR, em substituição de Hervé NOVELLI (ELDR/FR), com efeito em 28 de Junho de
2002,

Marie-Hélène DESCAMP, em substituição de Tokia SAIFI (PPE-DE/FR), com efeito em 13 de Junho
de 2002,

� Fabienne KELLER, em substituição de Nicole FONTAINE (PPE-DE/FR), com efeito em  17 de Junho
de 2002,

� Anne-Marie SCHAFFNER, em substituição de Alain MADELIN (PPE-DE/FR), com efeito em  28 de
Junho de 2002,

� Françoise VEYRINAS, em substituição de François BAYROU (PPE-DE/FR), com efeito em  28 de
Junho de 2002.

_______________

NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA ELEIÇÃO
DE UM  DEPUTADO IRLANDÊS

PARA O PARLAMENTO EUROPEU

Na sessão plenária de 2 de Julho de 2002, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da eleição de:

Seán Ó NEACHTAIN

em substituição de Pat the Cope GALLAGHER (UEN/IRL), com efeito em 2 de Julho de 2002.

_______________
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NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA ELEIÇÃO
DE UM  DEPUTADO FRANCÊS

PARA O PARLAMENTO EUROPEU

Na sessão plenária de 3 de Julho de 2002, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da eleição de:

Jean-Thomas NORDMANN

em substituição de Fabienne KELLER (PPE-DE/FR), com efeito em 3 de Julho de 2002.

_______________
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FINAL DO MANDATO DE QUATRO DEPUTADOS FRANCESES
 NO PARLAMENTO EUROPEU

Na sessão de 1 de Julho de  2002, o Parlamento Europeu, nos termos do artigo 6º do Acto relativo à eleição
dos representantes ao Parlamento Europeu e do nº 4 do artigo 8º do seu Regimento, tomou conhecimento:

� da nomeação de Nicole FONTAINE  (PPE-DE/FR) como membro do Governo francês,

� da eleição para a Assembleia Nacional Francesa de

François BAYROU (PPE-DE/FR)
Alain MADELIN (PPE-DE/FR)
Hervé NOVELLI (ELDR/FR)

e do final dos respectivos mandatos no Parlamento Europeu, com efeito em 17 de Junho de 2002. 

_______________

FINAL DO MANDATO DE UM DEPUTADO IRLANDÊS
NO PARLAMENTO EUROPEU

Na sessão plenária de 1 de Julho de 2002, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da nomeação de:

 Pat the Cope GALLAGHER  (UEN/IRL)

como membro do Governo irlandês.

Nos termos do artigo 6º do Acto relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu e do nº 4 do
artigo 8º do Regimento, o seu mandato no Parlamento Europeu termina em 18 de Junho de 2002.

_______________
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS

Na sessão plenária de 1 de Julho de 2002, o Parlamento Europeu tomou conhecimento de que:

� Ole KRARUP e Dyhr OKKING aderiram ao Grupo GUE/NGL, com efeito em 1 de Julho de 2002,

� Gérard CAUDRON, Michel DARY, Sami NAÏR e Michel SCARBONCHI deixaram de ser membros
do Grupo PSE.

_______________

Na sessão plenária de 4 de Julho de 2002, o Parlamento Europeu tomou conhecimento de que:

Gérard CAUDRON, Michel DARY, Sami NAÏR e Michel SCARBONCHI
aderiram ao Grupo GUE/NGL, com efeito em 1 de Julho de 2002.

_______________
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PERGUNTAS ESCRITAS Situação em 22.08.2002

Autor Objecto N°

Charles Tannock Relações UE/EUA à luz de um reduzido empenho da
Europa para custear as despesas no sector da defesa

E-1766/02

Mario Borghezio Extensão da recolha de impressões digitais aos extra-
comunitários

E-1767/02

Pergunta anulada P-1768/02

Liam Hyland Situação de crise relativa aos rendimentos dos criadores
de gado leiteiro

P-1769/02

Peter Liese Posição da Irlanda no âmbito da votação relativa ao Sexto
Programa-Quadro de Investigação e decisões noutros
domínios

P-1770/02

Gabriele Stauner Audição de Pascal Lamy pela Unidade de Coordenação da
Luta Anti-Fraude da Comissão

E-1771/02

Michl Ebner UE como parte da UNESCO E-1772/02

Michl Ebner Declaração do dia 9 de Maio como feriado E-1773/02

Michl Ebner Pumpguns E-1774/02

Antonios Trakatellis Funcionamento dos meios de comunicação social:
licenciamento de estações de rádiotelevisão, apoios
estatais e publicidade

E-1775/02

Patricia McKenna Discriminação contra pessoas portadoras de deficiência
visual

E-1776/02

Laura González Álvarez Nova agressão ambiental na Ria de Vigo (Galiza,
Espanha)

E-1777/02

Laura González Álvarez Exclusão do vale de Arreu da proposta de classificação
como SIC e ampliação da estância de esqui de Baqueira-
Beret

E-1778/02

Luciano Caveri Disposições relativas à asa delta e ao parapente E-1779/02

Luciano Caveri O espaço aéreo europeu único e a Itália E-1780/02

Luciano Caveri Segurança aérea E-1781/02

Sebastiano Musumeci Iniciativas a favor do voluntariado em matéria de
protecção civil

E-1782/02

Giovanni Pittella Protecção do biótopo Torrente Galaso-Torre Mattoni-
Lago Salinella

E-1783/02

Nelly Maes Investigação do cancro do colo do útero na UE E-1784/02
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Jan Mulder Presença do pesticida nitrofeno nos alimentos para
animais

P-1785/02

Ari Vatanen Promoção da adopção da tecnologia das pilhas a
combustível na União Europeia

P-1786/02

Camilo Nogueira Román A pretendida reforma da Presidência do Conselho
Europeu

E-1787/02

Josu Ortuondo Larrea Participação dos governos autónomos na Presidência
espanhola

E-1788/02

Stavros Xarchakos Analfabetismo e abandono do ensino primário e do ciclo
preparatório na Grécia

E-1789/02

Stavros Xarchakos Acidente laboral na Grécia e menosprezo das vítimas E-1790/02

Christopher Huhne Aplicação da legislação relativa à igualdade de tratamento
em matéria de emprego e de trabalho

E-1791/02

Miquel Mayol i Raynal Ordenamento do porto de Port-Vendres (F66) E-1792/02

Gianfranco Dell'Alba Nomeação dos chefes de delegação nos países terceiros
durante o período de 1999-2002

E-1793/02

Erik Meijer Os obstáculos colocados por uma acção judicial aos
recursos de protecção das autoridades públicas em
empresas, na sua maioria, privadas

E-1794/02

Erik Meijer Preparação da "guerra das tulipas" dos EUA contra os
Países Baixos no intuito de libertar os presos julgados
pelo Tribunal Criminal Internacional

E-1795/02

Eurig Wyn A segurança dos cristãos das Molucas E-1796/02

Benedetto Della Vedova Central eólica nos Montes Tolfa E-1797/02

Elly Plooij-van Gorsel 06760 - número de ligação da KPN E-1798/02

Wolfgang Ilgenfritz Garantia aduaneira cobrada às importações de açúcar da
antiga Jugoslávia

P-1799/02

Maria Sanders-ten Holte Ratificação da Convenção de Montreal para a unificação
de certas regras relativas ao transporte aéreo internacional

E-1800/02

Laura González Álvarez Avaliação do impacto ambiental sobre o troço Puente del
Arco-El Condado da estrada AS-17 (Astúrias, Espanha)

E-1801/02

Laura González Álvarez Via rápida do Cantábrico A-8 (Astúrias, Espanha) e
cumprimento do direito comunitário

E-1802/02

Esko Seppänen Ajuda da UE à Autoridade Palestiniana E-1803/02

Dominique Souchet Medidas urgentes a favor da apicultura P-1804/02

Gabriele Stauner Majorações ilegais das remunerações dos Membros da
Comissão

P-1805/02

Gianfranco Dell'Alba Violação dos direitos humanos no Camboja P-1806/02
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Konstantinos Hatzidakis Resultados não satisfatórios da aplicação do programa de
ensino supletivo na Grécia

E-1807/02

Konstantinos Hatzidakis Destruição do leito do Rio Neda na Grécia E-1808/02

Mihail Papayannakis Intervenções no leito do rido Neda E-1809/02

Mihail Papayannakis Tráfico de seres humanos na Bósnia E-1810/02

Nicholas Clegg Exploração clandestina das florestas E-1811/02

Alexandros Alavanos, Pedro
Marset Campos e Feleknas Uca

Perseguição continuada de escritor na Turquia E-1812/02

Chris Davies CITES E-1813/02

Christopher Huhne Violações dos Tratados E-1814/02

Christopher Huhne Integração económica E-1815/02

Christopher Huhne Integração económica E-1816/02

Michl Ebner Averiguações em matéria de comércio internacional de
animais a utilizar para fins experimentais

E-1817/02

Michl Ebner Situação em matéria de ratificação da Convenção Alpina E-1818/02

Glenys Kinnock Indonésia E-1819/02

Brian Simpson Discriminação de que são alvo as companhias europeias
devido à lei de segurança da aviação (Aviation Security
Act) dos Estados Unidos (S1447)

E-1820/02

Jan Mulder Aumento do número de casos de peste suína na UE E-1821/02

Alexander de Roo Política dos Países Baixos em matéria de fertilizantes não
respeita as normas da UE

E-1822/02

Erik Meijer Impossibilidade de as empresas continuarem a utilizar as
licenças Microsoft existentes devido à limitação das
possibilidades de integração e de modernização

E-1823/02

Erik Meijer Necessidade de adquirir constantemente produtos
Microsoft novos e mais dispendiosos devido à limitação
da utilização de software antigo

E-1824/02

Ian Hudghton Investigação biomédica com primatas E-1825/02

Luis Berenguer Fuster Transposição, em Espanha, da Directiva relativa ao
comércio intracomunitário de equídeos

E-1826/02

Luis Berenguer Fuster Dossier aberto nos termos do nº 2 do artigo 88º, por
ajudas públicas a "Terra Mítica"

E-1827/02

Pere Esteve Pessoas desaparecidas sem razão aparente E-1828/02

Pere Esteve Pessoas desaparecidas sem razão aparente E-1829/02

Graham Watson Deportação de súbditos britânicos E-1830/02
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Graham Watson Carta de condução da UE E-1831/02

Graham Watson Equitação recreativa E-1832/02

Jorge Hernández Mollar Ajuda da Comissão para a criação do Conselho Geral da
Juventude Europeia

E-1833/02

Jorge Hernández Mollar Protecção das praias da Costa do Sol E-1834/02

Salvador Garriga Polledo Investimentos nos países da Europa Oriental E-1835/02

Salvador Garriga Polledo Fundo de Coesão para a América Latina E-1836/02

Salvador Garriga Polledo Imposto europeu para financiar o orçamento comunitário E-1837/02

Martin Schulz Compatibilidade das medidas tomadas pelo Governo
italiano com o Pacto de Estabilidade e Crescimento

E-1838/02

Herbert Bösch Encerramento de contas do orçamento comunitário para o
exercício de 2001

P-1839/02

Sérgio Marques A política de coesão económica e social e a ultraperiferia
no período pós 2006

P-1840/02

Georges Garot Produção de chalota P-1841/02

Glyn Ford Artigo 13º do Tratado CE e discriminação de transsexuais E-1842/02

Jan Mulder Legislação comunitária relativa a testes de diagnóstico
para uso veterinário

E-1843/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna O atum e as relações UE-México E-1844/02

Marco Cappato Caso do cidadão tunisino Zouhair Yahyaoui E-1845/02

Guido Bodrato Transferência dos direitos a reforma dos funcionários das
instituições comunitárias - Acordo Comissão-INPS de 2
de Março de 1978

E-1846/02

Guido Bodrato Falta de coordenação entre o regime de pensões
comunitário e os regimes de pensões nacionais

E-1847/02

Guido Bodrato Aplicação do Regulamento (CEE) nº 1408/71 - Cálculo da
pensão dos trabalhadores migrantes

E-1848/02

Paulo Casaca Proposta ilegal de captura de goraz E-1849/02

Paulo Casaca Falta de de homogeneidade e coerência na legislação
europeia sobre pescas

E-1850/02

Gabriele Stauner Contas bancárias da Comissão E-1851/02

Pedro Marset Campos Contaminação do rio Segura (Múrcia - Espanha) E-1852/02

Antonio Tajani Aquisição da empresa "Telekom Serbia" pela "Telecom
Italia"

E-1853/02

Antonio Tajani Aquisição da empresa "Telekom Serbia" pela "Telecom
Italia"

E-1854/02
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Jan Mulder Modificação das normas do Instituto Internacional das
Epizootias (IIE) sobre a utilização de vacinas marcadoras

E-1855/02

Bart Staes Liberalização dos caminhos-de-ferro, tarifas
transfronteiriças e o equilíbrio entre a oferta tradicional de
ligações ferroviárias e os comboios de alta velocidade

E-1856/02

Bart Staes A regulamentação das campanhas publicitárias alusivas às
festividades destinadas às crianças

E-1857/02

Bart Staes Emissões de gases com efeito de estufa: combustíveis e
energias alternativas

E-1858/02

Bart Staes Responsabilidades das regiões europeias no cumprimento
do Pacto de Estabilidade

E-1859/02

Bart Staes Campanha de informação sobre o alargamento da União E-1860/02

Ilda Figueiredo Condições de trabalho de trabalhadores sazonais E-1861/02

Joseph Daul Exportações de açúcar dos Balcãs para a União Europeia P-1862/02

Gerard Collins Afeganistão E-1863/02

Niall Andrews A Presidência espanhola e a África subsariana E-1864/02

Brian Crowley Olimpíadas Especiais 2003 e a criação de um ambiente
desportivo acessível a todos

E-1865/02

James Fitzsimons Relatório da OIT sobre o trabalho infantil E-1866/02

Fernando Fernández Martín Eritreia E-1867/02

Fernando Fernández Martín Eritreia E-1868/02

Fernando Fernández Martín Etiópia E-1869/02

Fernando Fernández Martín Etiópia E-1870/02

Fernando Fernández Martín Ilhas Fiji E-1871/02

Fernando Fernández Martín Ilhas Fiji E-1872/02

Fernando Fernández Martín Gabão E-1873/02

Fernando Fernández Martín Gabão E-1874/02

Fernando Fernández Martín Gâmbia E-1875/02

Fernando Fernández Martín Gâmbia E-1876/02

Fernando Fernández Martín Gana E-1877/02

Fernando Fernández Martín Gana E-1878/02

Fernando Fernández Martín Granada E-1879/02

Fernando Fernández Martín Granada E-1880/02

Fernando Fernández Martín Guiné E-1881/02
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Fernando Fernández Martín Guiné E-1882/02

Fernando Fernández Martín Guiné Equatorial E-1883/02

Fernando Fernández Martín Guiné Equatorial E-1884/02

Eluned Morgan Ajudas públicas à indústria do carvão P-1885/02

Giorgio Celli Abate de faias num sítio de interesse comunitário no
Parque Nacional dos Abruzos, Itália

P-1886/02

Gerhard Schmid Unidades de guarda das fronteiras E-1887/02

Konstantinos Hatzidakis Formação profissional na Grécia E-1888/02

John Cushnahan Atitudes intimidatórias no domínio dos direitos humanos E-1889/02

Glyn Ford Codificação regional dos leitores de DVD E-1890/02

Eluned Morgan Organismos geneticamente modificados E-1891/02

Pierre Jonckheer Mina de carvão a céu aberto a norte de León (Valle de
Laciana, Espanha)

E-1892/02

Marjo Matikainen-Kallström Ajudas regionais e alargamento E-1893/02

Marjo Matikainen-Kallström Morte de jovens em acidentes rodoviários ocorridos na
Finlândia

E-1894/02

Marjo Matikainen-Kallström Energia eólica e segurança da defesa E-1895/02

Piia-Noora Kauppi Independência e imparcialidade do Comité Científico E-1896/02

Brice Hortefeux Competitividade E-1897/02

Mario Borghezio Relatório sobre o valor dos auxílios da União Europeia
aos países de origem dos principais fluxos de imigrantes
clandestinos

E-1898/02

Cristiana Muscardini Comércio ilegal de carne de animais selvagens
("bushmeat trade")

E-1899/02

Pietro-Paolo Mennea Campeonato do Mundo de Futebol 2002 P-1900/02

Theodorus Bouwman Estado da implementação da Directiva 2000/59/CE
relativa aos meios portuários

P-1901/02

Ian Hudghton Pesca de espécies fora de quota no Mar do Norte P-1902/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Desemprego dos jovens e política para a juventude. O
caso da Grécia

P-1903/02

Avril Doyle Transporte de plutónio em MOX do Japão para o Reino
Unido

P-1904/02

Graham Watson Sons percucientes e incómodos que afectam os
hipoacúsicos

E-1905/02

Graham Watson Prova de residência ('settled status' test) em empréstimos
contraídos por estudantes no Reino Unido

E-1906/02



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS20

Boletim 02.09.2002 - PT - PE 320.289

Glenys Kinnock Imigração E-1907/02

Fernando Fernández Martín Guiné-Bissau E-1908/02

Fernando Fernández Martín Guiné-Bissau E-1909/02

María Sornosa Martínez Utilização sustentável da água e campos de golfe E-1910/02

Esko Seppänen Privilégios dos comissários E-1911/02

Robert Goebbels Monopólio de facto da FIFA e da UEFA E-1912/02

Maurizio Turco Euro - compatibilidade entre a legislação do Estado da
Cidade do Vaticano (ECV) e o Direito comunitário

E-1913/02

Maurizio Turco Euro - o Estado da Cidade do Vaticano (ECV) e o
branqueamento de capitais

E-1914/02

Dorette Corbey Introdução do euro E-1915/02

Dorette Corbey Introdução do euro E-1916/02

Ilda Figueiredo Atrasos no pagamento das ajudas comunitárias à produção
da banana na Madeira

E-1917/02

Ilda Figueiredo Casas da Europa E-1918/02

André Brie Infracção a várias disposições e directivas comunitárias no
contexto da construção de uma carreira de tiro para a
realização de exercícios ar-terra em Brandenburgo

E-1919/02

Christopher Heaton-Harris Presentes oferecidos à Comissão E-1920/02

Christopher Heaton-Harris Protecção da criança no desporto E-1921/02

Christopher Heaton-Harris Obesidade na Europa E-1922/02

Phillip Whitehead Veículos urbanos movidos a ar comprimido E-1923/02

María Sornosa Martínez e Rosa
Miguélez Ramos

Trabalhos na auto-estrada Puxeiros-Tui (Galiza) E-1924/02

Guido Sacconi Utilização de lamas de depuração na agricultura E-1925/02

Giorgio Celli Projectos de desenvolvimento ligados à prática do esqui
em sítios de interesse comunitário no Parque de Abruzo,
em Itália

E-1926/02

Torben Lund Interdição de amálgama dentário e mercúrio para uso
humano

E-1927/02

Christopher Huhne Pagamentos aos contratantes e fornecedores E-1928/02

Matti Wuori Caso do jornalista militar russo Grigory Pasko E-1929/02

Françoise Grossetête Diferenças de preços dos jornais E-1930/02

Astrid Lulling Anteprojecto de lei destinado a regulamentar a venda, o
consumo e a publicidade das bebidas alcoólicas em
Espanha

E-1931/02
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Alexander de Roo Traçado a oriente da auto-estrada A-73 Sul E-1932/02

Dorette Corbey Funcionamento do sistema de alerta rápido na
eventualidade de poluição causada pelo nitrofeno

E-1933/02

Ilda Figueiredo Acordos bilaterais União Europeia / Suíça E-1934/02

Ilda Figueiredo Emissão de vistos Schengen de entradas múltiplas E-1935/02

Olivier Dupuis Objecto: Geórgia P-1936/02

Stavros Xarchakos Situação dos Gregos na Albânia E-1937/02

Colette Flesch Implementação do domínio de topo .eu E-1938/02

Armando Cossutta Custo da reforma da Comissão E-1939/02

Roberta Angelilli Criação de uma Agência para a Navegação por Satélite
em Roma

P-1940/02

Christos Folias O metropolitano da Ática P-1941/02

Jens-Peter Bonde Prostituição como profissão E-1942/02

Werner Langen Ajudas concedidas pela União Europeia à Renânia-
Palatinado no período compreendido entre 1999 e 2002

E-1943/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Desemprego dos jovens e política para a juventude. O
caso da Grécia

E-1944/02

Mihail Papayannakis Efeitos da utilização de telefones móveis sobre a saúde E-1945/02

Mihail Papayannakis Gestão de resíduos industriais perigosos E-1946/02

Mihail Papayannakis Surto de repressão dos movimentos sindicais E-1947/02

John Cushnahan Restrição da liberdade de movimentos E-1948/02

Bernard Poignant Beneficiários do FEOGA-Garantia E-1949/02

Mario Borghezio Respeito do direito de defesa dos independentistas bretões E-1950/02

Bart Staes e Alexander de Roo Pesticidas "esquecidos" E-1951/02

Bernd Posselt Bandeira da UE P-1952/02

Glyn Ford Consciência da cidadania europeia E-1953/02

Glyn Ford Ano europeu da lembrança e da reconciliação E-1954/02

Glyn Ford Relações UE-Japão E-1955/02

Glyn Ford KEDO E-1956/02

Glyn Ford Importação de mercadorias para a UE E-1957/02

Nuala Ahern Definição de energia nuclear sustentável E-1958/02

Nuala Ahern Potencial de proliferação nuclear E-1959/02

Nuala Ahern Energia nuclear limpa E-1960/02
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Nuala Ahern Tratamento e eliminação dos resíduos radioactivos E-1961/02

Nuala Ahern Gestão dos resíduos nucleares E-1962/02

Nuala Ahern Participação na coordenação da investigação nuclear da
UE

E-1963/02

Rosa Miguélez Ramos Dificuldades na concessão de ajudas às frotas de
cercadores para compensar a imobilização por razões
biológicas

P-1964/02

Glyn Ford Acordo de pescas com as Ilhas Comores e o celacanto E-1965/02

Chris Davies Lince ibérico E-1966/02

Chris Davies Regulamento (CE) n.º 2037/2000 relativo às substâncias
que empobrecem a camada de ozono

E-1967/02

Chris Davies Parque Nacional de Biebrza, na Polónia E-1968/02

Chris Davies Falun Gong E-1969/02

Chris Davies Venda e comercialização de tabaco E-1970/02

Chris Davies Directiva 2000/53/CE relativa aos veículos em fim de vida E-1971/02

Patricia McKenna Estação de tratamento de águas residuais de Novelda -
Monforte del Cid (Comunidade Valenciana)

E-1972/02

Patricia McKenna Comboio de alta velocidade Madrid-Comunidade
Valenciana

E-1973/02

Camilo Nogueira Román Incumprimento, pelo Estado espanhol, de legislação
comunitária no caso do colectivo de Oficiais
Radioelectrónicos da Galiza

E-1974/02

Ilda Figueiredo Cimeira de Sevilha P-1975/02

Christos Folias Nível sonoro máximo autorizado nas discotecas E-1976/02

John Cushnahan Disparidade de preços E-1977/02

Olivier Dupuis Caso de Gregory Pasko E-1978/02

Roberta Angelilli Acolhimento de grupos de nómadas nas cidades da
Europa

E-1979/02

Roberta Angelilli Parque de estacionamento subterrâneo da Piazza
Sempione, em Roma

E-1980/02

Roberta Angelilli Listas de espera no Serviço Nacional de Saúde italiano e,
nomeadamente, em Roma

E-1981/02

Jan Mulder Segurança alimentar como barreira ao comércio com a
Roménia

E-1982/02

Kathleen Van Brempt Ambiente, transparência, clareza, participação do público,
legislação e política ambiental

E-1983/02

Christopher Heaton-Harris Financiamento da Convenção P-1984/02
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Paulo Casaca Investigação da Comissão Europeia sobre o cartel do
açúcar

P-1985/02

Heidi Hautala Exportação de combustível nuclear usado para a Rússia P-1986/02

Carlos Lage Livre circulação de pessoas no espaço Schengen P-1987/02

Stavros Xarchakos Código de deontologia da GESAC P-1988/02

Karl-Heinz Florenz Importação de cães de Espanha para a Alemanha -
Leishmaniose canina

E-1989/02

Stavros Xarchakos O direito de voto para cidadãos não comunitários E-1990/02

Michael Gahler e outros Aplicação de "sanções inteligentes" a determinados
membros do regime de Mugabe

E-1991/02

Theresa Villiers Nova bandeira da UE E-1992/02

Manuel Medina Ortega Envios postais às ilhas Canárias E-1993/02

Samuli Pohjamo e Mikko Pesälä Garantia da segurança jurídica dos agricultores face às
contínuas mudanças da legislação agrícola

E-1994/02

Mario Mauro Turismo sustentável e cultural na Europa E-1995/02

Fernando Fernández Martín Maurícia E-1996/02

Fernando Fernández Martín Maurícia E-1997/02

Fernando Fernández Martín Micronésia E-1998/02

Fernando Fernández Martín Micronésia E-1999/02

Fernando Fernández Martín Moçambique E-2000/02

Fernando Fernández Martín Moçambique E-2001/02

Fernando Fernández Martín Namíbia E-2002/02

Fernando Fernández Martín Namíbia E-2003/02

Fernando Fernández Martín Nauru E-2004/02

Fernando Fernández Martín Nauru E-2005/02

Fernando Fernández Martín Níger E-2006/02

Fernando Fernández Martín Níger E-2007/02

Fernando Fernández Martín Nigéria E-2008/02

Fernando Fernández Martín Nigéria E-2009/02

Patsy Sörensen Expulsão de menores romenos P-2010/02

Hans-Peter Martin Número e dimensões das reuniões do Conselho P-2011/02

Hiltrud Breyer Iodação E-2012/02

Hiltrud Breyer Finanças do Ministério da Agricultura grego E-2013/02
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Eluned Morgan Fundos Estruturais E-2014/02

Carlos Bautista Ojeda Plano de desenvolvimento da zona de Gibraltar E-2015/02

Roberta Angelilli Determinação da localização das sedes das agências
europeias

E-2016/02

Ieke van den Burg e Anne Van
Lancker

Aplicação do Regulamento nº 1612/68 em caso de
pagamento de uma remuneração complementar a um
trabalhador fronteiriço desempregado

E-2017/02

Erik Meijer Reiterados obstáculos à navegação no Danúbio em
consequência da guerra de 1999 na Sérvia

E-2018/02

Paulo Casaca Revogação do Regulamento n.º 1275/94 do Conselho E-2019/02

Paulo Casaca Investigação do mercado de cervejas em Portugal E-2020/02

Ilda Figueiredo Cimeira de Sevilha E-2021/02

Hiltrud Breyer Restrições aplicáveis aos voos nocturnos nos aeroportos
alemães

E-2022/02

Hiltrud Breyer Obrigação de realização de um estudo do impacto
ambiental das rotas aéreas

E-2023/02

Elizabeth Lynne Reconhecimento de diplomas E-2024/02

María Sornosa Martínez Irregularidades no Programa LEADER + na Comunidade
Autónoma de Valência

E-2025/02

Cristiana Muscardini Adopção do teste PHV na União Europeia E-2026/02

Cristiana Muscardini Ajuda às crianças hemofílicas da antiga União Soviética E-2027/02

Camilo Nogueira Román O indignante atropelo dos direitos cívicos e políticos e a
agressão física contra cidadãos portugueses provocados
por decisão do Governo espanhol

E-2028/02

Carlos Lage Livre circulação de pessoas no espaço Schengen E-2029/02

Emilia Müller Programa JOP da UE: pedido apresentado pela empresa
Hans Baier Schulterpolsterfabrik a título das linhas de
crédito 2 e 3

P-2030/02

Emilia Müller Superação do peso-limite pelos autocarros para viagens de
longa distância

E-2031/02

Giovanni Pittella e Massimo
Carraro

Fundos para a investigação E-2032/02

Erik Meijer Incómodos sofridos pelos passageiros de comboios de
longo curso em resultado da separação dos sistemas de
venda de bilhetes e de reservas

E-2033/02

Erik Meijer Disponibilidade nas estações ferroviárias de todos os
Estados-Membros de um guia europeu da circulação
ferroviária transfronteiras e internacional

E-2034/02
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Erik Meijer Recusa de reserva de lugares em comboios para destinos
no estrangeiro, para os quais as empresas ferroviárias
nacionais não efectuam venda de bilhetes

E-2035/02

Erik Meijer Companhias aéreas acusadas de praticar tarifas baixas
reduzindo os custos e contornando as medidas de
segurança

E-2036/02

Erik Meijer Importante extensão do aeroporto da capital búlgara,
Sófia, nas imediações de bairros urbanos e residenciais e
não observância das exigências normais em matéria de
ambiente

E-2037/02

Erik Meijer Contribuição europeia para o financiamento da
controversa extensão do aeroporto de Sófia, capital da
Bulgária, nas imediações de bairros urbanos e residenciais

E-2038/02

Maurizio Turco Fundos Estruturais: encerramento dos programas
operacionais anteriores a 1993

P-2039/02

Christopher Huhne Alteração das estruturas de financiamento P-2040/02

Alexandros Alavanos Ajudas estatais - transportadora aérea comunitária objecto
de tratamento preferencial

P-2041/02

Paul Rübig Ajudas à mobilidade do programa LEONARDO DA
VINCI para pessoas que realizam a sua formação
profissional em empresas

E-2042/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou e
Stavros Xarchakos

Pensões de reforma na Grécia E-2043/02

Elizabeth Lynne Problemas do Microsoft Office XP para as pessoas com
deficiências visuais

E-2044/02

Christopher Huhne Balanços E-2045/02

Christopher Huhne Direitos aduaneiros E-2046/02

Christopher Huhne Intensidade petrolífera e energética E-2047/02

Jaime Valdivielso de Cué Mercado Interno E-2048/02

Jaime Valdivielso de Cué Política regional E-2049/02

Olivier Dupuis Tibetanos detidos no Nepal E-2050/02

Roberta Angelilli Vivissecção e protecção dos animais E-2051/02

Elly Plooij-van Gorsel Novo sistema de licenças da Microsoft E-2052/02

Bert Doorn Investigação da posição económica dominante da
Microsoft

P-2053/02

Avril Doyle Revisão intercalar P-2054/02

Paulo Casaca Violação do princípio da separação de poderes pela
Comissão Europeia

P-2055/02
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Charles Tannock Ensaios com animais no quadro da indústria de produtos
cosméticos

E-2056/02

Charles Tannock Alargamento E-2057/02

Charles Tannock Os escândalos Enron e WorldCom e o papel das empresas
de contabilidade

E-2058/02

Charles Tannock Reforma da PAC antes do alargamento E-2059/02

Charles Tannock Condições de detenção no Tibete E-2060/02

Eluned Morgan Controlo dos géneros alimentares E-2061/02

Eluned Morgan Auxílios estatais E-2062/02

Pere Esteve Harmonização da jurisdição em matéria de genocídio,
crimes contra a Humanidade e crimes de guerra

E-2063/02

Erik Meijer Utilização abusiva de sítios web de molde a surpreender
os consumidores com facturas telefónicas tão elevadas
quanto possível

E-2064/02

Olivier Dupuis Greve de fome de Radhia Nasraoui P-2065/02

Mihail Papayannakis Desigualdade de tratamento dos cidadãos gregos que
ainda não cumpriram o serviço militar

P-2066/02

Olivier Dupuis Caso de Rebiya Kadeer, do Turquestão Oriental E-2067/02

Mark Watts Importação de animais vivos dos países da Europa Central
e Oriental

E-2068/02

Bob van den Bos e Lousewies van
der Laan

Tratado de adesão E-2069/02

Bob van den Bos e Lousewies van
der Laan

Tratado de adesão E-2070/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Região Europeia do ano P-2071/02

Doris Pack Auxílios às companhias aéreas alemãs E-2072/02

Daniela Raschhofer Matrícula obrigatória das bicicletas na União Europeia E-2073/02

Roger Helmer Direitos senhoriais no Reino Unido E-2074/02

Geoffrey Van Orden Polícia europeia de fronteiras E-2075/02

Geoffrey Van Orden Polícia europeia de fronteiras E-2076/02

Philippe Herzog Práticas da Comissão relativamente aos conselheiros ad
personam

E-2077/02

Jan Mulder Despesas para o controlo médico dos trabalhadores
expostos a radiações

E-2078/02

Roberta Angelilli Exclusão da cidade de Roma dos financiamentos de
URBAN II

P-2079/02
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Elly Plooij-van Gorsel Tratamento discriminatório das empresas europeias de
segurança devido às novas leis norte-americanas sobre a
aviação e os transportes

P-2080/02

Christoph Konrad Utilização de dotações do Objectivo 2 na Renânia do
Norte-Vestefália

P-2081/02

Jonas Sjöstedt Limitações à utilização de cádmio - processo C-314/99 P-2082/02

María Izquierdo Rojo Grandes atrasos no processo de adopção de crianças em
Andhra Pradesh (Índia)

E-2083/02

María Izquierdo Rojo Grandes atrasos no processo de adopção de crianças em
Andhra Pradesh (Índia)

E-2084/02

Enrique Barón Crespo Plano integral de atenção ao diabético E-2085/02

Enrique Barón Crespo Plano integral de atenção ao diabético E-2086/02

Bob van den Bos Escravatura E-2087/02

Bob van den Bos Escravatura E-2088/02

Daniela Raschhofer Decretos Benes, Lei da Amnistia 1946 e Lei das
Restituições 1992: compatibilidade com o direito
comunitário

P-2089/02

Ioannis Averoff Construção de uma central hidroeléctrica na localidade de
Rona em Aniliou conselho de Metsovos pela "LAKMOS
ENERGEIAKI  A.E."

P-2090/02

Michl Ebner Número de telefone de emergência na UE E-2091/02

Michl Ebner Contratos de comercialização à distância: diferentes
prazos de resolução

E-2092/02

Alexandros Alavanos Direitos do Homem na Argélia E-2093/02

Roger Helmer Financiamento comunitário do terrorismo palestiniano E-2094/02

Michiel van Hulten e Diana Wallis Múltiplos contratos-quadro para os serviços de tradução E-2095/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Regiões europeias dependentes da pesca E-2096/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Critérios de classificação de regiões extremamente
dependentes da pesca

E-2097/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Galiza, uma região extremamente dependente da pesca E-2098/02

Eija-Riitta Korhola Doação aos países em vias de desenvolvimento de
palangreiros para demolição

E-2099/02

Mario Borghezio A União Europeia deve intervir para salvar os glaciares
dos Alpes

E-2100/02

Toine Manders Obesidade E-2101/02

Paulo Casaca Versão Portuguesa da proposta do regulamento
COM(2001) 83 final de 14.2.2001

E-2102/02
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Paulo Casaca Persistência do "Antigo Regime" na língua portuguesa E-2103/02

Maurizio Turco Violações do Estado de direito e da democracia em Itália e
os artigos 6º e 7º do TUE

P-2104/02

Gianni Vattimo Promoção do vegetarismo P-2105/02

Hubert Pirker Acolhimento temporário de alguns palestinos por Estados-
Membros da UE

E-2106/02

Alexandros Alavanos Apuramento de contas do FEOGA relativas ao exercício
de 2001

E-2107/02

Alexandros Alavanos Suspensão do funcionamento da empresa subsidiada
"Typopoiitiria Thivas"

E-2108/02

Stavros Xarchakos Instruções para o fabrico de bombas na Internet E-2109/02

Ioannis Marinos Ausência de estatísticas sobre a Grécia E-2110/02

Jorge Hernández Mollar Abertura europeia única para a imigração legal na UE E-2111/02

Jorge Hernández Mollar Regulamentação comunitária das actividades dos centros
de estética

E-2112/02

Jorge Hernández Mollar Rádio digital ao serviço da informação comunitária em
toda a União Europeia

E-2113/02

Janelly Fourtou Adesão da União Europeia ao Protocolo de Madrid E-2114/02

Janelly Fourtou Regulamentação do transporte dos defuntos E-2115/02

Lucio Manisco Novas leis italianas sobre a gestão do património artístico E-2116/02

Gary Titley Direitos humanos na Hungria P-2117/02

Dirk Sterckx Fixação de um limite de idade para o recrutamento de
assistentes de bordo por parte de certas companhias de
aviação

P-2118/02

Luciano Caveri Controlos de identidade no aeroporto de Malpensa P-2119/02

Michl Ebner e Emilia Müller Ajudas directas às explorações agrícolas E-2120/02

Marjo Matikainen-Kallström e
Gordon Adam

Central nuclear de Kozloduj E-2121/02

Ian Hudghton Pescas- Preferências de Haia E-2122/02

Ian Hudghton Reforma da PCP e potencial contestação jurídica E-2123/02

Ian Hudghton Futuro das comunidades dependentes da pesca E-2124/02

Chris Davies Construção de estrada em Donoussa E-2125/02

Chris Davies Substâncias alergénicas de perfume E-2126/02

Chris Davies Produtos de cânhamo E-2127/02
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Chris Davies Avaliação do impacto empresarial da aplicação da
Directiva relativa aos complementos alimentares

E-2128/02

Luciana Sbarbati Mel, abelhas e insecticidas sistémicos E-2129/02

Mario Borghezio Segurança aérea e unificação do controlo do tráfego aéreo
na Europa

E-2130/02

Alexander de Roo Instalação de uma antena na reserva natural de Akrotiri
(Chipre)

E-2131/02

Bartho Pronk Directiva relativa ao tempo de trabalho e aos
trabalhadores voluntários

E-2132/02

Bartho Pronk Discriminação de árbitros internacionais de futebol em
razão da idade

E-2133/02

Fernando Fernández Martín Guiana E-2134/02

Fernando Fernández Martín Guiana E-2135/02

Fernando Fernández Martín Haiti E-2136/02

Fernando Fernández Martín Haiti E-2137/02

Fernando Fernández Martín Jamaica E-2138/02

Fernando Fernández Martín Jamaica E-2139/02

Fernando Fernández Martín Quénia E-2140/02

Fernando Fernández Martín Quénia E-2141/02

Fernando Fernández Martín Quiribati E-2142/02

Fernando Fernández Martín Quiribati E-2143/02

Fernando Fernández Martín Lesoto E-2144/02

Fernando Fernández Martín Lesoto E-2145/02

Fernando Fernández Martín Libéria E-2146/02

Fernando Fernández Martín Libéria E-2147/02

Fernando Fernández Martín Madagáscar E-2148/02

Fernando Fernández Martín Madagáscar E-2149/02

Fernando Fernández Martín Malavi E-2150/02

Fernando Fernández Martín Malavi E-2151/02

Fernando Fernández Martín Mali E-2152/02

Fernando Fernández Martín Mali E-2153/02

Fernando Fernández Martín Ilhas Marshall E-2154/02

Fernando Fernández Martín Ilhas Marshall E-2155/02
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Kathleen Van Brempt Proposta de directiva relativa à responsabilidade
ambiental - responsabilidade objectiva - artigo 9º

P-2156/02

María Rodríguez Ramos Destruição de três azenhas medievais com fundos do
FEDER

P-2157/02

Mihail Papayannakis Requisição civil E-2158/02

Alexandros Alavanos Acidente aeronáutico no sul da Alemanha e condições de
segurança no espaço aéreo

E-2159/02

Theresa Villiers Euro e arredondamento de preços E-2160/02

Eurig Wyn Bem-estar animal em feiras de gado E-2161/02

Daniel Hannan Representante espacial da UE na Bósnia E-2162/02

Daniel Hannan Campanha publicitária do BCE E-2163/02

Daniel Hannan Bananas curvas E-2164/02

Daniel Hannan Trabalhadores não remunerados E-2165/02

Rosa Miguélez Ramos Utilização ilegal de redes de emalhar de deriva E-2166/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sinistralidade a bordo dos navios de pesca comunitários E-2167/02

Laura González Álvarez Aplicação da Directiva 1999/30/CE pelas autoridades
espanholas

E-2168/02

Jaime Valdivielso de Cué Alargamento E-2169/02

Marjo Matikainen-Kallström Calendário para esclarecer a definição de detritos E-2170/02

Paulo Casaca Concorrência à produção agrícola dos Açores pelo
programa POSEIMA

E-2171/02

Paulo Casaca Respeito do princípio da anualidade E-2172/02

Michl Ebner Cartão europeu de invalidez E-2173/02

Ian Hudghton Compensação agromonetária E-2174/02

Armando Cossutta Cortes previstos nos subsídios para os citrinos E-2175/02

Kathleen Van Brempt Situação na Bélgica no que respeita aos prazos de
transposição de directivas para direito nacional

E-2176/02

Erik Meijer A directiva revista Seveso-II e o desejo do município de
Roterdão de flexibilizar as disposições de segurança
aplicáveis ao transporte marítimo de material pirotécnico

E-2177/02

Jan Wiersma Fraude com cartões bancários nos Países Baixos E-2178/02

Camilo Nogueira Román Previsões de financiamento para a aplicação das propostas
legislativas e acções referentes ao segundo pacote das
propostas de reforma da Política Comum da Pesca

E-2179/02

Camilo Nogueira Román As prioridades estabelecidas na reforma da Política
Comum da Pesca

E-2180/02
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Camilo Nogueira Román As conclusões do Conselho Europeu de Sevilha: a
exigência de vistos na UE aos cidadãos de países terceiros
e o caso dos países da América Latina na sua relação com
o Estado Espanhol e Portugal

E-2181/02

Freddy Blak Persistente conflito de interesses na Direcção-Geral de
Transportes

P-2182/02

Minerva Malliori As novas bebidas alcoólicas e os jovens P-2183/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Modificação da Política de Coesão acordada em Berlim
no âmbito da Agenda 2000

P-2184/02

Michl Ebner Criação de um sistema pan-europeu de controlo do tráfego
aéreo

E-2185/02

Reinhard Rack Ajudas no quadro do ISPA E-2186/02

Antonios Trakatellis Criação de um parque marinho nacional na região de
Kimolos

E-2187/02

Richard Corbett Controlo do respeito dos direitos humanos - Irão E-2188/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Reprogramação do IFOP E-2189/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Reprogramação do IFOP E-2190/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Estudos científicos sobre o impacto da pesca industrial
sobre outras pescas

E-2191/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Comércio internacional de farinhas de peixe na UE E-2192/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna A indústria de farinhas de peixe na UE E-2193/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pesca industrial destinada à transformação do peixe em
farinha

E-2194/02

Marjo Matikainen-Kallström Clarificação da definição de detrito E-2195/02

Marjo Matikainen-Kallström Domínio de aplicação da directiva relativa ao tempo de
trabalho

E-2196/02

Kathleen Van Brempt Sistemas de bloqueio de telemóveis E-2197/02

Kathleen Van Brempt Proposta de directiva relativa à responsabilidade
ambiental - consequências para as PME

E-2198/02

Emilia Müller Telefones portáteis e cartões pré-pagos recusados a
cidadãos alemães em Itália

P-2199/02

Richard Howitt Violação da regulamentação TUPE pela empresa alemã
"T-Mobile" na sede central de Borehamwood, no Reino
Unido

P-2200/02

Ilda Figueiredo Não aplicação da Directiva 89/48/CEE na prática E-2201/02

Avril Doyle Caroline Lee E-2202/02

Marco Cappato Liberdade de expressão e Internet E-2203/02
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Marco Cappato Liberdade de expressão e Internet E-2204/02

Michael Cashman Disparidade de preços no sector das viagens P-2205/02

Walter Veltroni Condições de vida da população pobre de Nairobi P-2206/02

Bill Newton Dunn Animais maltratados nos mercados de gado da Bélgica P-2207/02

Christoph Konrad Métodos anticoncorrenciais no controlo do peso de
autocarros estrangeiros na Áustria

E-2208/02

Ian Hudghton IVA aplicado no Reino Unido aos capacetes de segurança P-2209/02

Giacomo Santini Atribuição de ecopontos e aplicação da cláusula de 108% P-2210/02

Joaquim Miranda Pacto de Estabilidade e Crescimento P-2211/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Protecção dos direitos humanos dos imigrantes na Grécia P-2212/02

Karin Junker Apoio à campanha "Make Trade Fair" promovida pela
OXFAM

E-2213/02

André Brie Capitais Europeias da Cultura - novo processo de selecção E-2214/02

Stavros Xarchakos e Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou

Prostituição feminina E-2215/02

Ioannis Marinos Estudo da Comissão sobre jazidas de petróleo na UE E-2216/02

Ioannis Marinos Oleodutos e benefícios económicos E-2217/02

Caroline Jackson Implementação da Directiva 1999/13/CE  relativa à
limitação das emissões de solventes

E-2218/02

Gary Titley Discriminação em razão da idade E-2219/02

Nuala Ahern Criação da Autoridade para a Gestão de Passivos
(Liabilities Management Authority)

E-2220/02

Nuala Ahern Inspecções Euratom relativas ao controlo da segurança E-2221/02

Nuala Ahern Apelo da Comissária De Loyola à construção de novas
centrais nucleares na UE

E-2222/02

Nuala Ahern Indústria nuclear russa E-2223/02

Nuala Ahern Conservação e gestão sustentável dos ecossistemas
florestais

E-2224/02

Nuala Ahern Recursos florestais da Bacia do Congo E-2225/02

Nuala Ahern Ajuda para 2001 no âmbito da rubrica orçamental B7-
6200 (Ambiente nos países em desenvolvimento e
florestas tropicais)

E-2226/02

Nuala Ahern Recursos atribuídos ao INPS e ao IRPS da África Central E-2227/02

Nuala Ahern Contributo da UE para a conservação dos ecossistemas da
África Central

E-2228/02
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Charles Tannock A reforma da PAC e o alargamento E-2229/02

Charles Tannock Pirataria, terrorismo e identificação de navios E-2230/02

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

E-2231/02

Charles Tannock Preços dos CD na Europa E-2232/02

Sebastiano Musumeci Crise política em Madagáscar E-2233/02

Ria Oomen-Ruijten Coordenação do regime de bolsas de estudo concedidas
aos filhos de trabalhadores fronteiriços

E-2234/02

Gabriele Stauner Contratos celebrados pelo Serviço Jurídico da Comissão E-2235/02

Gabriele Stauner Contratos celebrados pela Comissão com empresas de
auditoria

E-2236/02

Alexandros Alavanos Implementação da Directiva 1999/70/CE pela Grécia P-2237/02

Patricia McKenna Assassínios na RDC P-2238/02

Rainer Wieland Documentos de exportação em língua nacional P-2239/02

María Valenciano Martínez-Orozco Estado da tramitação da queixa nº 2000/4187 P-2240/02

Torben Lund Proposta da financiamento do rótulo ecológico através dos
impostos sobre produtos químicos

E-2241/02

James Nicholson Repressão de refugiados norte-coreanos E-2242/02

James Nicholson Insegurança nas Molucas E-2243/02

Phillip Whitehead Bem-estar dos animais nos mercados E-2244/02

Caroline Jackson Sistema de reembolso das clínicas dentárias no Reino
Unido

E-2245/02

Glenys Kinnock Sudão E-2246/02

Alexander de Roo Observância da legislação ambiental comunitária pelos
projectos de infra-estruturas financiados pela União
Europeia - caso do projecto de auto-estrada D 8 na
República Checa

E-2247/02

Pedro Marset Campos Construção de uma central hidroeléctrica em terras
indígenas, no Chile

E-2248/02

Pedro Marset Campos Construção de uma central hidroeléctrica em terras
indígenas, no Chile

E-2249/02

Robert Goebbels Orientações Gerais para as Políticas Económicas - Caso
do Luxemburgo

E-2250/02

Ria Oomen-Ruijten Lesões traumáticas das vértebras cervicais E-2251/02

Ilda Figueiredo Apoios comunitários E-2252/02

Helena Torres Marques Distribuição de notas nas caixas automáticas na zona euro P-2253/02
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Marianne Eriksson Direitos humanos no Sara Ocidental P-2254/02

Carlos Bautista Ojeda Apoio à produção de cortiça na UE P-2255/02

María Sornosa Martínez Ajudas para a energia solar fotovoltaica e térmica em
Espanha

E-2256/02

María Sornosa Martínez Aumento dos regadios ilegais no rio Segura e
agravamento da respectiva situação ambiental

E-2257/02

María Sornosa Martínez Graves problemas de gestão e de deterioração do ambiente
no litoral levantino (Espanha)

E-2258/02

María Sornosa Martínez Implantação de uma granja para a criação de símios
destinados a experiências em Camarles (Tarragona)

E-2259/02

María Sornosa Martínez Agravamento dos danos ambientais provocados pela
estação de tratamento de resíduos sólidos urbanos de
Fervasa em Aldaia e Quart de Poblet

P-2260/02

Ari Vatanen Leasing de veículos automóveis: o processo C-451/99
significará para a Finlândia que não é autorizada a aplicar
um imposto sobre veículos automóveis para além do
período em que vigore um contrato de leasing?

P-2261/02

Anne Jensen Concurso público para a aquisição de órgãos na UE E-2262/02

Michl Ebner Definição uniforme de cultivo integrado E-2263/02

Michl Ebner Dados sobre a situação e o número de guardas cinegéticos E-2264/02

Michl Ebner Guardas cinegéticos e harmonização E-2265/02

Rainer Wieland Carga por eixo autorizada nos veículos E-2266/02

Astrid Lulling Vinho de Malta e negociações de adesão E-2267/02

Christopher Heaton-Harris Procurador-Geral Europeu e alargamento E-2268/02

Frédérique Ries Fundos europeus para as cidades que concorrem ao
estatuto de "Capital da Cultura"

E-2269/02

Caroline Lucas Documento da FAO sobre boas práticas agrícolas E-2270/02

Charles Tannock Custo das transferências bancárias E-2271/02

Pere Esteve Incumprimento por parte do Conselho dos prazos
estabelecidos para a resposta às perguntas prioritárias

E-2272/02

María Valenciano Martínez-Orozco Situação actual da queixa 2000/5137 E-2273/02

Armando Cossutta Incapacidade de gestão financeira e administrativa do
projecto LIFE99/NAT/IT/6524 - Treviso

E-2274/02

Kathleen Van Brempt Alergias alimentares em bébés e em crianças de tenra
idade

E-2275/02

Kathleen Van Brempt Controlos europeus à circulação E-2276/02

Kathleen Van Brempt Novo registo de veículos furtados E-2277/02
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Rosemarie Müller Apoio à geminação de cidades - critérios de elegibilidade P-2278/02

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Alteração da Lei do Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Singulares em Espanha

P-2279/02

Emilia Müller Abrandamento da proibição de utilização de farinhas
animais

E-2280/02

Jannis Sakellariou Interdição na região de Munique da instalação de
psicoterapeutas gregos decidida pela Associação dos
Médicos das Caixas de Doença da Baviera

E-2281/02

Bernd Lange Abastecimento de automóveis a gás na União Europeia E-2282/02

Bernd Lange Liberdade de circulação na fronteira com Gibraltar E-2283/02

Stavros Xarchakos e Giorgos
Dimitrakopoulos

Dados da Europol E-2284/02

Antonios Trakatellis Recusa de pagamento de horas extraordinárias e
consequências da redução do número de médicos de
banco para assistência ao público e para a saúde dos
médicos

E-2285/02

Alexandros Alavanos Protecção do património cultural contra a construção de
uma central hidroeléctrica no rio Arachthos

E-2286/02

Imelda Read Publicidade ao tabaco E-2287/02

Geoffrey Van Orden Eleições para o Parlamento Europeu em 2004 E-2288/02

Geoffrey Van Orden Eleições para o Parlamento Europeu em 2004 E-2289/02

Elizabeth Lynne Condições de acolhimento de candidatos a asilo no Reino
Unido

E-2290/02

Richard Corbett Estado de Direito na Áustria E-2291/02

Richard Corbett Estado de Direito na Áustria E-2292/02

Ian Hudghton Bem-estar dos animais durante o transporte e
conveniência de um matadouro local nas ilhas ocidentais
escocesas

E-2293/02

Patricia McKenna Financiamento da auto-estrada Via Báltica na Polónia E-2294/02

Avril Doyle Medicamentos para uso humano E-2295/02

Erik Meijer Proibição da importação de velas com pavios tratados com
chumbo, que constituem um risco para a saúde,
especialmente de crianças e pessoas de menores recursos

E-2296/02

Isidoro Sánchez García Revisão do Libro Branco dos Transportes em 2004 E-2297/02

Laura González Álvarez Unidade de moagem de cru no parque industrial de
Entrevías (Tarragona-Espanha)

E-2298/02
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Maurizio Turco Esclarecimentos relativos à resposta à pergunta escrita E-
1187/02 sobre a possível implicação do Vaticano em
fraudes com subsídios agrícolas

E-2299/02

Guido Bodrato Livre circulação e documentos de identificação E-2300/02

Guido Bodrato Livre circulação e cartão de residência E-2301/02

Erik Meijer Descarga incessante de resíduos de navios e resíduos de
carga no mar em consequência de escassos controlos e de
uma insuficiente perseguição dos transgressores

E-2302/02

Erik Meijer Colossal fusão entre as duas maiores empresas
distribuidoras de energia alemãs com o objectivo de
conquistar mais facilmente os mercados energéticos de
outros Estados-Membros da União Europeia

E-2303/02

Erik Meijer Luta contra a presença da acrilamida, substância
cancerígena, nas batatas fritas e noutros produtos
alimentares assados ou fritos

E-2304/02

Christopher Heaton-Harris Promoção da saúde P-2305/02

Phillip Whitehead O reexame da legislação farmacêutica e os medicamentos
genéricos

E-2306/02

Erika Mann Conservação obrigatória de dados E-2307/02

Erika Mann Conservação obrigatória de dados E-2308/02

Chris Davies Educação ambiental E-2309/02

Patricia McKenna Ausência de regulamentação e de legislação relativa aos
animais selvagens e aos circos na Irlanda

E-2310/02

Maurizio Turco Iniciativa da UE contra o projecto "EU-Student Vote" em
virtude da utilização abusiva do emblema da União
Europeia

E-2311/02

Ria Oomen-Ruijten Perigo de contágio para os turistas pela bactéria legionella E-2312/02

Edward McMillan-Scott Encerramento das minas de carvão de Selby P-2313/02

Françoise Grossetête Disposições relativas ao matrimónio e à família entre duas
pessoas pertencentes à Comunidade Europeia, mas de
diferentes nacionalidades

P-2314/02

Ole Krarup Base jurídica da decisão-quadro sobre a luta contra o
racismo

E-2315/02

Ole Krarup Base jurídica da decisão-quadro sobre a luta contra o
racismo

E-2316/02

Ole Krarup Decisões-quadro e liberdade de escolha E-2317/02

Ole Krarup Decisões-quadro e liberdade de escolha E-2318/02

Paul Rübig Conformidade comunitária da aplicação da legislação
nacional eslovaca em matéria de direito de concorrência

E-2319/02
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Feleknas Uca Acreditação de jornalistas na Cimeira da UE em Sevilha E-2320/02

Stavros Xarchakos e Ioannis
Marinos

Relatório do Conselho da Europa sobre a corrupção na
administração pública grega

E-2321/02

Nirj Deva Financiamento do Movimento Europeu E-2322/02

Michel Hansenne Inclusão das pessoas com deficiência nas acções de
redução da pobreza

E-2323/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Repartição das possibilidades de pesca por Estado-
Membro em águas comunitárias

E-2324/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Igualdade de acesso aos recursos de pesca para todos os
Estados-Membros

E-2325/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Competência comunitária relativa às medidas de
conservação

E-2326/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Conselhos Consultivos Regionais E-2327/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Atribuição de competências à Comissão Europeia no
âmbito da reforma da PCP

E-2328/02

Laura González Álvarez Violações dos direitos humanos na República Islâmica do
Irão

E-2329/02

Cristiana Muscardini Resposta à pergunta E-1474/02 - Directiva relativa aos
serviços de investimento

E-2330/02

Dorette Corbey Riscos de BSE causados pelo consumo de peitos de
frango injectados

E-2331/02

William Abitbol Auto-determinação P-2332/02

Markus Ferber Convenção-Quadro da OMS sobre o Controlo do Tabaco E-2333/02

Bob van den Bos e Nelly Maes Minas terrestres E-2334/02

David Bowe Desmantelamento da frota nuclear russa E-2335/02

David Bowe Utilização de coque de petróleo como combustível em
grandes instalações de combustão

E-2336/02

Glyn Ford Animais de circo E-2337/02

Herbert Bösch Debilidades do controlo financeiro e da contabilidade da
Comissão

P-2338/02

Hartmut Nassauer Sujeição da polícia à jurisdição militar na República
Eslovaca

P-2339/02

Antonios Trakatellis Má gestão de verbas comunitárias no sector do ambiente
na Grécia e violação do direito de propriedade em
trabalhos realizados no âmbito da Rede Natura 2000

P-2340/02

Antonios Trakatellis Financiamento comunitário de projectos no sector do
ambiente e da rede Natura 2000 na Grécia

E-2341/02
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Jean-Claude Martinez Plasmas térmicos P-2342/02

Joan Colom i Naval Medidas para o desenvolvimento rural da Catalunha 2000-
2006

P-2343/02

Jillian Evans Correio não desejado E-2344/02

Benedetto Della Vedova Utilização de recursos do Fundo Social Europeu no
projecto Edunet

E-2345/02

Renato Brunetta Projecto Galileo E-2346/02

Ria Oomen-Ruijten Vinilo 2010 - o compromisso voluntário da indústria
europeia de PVC

E-2347/02

Bastiaan Belder Actividades do grupo Laskar Jihad na Papua P-2348/02

Alexandros Alavanos Protecção da zona húmida de Skiniá E-2349/02

Alexandros Alavanos Crianças com deficiências múltiplas E-2350/02

Juan Naranjo Escobar Política europeia de imigração E-2351/02

Juan Naranjo Escobar A política britânica em matéria de droga e a sua relação
com a política europeia

E-2352/02

Juan Naranjo Escobar Dimensão local da estratégia europeia de emprego E-2353/02

Michiel van Hulten Ajudas agrícolas europeias à Casa Real neerlandesa E-2354/02

Ieke van den Burg Exclusão do regime de assistência na doença na Bélgica -
"sistema de residentes"

E-2355/02

Marie Isler Béguin e outros Política de informação da União Europeia nas repúblicas
da Europa Oriental

E-2356/02

Marie Isler Béguin e outros Política de informação da União Europeia nas repúblicas
da Europa Oriental

E-2357/02

Charles Tannock Os subsídios coreanos à construção naval e a não
apresentação de uma denúncia à OMC pela Comissão

E-2358/02

Charles Tannock Recusa da Comissão em apresentar uma queixa à OMC no
que se refere às subvenções à construção naval na Coreia
do Sul, a menos que o Conselho chegue primeiro a acordo
sobre a sua proposta de subvenções compensatórias

E-2359/02

Charles Tannock Segurança aérea à luz do acidente de Überlingen E-2360/02

Bartho Pronk Igualdade de tratamentos dos cidadãos dos novos Estados
federados alemães

E-2361/02

Charles Tannock Conformidade das propostas do governo britânico para o
metropolitano londrino com as regras da CE relativas à
adjudicação de contratos públicos e aos auxílio estatais

P-2362/02

Karin Riis-Jørgensen Seguimento da pergunta sobre regime de preferências
generalizadas da UE (H-0453/02)

P-2363/02
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Monica Frassoni Nova legislação italiana em matéria de resíduos P-2364/02

Mark Watts Abate de focas bebé no Mar Branco (Rússia) P-2365/02

Ioannis Souladakis Queda da circulação dos jornais E-2366/02

Ioannis Souladakis Aumentos ilegais dos prémios de seguros E-2367/02

Richard Corbett Utilização comum de software de fonte aberta E-2368/02

Chris Davies Directiva 1999/74/CE relativa à protecção das galinhas
poedeiras

E-2369/02

Glyn Ford GATS E-2370/02

Glyn Ford GATS E-2371/02

Glyn Ford GATS E-2372/02

Glyn Ford GATS E-2373/02

Glyn Ford GATS E-2374/02

Glyn Ford GATS E-2375/02

Glyn Ford GATS E-2376/02

Glyn Ford GATS E-2377/02

Glyn Ford GATS E-2378/02

Glyn Ford Pena de morte E-2379/02

Glyn Ford Pena de morte E-2380/02

Geoffrey Van Orden Tratamento dos requerentes de asilo na UE E-2381/02

Geoffrey Van Orden Tratamento dos requerentes de asilo na UE E-2382/02

Charles Tannock Pirataria de CDs E-2383/02

Charles Tannock Condições associadas à aplicação do mandado de captura
europeu

E-2384/02

Brice Hortefeux Sistema de intercepção Échelon E-2385/02

Brice Hortefeux Riscos da promoção directa de certos medicamentos E-2386/02

Antonio Tajani Profanação de túmulos hebraicos no cemitério de Verano
em Roma

E-2387/02

Antonio Tajani Profanação de túmulos hebraicos no cemitério de Verano
em Roma

E-2388/02

Kathleen Van Brempt Exames de TAC em crianças E-2389/02

Kathleen Van Brempt Estudo sobre automobilistas idosos E-2390/02

Kathleen Van Brempt Financiamento comunitário para a Bélgica e para as
cidades de Gante eAntuérpia

E-2391/02

Kathleen Van Brempt Presença de ftalatos nos cosméticos E-2392/02



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS40

Boletim 02.09.2002 - PT - PE 320.289

Jules Maaten Política europeia de financiamento dos medicamentos
órfãos

E-2393/02

Ria Oomen-Ruijten Escândalo das hormonas MPA E-2394/02

Hiltrud Breyer Testagem pelos Estados-Membros de produtos
alimentares ilegalmente irradiados e sem a respectiva
menção no rótulo

P-2395/02

Glyn Ford Cooperação com as Autoridades iranianas na luta contra o
tráfico de droga

E-2396/02

Richard Corbett Encerramento das minas de carvão em Selby e fundos
estruturais da UE

E-2397/02

David Bowe Neurociência E-2398/02

David Bowe Legislação que proíbe a venda de armas de ar comprimido
a jovens com menos de 18 anos de idade

E-2399/02

Antonio Tajani Informações falsas e lesivas sobre o litoral romano
difundidas por um sítio turístico alemão na Internet

E-2400/02

Antonio Tajani Informações falsas e lesivas sobre o litoral romano
difundidas por um sítio turístico alemão na Internet

E-2401/02

Armin Laschet Ajudas orçamentais directas, no montante de 10 milhões
de euros por mês, concedidas à  Autoridade Palestiniana

P-2402/02

Wolfgang Ilgenfritz Directiva relativa ao branqueamento de capitais P-2403/02

Karl-Heinz Florenz Importação de isqueiros da China para a União Europeia E-2404/02

Jean Lambert Rastreabilidade dos OGM nos bens importados E-2405/02

Jean Lambert Exílio de 13 militantes palestinianos da Cisjordânia E-2406/02

Charles Tannock Violações dos direitos humanos na Guatemala E-2407/02

Charles Tannock Condições associadas à aplicação do mandado de captura
europeu

E-2408/02

Bob van den Bos Sudão E-2409/02

Bob van den Bos Acordo de paz entre o Ruanda e o Congo E-2410/02

Margrietus van den Berg Enfraquecimento da posição do Tribunal Penal
Internacional de Haia por parte dos Estados Unidos

P-2411/02

Mario Borghezio Encontro do Ministro dos Negócios Estrangeiros Louis
Michel com o Governo iraquiano

E-2412/02
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Michiel van Hulten Informações suplementares sobre o subsídio agrícola
concedido à rainha Beatriz

E-2413/02

Michiel van Hulten Proposta de lei do Congresso norte-americano sobre a luta
contra os serviços de partilha de ficheiros na Internet
(Kazaa, etc.)

E-2414/02
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0253/02)  2 e 3 de Julho de 2002

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Mihail PAPAYANNAKIS Projecto de lei relativa aos meios de comunicação social na
Turquia

H-0356/02

Alexandros ALAVANOS Suspensão das decisões de Nice sobre o exército europeu H-0365/02

Olivier DUPUIS Geórgia H-0371/02

Liam HYLAND A OMC e as importações provenientes dos países mais
pobres do mundo

H-0379/02

Dirk STERCKX Insuficiência do "regulamento sobre morangos" em caso de
graves obstáculos à livre circulação de mercadorias

H-0384/02

Marit PAULSEN Indústria pesqueira e proibição de transformação de proteínas
animais

H-0389/02

Cecilia MALMSTRÖM Medidas contra o Governo cubano e apoio ao movimento
democrático

H-0396/02

Lennart SACRÉDEUS Sessão extraordinária da Assembleia Geral da ONU sobre as
crianças

H-0399/02

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Julgamento de dirigentes da oposição democrática na Guiné
Equatorial

H-0402/02

Raimon OBIOLS i GERMÀ Detenção de dirigentes políticos da oposição na Guiné
Equatorial

H-0407/02

Bill NEWTON DUNN Redução das emissões de gases que produzem efeito de
estufa

H-0405/02

Bernd POSSELT A Loya Jirga e o futuro do Afeganistão H-0408/02

Luigi VINCI PKK e lista antiterrorista H-0412/02

Giuseppe DI LELLO
FINUOLI

União Europeia, PKK e Turquia H-0414/02

Fausto BERTINOTTI Turquia, PKK, KADEK e "lista antiterrorista" H-0416/02
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Luisa MORGANTINI PKK, KADEK e lista de organizações terroristas H-0421/02

Feleknas UCA Inclusão do Partido Curdo dos Trabalhadores na lista
europeia das organizações terroristas

H-0428/02

Matti WUORI Processo de paz na Turquia H-0457/02

Eurig WYN Processo de paz na Turquia H-0463/02

Nelly MAES Processo de paz na Turquia H-0477/02

Alain LIPIETZ Processo de paz na Turquia H-0478/02

Koldo GOROSTIAGA
ATXALANDABASO

Diálogo político na Turquia H-0479/02

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Tentativa de penalização das convicções políticas na
Eslováquia

H-0420/02

PERGUNTAS Á COMISSÃO

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Medidas destinadas a garantir a segurança jurídica H-0487/02

Marit PAULSEN Concentração de empresas no sector alimentar H-0493/02

Brian CROWLEY O euro e as comissões bancárias H-0500/02

Bernd POSSELT Acordo com a República Checa sobre especialidades
culinárias tradicionais

H-0513/02

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. LAMY

Lennart SACRÉDEUS Taxas alfandegárias aplicadas ao aço e situação do emprego
na Europa

H-0496/02

Margrietus van den BERG O Acordo TRIPS e o acesso aos medicamentos H-0508/02

Sra. WALLSTRÖM

Mihail PAPAYANNAKIS Missão da DG "Ambiente" da Comissão na Grécia H-0469/02

Nuala AHERN Medições do teor em trítio ao largo da costa do país de Gales H-0482/02
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Sr. FISCHLER

Carlos BAUTISTA OJEDA "Peixinho frito" H-0471/02

John McCARTIN Introdução de nova capacidade de pesca através da frota
irlandesa

H-0474/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Capturas para o fabrico de farinha de peixe pela frota da
Dinamarca e os recursos pesqueiros em mares comunitários

H-0476/02

María IZQUIERDO ROJO Cultivo do tabaco H-0497/02

Caroline JACKSON O navio "Atlantic Dawn" e a pesca na Mauritânia H-0505/02
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
Julho de 2002

Instituição
Número de
perguntas
apresent.

Perguntas
tratadas

em sessão

Perguntas
com

resposta
escrita

Perguntas
complemen-tares

Perguntas
caducas

(ausência
de autor)

Perguntas
retiradas
pelo autor

Perguntas já
previstas na

O.D.

Representantes
das

Instituições

Conselho 53 23 28 3 2 0 0 HAARDER

Comissão 33 13 20 8 0 0 0 VITORINO
BOLKESTEIN
LAMY
WALLSTRÖM
FISCHLER

Total 86 36 48 11 2 0 0
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

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 53

07/2002 317.600 HEATON-HARRIS Independência dos meios de comunicação 17.04.2002 17.07.2002 9

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

24.04.2002 24.07.2002 10

09/2002 319.290 ISLER BÉGUIN, PIETRASANTA,
FLEMMING e ZORBA

Módulo escolar comunitário para o ambiente 23.05.2002 23.08.2002 20

                                                     
1 Situação em  04.07.2002
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

10/2002 320.179 BORGHEZIO Instituição do dia 9 de Novembro como "Dia da
Liberdade e da Independência dos Povos Europeus"

12.06.2002 12.09.2002 5

11/2002 321.150 FORD Violação dos direitos humanos no Campeonato do
Mundo de Futebol

03.07.2002 03.10.2002 3
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DESIGNAÇÃO DE RELATORES.............................(Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

CORBETT
(PSE)

Estatuto dos funcionários e outros
agentes das Comunidades

AFCO (P) 16.07.02 C5-0262/02

BOURLANGES
(PPE-DE)

A hierarquia das normas AFCO (F) 15.07.02

DAUL
(PPE-DE)

Organizações de operadores oleícolas AGRI (F) 10.07.02 C5-0353/02

DAUL
(PPE-DE)

Revisão intercalar da Política Agrícola
Comum (Mid-Term Review)

AGRI (F) 11.07.02

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Tecidos e células humanos BUDG (P) 18.07.02 C5-0302/02

DELL'ALBA
(NI)

Estatuto dos funcionários e outros
agentes das Comunidades

CONT (P) 09.07.02 C5-0262/02

MULDER
(ELDR)

Política Agrícola Comum (PAC):
financiamento (modif. Reg.
1258/1999/CE)

CONT (F) 09.07.02 C5-0358/02

Grupo
PSE

Contas anuais e contas consolidadas ECON (P) 26.08.02 C5-0233/02

SBARBATI
(ELDR)

O papel das regiões na construção
europeia

EMPL (P) 09.07.02

JACKSON
(PPE-DE)

A estratégia da Comissão para a
Conferência de Nova Deli sobre a
alterações climáticas (QO à Comissão)

ENVI (F) 09.07.02

JACKSON
(PPE-DE)

A estratégia do Conselho para a
Conferência de Nova Deli sobre a
alterações climáticas (QO ao Conselho)

ENVI (F) 09.07.02

Grupo
PPE-DE

Tecidos e células humanos ENVI (F) 10.07.02 C5-0302/02

SWIEBEL
(PSE)

Alcance e estatuto da Carta dos Direitos
Fundamentais

FEMM (P) 10.07.02

T. MANN
(PPE-DE)

Balanço dos cinco primeiros anos das
Directrizes para o Emprego

FEMM (P) 10.07.02
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
VERTS/ALE

Emprego: competências e mobilidade,
plano de acção.

FEMM (P) 10.07.02 C5-0287/02

Grupo
PPE-DE

O papel das regiões na construção
europeia

FEMM (P) 10.07.02

BARTOLOZZI
(PPE-DE)

Tecidos e células humanos JURI (P) 11.07.02 C5-0302/02

GARGANI
(PPE-DE)

Alcance e estatuto da Carta dos Direitos
Fundamentais

JURI (P) 11.07.02

Malcolm
HARBOUR e
Manuel MEDINA
ORTEGA

Estatuto dos funcionários e outros
agentes das Comunidades

JURI (F) 11.07.02 C5-0262/02

COELHO
(PPE-DE)

Terrorismo: novas funcionalidades no
Sistema de Informação Schengen (SIS
II). Iniciativa da Espanha

LIBE (F) 09.07.02 C5-0316/02
C5-0317/02

GALEOTE
QUECEDO
(PPE-DE)

Luta contra o terrorismo : avaliação das
disposições jurídicas/cooperação policial
(iniciativas da Espanha)

LIBE (F) 09.07.02 C5-0281/02
C5-0319/02

KARAMANOU
(PSE)

Schengen: concessão de vistos nas
fronteiras, caso dos marinheiros em
trânsito. Iniciativa da Espanha

LIBE (F) 09.07.02 C5-0289/02

WATSON
(ELDR)

Acordo CE/China, Região Administrativa
Especial de Hong Kong: readmissão de
pessoas que residem sem autorização

LIBE (F) 09.07.02 C5-0263/02

Grupo
PSE

Europol: Estatuto do pessoal, directores e
directores adjuntos. Iniciativa da Bélgica,
Países Baixos e Luxemburgo

LIBE (F) 09.07.02 C5-0293/02

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Pesca: acções estruturais, critérios e
condições (alter. Regulamento (CE) nº
2792/1999)

PECH (F) 03.07.02 C5-0314/02
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Navios de pesca: medida de emergência
com vista à demolição

PECH (F) 03.07.02 C5-0315/02

CAMISON
ASENSIO
(PPE-DE)

Regulamento relativo às estatísticas dos
transportes ferroviários

RETT (F) 10.07.02 C5-0052/01
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Comissão das Comunidades Europeias : n.º 2 do artigo 299º
implementação da estratégia de desenvolvimento sustentável para as
regiões ultraperiféricas - Balanço dos progressos realizados e
programa dos trabalhos, com um calendário indicativo

RETT SEC (02) 692
final

Relatório da Comissão : Experiência adquirida e convergência
alcançada no âmbito da aplicação da directiva relativa ao seguro de
crédito à exportação para operações com cobertura a médio e longo
prazo

ECON
JURI
ITRE

COM (02) 212
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
Relatório sobre a aplicação da Decisão n.º 1999/51/CE do Conselho,
de 21 de Dezembro de 1998, relativa à promoção de percursos
europeus de formação em alternância, incluindo a aprendizagem

CULT
EMPL

COM (02) 214
final

Relatório da Comissão sobre a aplicação, entre 1996 e 1999, da
Directiva 92/106/CEE do Conselho, de 7 de Dezembro de 1992,
relativa ao estabelecimento de regras comuns para certos transportes
combinados de mercadorias entre Estados-Membros

RETT COM (02) 215
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
Rumo a uma gestão integrada das fronteiras externas dos estados-
membros da União Europeia

LIBE COM (02) 233
final

Relatório da Comissão à Autoridade Orçamental sobre a situação, em
30 de Junho de 2001, das garantias cobertas pelo orçamento geral

BUDG COM (02) 237
final

Comunicação da Comissão: um projecto para a União Europeia AFET
BUDG
ECON
JURI

TOUT
LIBE
ITRE
AFCO

COM (02) 247
final

Comunicação da Comissão relativa aos planos de acção para reforçar
as capacidades administrativas e judiciais e que acompanha os
compromissos assumidos pelos países envolvidos nas negociações de
adesão

TOUT
AFET

COM (02) 256
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a
aplicação da Directiva 94/80/CE relativamente ao direito de voto e de
elegibilidade nas eleições autárquicas

JURI COM (02) 260
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissãoao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Actualização semestral do painel de avaliação para exame dos
progressos realizados na criação de um espaço "de Liberdade, de
Segurança e de Justiça" na União Europeia

JURI
LIBE

COM (02) 261
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Produtividade: a chave para a competitividade das economias e das
empresas europeias

ECON
EMPL
ITRE

COM (02) 262
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, Parlamento Europeu,
Comité Económico e Social e Comité das Regiões: eEurope 2005:
Uma sociedade da informação para todos - Plano de Acção a
apresentar com vista ao Conselho Europeu de Sevilha, 21-22 de
Junho de 2002

CULT
ITRE

COM (02) 263
final

Comunicação da Comissão: Um novo tipo de serviço para apoio à
gestão e tarefas administrativas na Comissão Europeia

BUDG
CONT

COM (02) 264
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: Sexto
Relatório de Execução do Plano de Acção para os Serviços
Financeiros

JURI
ECON

COM (02) 267
final

Comunicação da Comissão Governança Europeia: Legislar Melhor AFCO
TOUT
JURI

COM (02) 275
final

Comunicação da Comissão sobre a avaliação de impacto AFCO
BUDG
CONT
TOUT
JURI

COM (02) 276
final

Comunicação da Comissão: Documento de consulta: Para uma
cultura reforçada de consulta e diálogo - Proposta relativa aos
princípios gerais e regras mínimas de consulta das partes interessadas
pela Comissão

AFCO
TOUT
JURI

COM (02) 277
final

Comunicação da Comissão Plano de acção "Simplificar e melhorar o
ambiente regulador"

AFCO
TOUT
JURI

COM (02) 278
final

Relatório da Comissão ao Conselho: Explicar o alargamento europeu CULT
AFET

COM (02) 281
final

Relatório da Comissão ao Conselho sobre a utilização da internet
para o desenvolvimento de geminações entre estabelecimentos do
ensino secundário europeus

ITRE
CULT

COM (02) 283
final
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Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão sobre os resultados obtidos no período de
1996-2000 pela aplicação da Recomendação da Comissão
98/480/CE, de 22 de Julho de 1998, relativa a um código de boa
prática ambiental respeitante aos detergentes para a roupa de uso
doméstico

ITRE
ENVI

COM (02) 287
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
Agência Europeia de Reconstrução - Relatório Anual 2001

BUDG
CONT
ITRE
AFET

COM (02) 288
final

Proposta de regulamento do Conselho que institui o Regulamento
Financeiro aplicável ao 9 Fundo Europeu de Desenvolvimento

BUDG
DEVE
CONT

COM (02) 290
final

Relatório da Cpmissão ao Conselho Análise do progresso do trabalho
com populações indígenas

DEVE
ENVI
AFET

COM (02) 291
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, Parlamento Europeu,
Comité Económico e Social e Comité das Regiões Rumo à
implantação das comunicações móveis de terceira geração

ITRE COM (02) 301
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Protecção civil - Progressos registados na execução do programa de
prevenção de eventuais emergências

ITRE
ENVI

COM (02) 302
final

 Recomendação do Conselho relativa à prevenção do tabagismo e a
iniciativas destinadas a reforçar a luta antitabaco

CULT
JURI
ENVI

COM (02) 303
final

Relatório da Comissão Relatório anual da Comissão sobre a situação
do Fundo de Garantia e a sua gestão no exercício de 2001

CONT
BUDG

COM (02) 305
final

Relatório da Comissão: Relatório anual do CCI 2001 BUDG
CONT
ITRE

COM (02) 306
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: Programação
dos Fundos estruturais 2000-2006 : avaliação inicial da iniciativa
Urban

BUDG
CONT
EMPL
RETT

COM (02) 308
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
actividades e recursos humanos da Comissão na União Europeia
alargada

AFCO
AFET
JURI

BUDG

COM (02) 311
final
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Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Tribunal de Contas Europeu, ao Comité Económico e Social e ao
Comité das Regiões: Tempus (Phare/CARDS e Tacis) Relatório
Anual 2000

BUDG
CONT
ITRE
CULT

COM (02) 323
final

Comunicação da Comissão: Nota metodológica para a avaliação
horizontal dos serviços de interesse económico geral

BUDG
JURI

ECON

COM (02) 331
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
relativo à afectação dos Serviços de Intermediação Financeira
Indirectamente Medidos (SIFIM) incluindo uma análise qualitativa e
quantitativa dos resultados dos cálculos experimentais para afectar e
calcular os SIFIM conforme descrito no Regulamento (CE) n.º
448/98 do Conselho, de 16 de Fevereiro 1998

ECON COM (02) 333
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a
constituição de uma base de dados sobre as ajudas pagas no âmbito
da secção Garantia do Fundo Europeu de Orientação e Garantia
Agrícola

AGRI
CONT

COM (02) 339
final

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

Assunto Competência Doc.

Proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo aos adubos

AGRI
ENVI
ITRE
JURI

COM (02) 318
final
COD010212

Proposta alterada de directiva do Conselho relativa a normas
mínimas aplicáveis ao procedimento de concessão e retirada do
estatuto de refugiado nos Estados-membros

AFET
BUDG
FEMM
JURI
LIBE

COM (02) 326
final
CNS000238
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

76/02
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre as eleições na Colômbia
Bruxelas, 29 de Maio de 2002

A União Europeia congratula-se com a forma como se desenrolou o processo eleitoral na Colômbia, pela
qual ficou demonstrado o pleno vigor da democracia e da aspiração de todo um povo a viver em paz e
liberdade. A União Europeia lamenta, todavia, que uma parte da população civil não tenha tido oportunidade
de exercer livremente o seu direito democrático de voto, devido às condições adversas de segurança criadas
pelos repetidos ataques terroristas contra as instituições democráticas do país, os seus representantes e os
cidadãos no seu todo. A União Europeia condena com a maior firmeza os actos de violência que fizeram
vítimas.

A União Europeia felicita igualmente o Presidente eleito da Colômbia, Álvaro Uribe, que obteve uma vitória
histórica nas eleições de 26 de Maio último. A sua eleição constitui uma prova do firme apoio e da confiança
dos colombianos, tanto em relação à sua pessoa como ao seu projecto de futuro para o país. Assim, a União
está convicta de que o Presidente eleito da Colômbia, tomando como base a firmeza do Estado de direito e o
pleno respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, poderá responder plenamente às
aspirações de paz e de prosperidade de todo o seu povo.

Para mais, a União Europeia continuará a acompanhar o povo colombiano e o seu governo neste esforço em
prol da justiça, da promoção social e da reconciliação de todos os colombianos, bem como na sua luta contra
o terrorismo, a impunidade e as violações dos direitos humanos e do direito humanitário internacional. A
União apoia a busca de uma solução negociada para o conflito que afecta a Colômbia.

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.

_______________
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77/02
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre as relações Bielorrússia-OSCE
Bruxelas, 4 de Junho de 2002

A União Europeia lamenta profundamente a decisão das autoridades bielorrussas de não prorrogarem o visto
do Vice-Chefe interino do Grupo Consultivo e de Observação da Bielorrússia (AMG) da OSCE em Minsk,
Andrew Carpenter.

A União Europeu encara negativamente esta decisão, que surge na linha da continuada ausência de uma
atitude positiva por parte das autoridades bielorrussas face aos esforços desenvolvidos pela actual
Presidência portuguesa da OSCE, no sentido de retomar a cooperação entre o Governo bielorrusso e o AMG
da OSCE em Minsk.

A UE salienta a importância fundamental que atribui ao papel desempenhado pela OSCE na consolidação da
democracia e no progresso económico e social da Bielorrússia, pelo que apela às autoridades bielorrussas
para que aceitem o novo Chefe do AMG e removam os obstáculos que prejudicam um normal
desenvolvimento das relações entre a Bielorrússia e a OSCE.

A UE reitera o seu apoio aos esforços desenvolvidos pela Presidência portuguesa e ao conteúdo da
declaração sobre a Bielorrússia hoje emitido.

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.

_______________

78/02
Declaração da Presidência, em nome da UE sobre a Guiné Equatorial

Bruxelas, 10 de Junho de 2002

A UE está profundamente preocupada com a deterioração da situação política e dos direitos humanos
registada na Guiné Equatorial nas últimas semanas, durante as quais muitas pessoas, incluindo dirigentes de
partidos políticos da oposição, foram presas, situação essa que culminou no recente julgamento dos detidos
em Malabo. Estes acontecimentos constituem um retrocesso por parte das autoridades da Guiné Equatorial
em relação aos progressos realizados na área do primado do direito e do respeito pelos direitos humanos.

A UE está preocupada com as irregularidades processuais verificadas durante o julgamento, com as
alegações de tortura e de maus tratos infligidos aos acusados e com a falta de solidez das provas, que
contrasta com a severidade da sentença. Tudo isto lança sérias dúvidas quanto à vontade das autoridades da
Guiné Equatorial de defenderem o primado do direito e de respeitarem os compromissos em matéria de
direitos humanos recentemente assumidos por esse país na 58.ª sessão da Comissão das Nações Unidas para
os Direitos do Homem e em diplomas internacionais, como sejam a Convenção contra a Tortura e outras
Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, a que aderiu recentemente.
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A UE apela às autoridades guineenses competentes para que tomem as medidas necessárias para que as
sentenças sejam revistas, a fim de garantir o respeito pelos direitos fundamentais dos acusados, em especial
no sentido de as declarações por eles eventualmente proferidas sob coacção não poderem ser utilizadas em
seu desfavor.

A terminar, a UE está preocupada com as potenciais repercussões da actual situação na solidez do Pacto
Internacional celebrado em 1993 e renovado em 1997 e 2001 entre o Governo e todos os partidos políticos,
bem como no livre exercício dos princípios democráticos na Guiné Equatorial quando forem organizadas as
próximas eleições presidenciais em 2003.

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 pela Noruega e o Liechtenstein, países
da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

79/02
Declaração da Presidência, em nome da UE,

sobre o Malawi
Bruxelas, 19 de Junho de 2002

A União Europeia regista que foi apresentada na Assembleia Nacional do Malawi uma proposta de alteração
da Constituição, destinada a abolir a actual disposição que impede os candidatos à Presidência de
concorrerem a um terceiro mandato.

A União Europeia reconhece o direito da Assembleia Nacional do Malawi de alterar nesse sentido a
Constituição do país. No entanto, sendo a Constituição uma importante salvaguarda dos direitos dos cidadãos
e um quadro para a estabilidade da governação, a União Europeia insta o Governo do Malawi a garantir que
esta importante questão seja alvo de um amplo debate esclarecido, conduzido de forma aberta e no pleno
respeito da liberdade de expressão.

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.

_______________
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80/02
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, 27 de Junho 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 2002/462/PESC, de 17 de Junho de 2002, que actualiza a
Posição Comum 2001/931/PESC relativa à aplicação de medidas específicas de combate ao terrorismo e que
revoga a Posição Comum 2002/340/PESC. Mais declaram que assegurarão a conformidade das suas políticas
nacionais com a referida posição comum.

A União Europeia regista e congratula-se com este compromisso.

_______________

83/00
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a situação no Sul do Sudão
Bruxelas, 25 de Junho de 2002

Congratulando-se com a abertura de negociações de fundo no âmbito da Autoridade Intergovernamental para
o Desenvolvimento (IGAD), a União Europeia permanece, todavia, seriamente preocupada com a situação
humanitária que se vive em muitas regiões do Sudão, em especial no Alto Nilo Ocidental, na Equatoria
Oriental e em Bahr-El-Ghazal.

A União Europeia recorda o princípio humanitário universal, segundo o qual há que proteger as populações
civis das consequências de operações militares.  A UE reclama o acesso imediato, ilimitado e sem restrições
das organizações humanitárias internacionais, a fim de prestarem assistência humanitária a essas populações
civis, sempre que estas sejam directa ou indirectamente afectadas pelo conflito.

A União Europeia apela tanto ao Governo do Sudão como ao SPLM/A para que se empenhem com
determinação no Processo de Paz da IGAD.  A este respeito, a UE reitera o seu apelo a um cessar--fogo
generalizado, como parte integrante de um processo global e justo de negociação para a paz.

Sob reserva da realização de progressos no sentido de uma resolução pacífica, a UE está disposta a apoiar o
processo de desenvolvimento económico e social, mediante a associação entre a ajuda de emergência, a
reabilitação e o desenvolvimento, com o objectivo de reduzir a pobreza.
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A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia, por Chipre e Malta, países também associados, e pelos países da EFTA que são membros do
Espaço Económico Europeu.

_______________

84/02
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a eleição de Alfred Moisiu como

Presidente da República da Albânia
Bruxelas, 27 de Junho de 2002

A União Europeia congratula-se com o facto de Alfred Moisiu ter sido eleito Presidente da República da
Albânia por uma vasta maioria do Parlamento albanês.

A União considera que o amplo entendimento entre os dirigentes políticos e a eleição sem atritos de Alfred
Moisiu constituem um sinal de maturidade propício a um clima de estabilidade política. Em consonância
com as conclusões do Conselho, de 17 de Junho de 2002, contribuem igualmente para aproximar a Albânia
da abertura de negociações com a União Europeia sobre um Acordo de Estabilização e de Associação.

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.

_______________

85/02
Declaração da União Europeia por ocasião do Dia Internacional

de Apoio às Vítimas da Tortura
Bruxelas, 25 de Junho de 2002

Por ocasião do Dia Internacional das Nações Unidas em Apoio às Vítimas da Tortura (26 de Junho), a União
Europeia sublinha a importância primordial que atribui à prevenção e à erradicação da tortura e de outras
penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes em todas as partes do mundo. Estas práticas contam-
-se entre as mais hediondas violações dos direitos do Homem e da dignidade humana. Esta jornada constitui
uma oportunidade para nos insurgirmos contra este flagelo, lembrarmos os que com ele sofrem e prestarmos
tributo a todos quantos lutam contra a tortura e ajudam as suas vítimas a vencer a dor física e psicológica.
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Há quinze anos atrás, em 26 de Junho de 1987, entrou em vigor a Convenção das Nações Unidas contra a
Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Desde então, 129 Estados
tornaram-se partes na Convenção. A tortura continua, porém, a ser praticada em toda a impunidade, mesmo
em países que ratificaram a Convenção. É, pois, necessário desenvolver uma acção mais intensa e
concertada, a nível regional, nacional e internacional, tendo como objectivo a erradicação da tortura em todo
o mundo. A União Europeia espera que todos os países proíbam incondicionalmente todas as formas de
tortura e salienta que a não observância deste apelo poderá ter repercussões nas relações com os Estados-
-Membros da União Europeia. Foi neste contexto que, em Abril de 2001, a União Europeia aprovou as
directrizes para a política da UE em relação a países terceiros no que respeita à tortura e a outras penas ou
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, confirmando, assim, a posição central que esta questão ocupa
na política de direitos humanos da União. As referidas directrizes facultam à UE um instrumento operacional
para intervir em casos de tortura e intensificar esforços no sentido de consolidar a observância das normas e
padrões internacionais. A este propósito, a União Europeia levou a cabo, no ano transacto, uma série de
diligências em diversas partes do Mundo.

A União Europeia apoia e congratula-se com o trabalho desenvolvido pelas Nações Unidas, pelo Conselho
da Europa e pela OSCE no domínio da luta contra a tortura. A cooperação dos Estados com mecanismos
internacionais tais como o Relator Especial da ONU e o Comité Contra a Tortura é essencial para que o
nosso sistema internacional de protecção e promoção dos direitos humanos seja eficaz. A União Europeia
acolhe com agrado a votação favorável na Comissão dos Direitos do Homem, este ano, do Protocolo
Facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis,
Desumanos ou Degradantes e continua profundamente empenhada no subsequente êxito e aprovação final do
projecto de Protocolo Opcional. Neste sentido, a União Europeia defendê-lo-á activamente no ECOSOC e na
próxima sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, no Outono, por ocasião da sua votação. A União
Europeia está convicta de que este será o melhor meio para reforçar os mecanismos internacionais de
prevenção da tortura. A União Europeia apoia ainda activamente o trabalho desenvolvido pelo Fundo
Voluntário das Nações Unidas para as Vítimas da Tortura. Através de financiamentos a nível nacional e
comunitário, proporciona também um apoio substancial a centros de reabilitação de pessoas torturadas e a
organizações que prestam assistência médica, social, jurídica e de outro tipo, a muitos homens, mulheres e
crianças vítimas de tortura a fim de restabelecer a sua saúde e dignidade de seres humanos.

Neste contexto, merece especial menção o papel desempenhado pelas ONG que operam no domínio dos
direitos humanos e pelos defensores desses direitos: trabalham desinteressadamente, muitas vezes correndo
grandes riscos, para dar a conhecer à comunidade internacional os casos de tortura e ajudar as potenciais
vítimas dessas práticas. A União Europeia manifesta a sua satisfação com o contributo prestado pelas ONG
para dar vida a esta jornada. A colaboração e o empenhamento de muitos sectores, nomeadamente da
sociedade civil, em que se inserem as ONG, o empenhamento profissional de juristas, da polícia, do pessoal
médico, de professores, etc., bem como a actuação dos governos, são indispensáveis à busca das vias e dos
meios necessários para lutar contra a tortura.

Impõe-se-nos que congreguemos as nossas forças para banir a tortura do mundo.

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

_______________
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86/02
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

para assinalar a entrada em vigor do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional
Bruxelas, 1 de Julho de 2002

O Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que hoje entra em vigor, constitui um progresso da maior
relevância na progressiva evolução do direito internacional.

Apesar de muitos Estados, incluindo Estados-Membros da União Europeia, terem dado o seu apoio à criação
de um Tribunal Penal Internacional permanente desde o tempo da Sociedade das Nações, a elaboração de um
estatuto para esse tribunal no âmbito das Nações Unidas foi adiada durante muitos anos. Todavia, nos
anos 90, verificámos que se tinha tornado possível a criação de instituições internacionais para fazer
comparecer perante a justiça pessoas suspeitas de violações graves dos direitos humanos. Formava-se um
consenso cada vez maior em relação à necessidade de reforçar a ordem internacional. Apesar de o direito
penal ser tradicionalmente uma questão de competência nacional, a comunidade internacional estava cada
vez mais na disposição de aceitar a ideia de um tribunal penal posto em prática por organismos jurídicos
internacionais, como substituto da jurisdição nacional a fim de reforçar o direito humanitário internacional e
os direitos humanos. A criação dos tribunais ad hoc para a ex-Jugoslávia, em 1993, e para o Ruanda, em
1994, constituíram um ponto de viragem. A União Europeia deu todo o seu apoio à criação desses tribunais e
continua a apoiar o seu funcionamento.

Todavia, muitos Estados continuaram a considerar que se impunha a criação de um tribunal permanente –
por outras palavras, que deveriam ser dados novos passos para desenvolver a ordem jurídica internacional. A
aprovação do Estatuto para o Tribunal Penal Internacional permanente, efectuada na Conferência
Diplomática em Roma, em Julho de 1998, constituiu, por conseguinte, um momento verdadeiramente
histórico neste processo de aprofundamento do Estado de Direito e de luta contra a impunidade.

Por conseguinte, o dia de hoje constitui um outro marco histórico: quatro anos apenas após a aprovação, em
Roma, do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, estamos agora a celebrar a sua entrada em vigor.
Tornaram-se já Partes do Estatuto 74 Estados de todas as partes do mundo, tendo sido assinado por 139
Estados.

A União Europeia gostaria de aproveitar esta oportunidade para prestar a sua homenagem a todos quantos
promoveram a ideia de um Tribunal Penal Internacional permanente durante os anos em que mesmo os mais
optimistas consideravam que a ideia não era viável. Convém igualmente salientar a grande conjugação de
esforços suscitada pela ideia do tribunal. Estados, grupos de Estados, instituições internacionais e sociedade
civil, incluindo instituições académicas, trabalharam em conjunto, unidas pelo objectivo comum de pôr
termo à impunidade para os crimes mais graves que preocupam toda a comunidade internacional. A União
Europeia deseja manifestar, em especial, o seu reconhecimento e apreço pelo notável trabalho levado a cabo
pela coligação de ONGs, sem o qual o projecto não teria chegado tão longe.

Encontramo-nos agora numa trajectória que nos conduzirá à efectiva criação, na Haia, do Tribunal Penal
Internacional. Há ainda muito trabalho pela frente. Através de um planeamento meticuloso, temos de
assegurar que o Tribunal estará em condições de desempenhar as suas funções. Temos de assegurar, em
especial, a criação dos mecanismos necessários para que o Tribunal comece a funcionar de forma efectiva o
mais rapidamente possível. Impende ainda sobre os nossos ombros a pesada responsabilidade de assegurar
um auspicioso início das actividades do Tribunal, ou seja, de lhe dar vida. A União Europeia fará tudo o que
estiver ao seu alcance para auxiliar a Comissão Preparatória e a sua Mesa nesta tarefa.
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Todavia, a União Europeia considera que contribuir para a resolução das questões pendentes constitui apenas
uma das nossas responsabilidades. A União Europeia está a trabalhar no sentido de tornar o Tribunal
verdadeiramente universal, incentivando o maior número de Estados a ratificarem o Estatuto, já que a
credibilidade e as hipóteses de trabalhar com eficácia dependem em grande parte do facto de receber uma
aceitação geral por parte da comunidade internacional.

A União Europeia deposita a maior esperança em que também os países que neste momento hesitam em
aderir ao Estatuto o farão o mais rapidamente possível, tanto mais que acreditamos que o Tribunal se
revelará uma instituição judiciária eficaz, competente e equitativa. Além disso, a União Europeia confirma
que está pronta a cooperar com esses países, que lhe podem solicitar conselho sobre o âmbito ou as regras de
funcionamento do TPI.

A União Europeia lamenta profundamente que o veto dos Estados Unidos da América, ontem ocorrido, de
uma resolução que prorrogava o mandato da missão da ONU na Bósnia-Herzegovina tenha colocado os
membros do Conselho de Segurança numa situação difícil relativamente ao apoio às forças de manutenção
da paz da ONU e à adesão ao seu compromisso relativo ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional. A UE
congratula-se com as posições constantes das declarações de voto, que subscreve, feitas no Conselho de
Segurança pelos Estados-Membros da UE, França, Irlanda e Reino Unido, relativamente à imunidade das
forças internacionais de manutenção da paz. A UE tem esperança que os membros do Conselho de
Segurança irão aderir nos próximos dias ao enérgico apelo do Secretário-Geral. A UE aceitará qualquer
solução que respeite o Estatuto e não comprometa o funcionamento efectivo do Tribunal, em conformidade
com a sua Posição Comum alterada de 20 de Junho de 2002 subscrita por vários Estados associados.

O século que passou foi testemunha dos piores crimes na História da humanidade. Apesar disso, poucos
foram os criminosos que compareceram perante a justiça. Criemos em conjunto um Tribunal Penal
Internacional credível, equitativo e eficaz que constitua um meio de dissuasão, sinal de que a impunidade
não será mais tolerada.

Vamos, em conjunto, dar vida a este Tribunal.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à União
Europeia (Bulgária, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia, Eslováquia,
Eslovénia) e pelos países associados Chipre e Malta.

_______________

87/02
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a situação na Nicarágua
Bruxelas, 28 de Junho de 2002

Quase seis meses após a entrada em funções do Presidente Bolaños, a União Europeia congratula-se com as
medidas adoptadas pela nova administração relativas à boa governação e à luta contra a corrupção.

A União Europeia apoia plenamente os esforços do Presidente Bolaños para a moralização da vida pública e
para a modernização e racionalização da economia nicaraguense, esforços esses apoiados pelo povo da
Nicarágua. As reformas promovidas pelo Governo são essenciais para reforçar o Estado de Direito e o
conjunto das instituições democráticas.



INFORMAÇÕES GERAIS68

Boletim 02.09.2002 - PT - PE 320.289

A União Europeia acompanha com inquietação os mais recentes acontecimentos na Nicarágua, que
testemunham a deterioração do clima política do país. Essa situação dificulta o consenso necessário que a
sociedade nicaraguense exige para concretizar as reformas já referidas. Com esse objectivo, a União
Europeia convida as restantes instituições do Estado da Nicarágua a colaborar com o Governo por forma a
que este possa vencer os desafios que enfrenta.

A União Europeia espera que um diálogo construtivo entre as diferentes forças políticas permitirá a
aprovação das reformas legislativas necessárias e flexibilizará as novas nomeações do Supremo Tribunal de
Justiça e do Supremo Conselho Eleitoral.

A União Europeia exprime a convicção de que só através do diálogo nacional poderão ter êxito as iniciativas
necessárias ao desenvolvimento do país.

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e Turquia, países
igualmente associados bem como os países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu subscrevem
igualmente a presente declaração.
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

REUNIÃO PLENÁRIA
DE 17 E 18 DE JULHO DE 2002

SÍNTESE DOS PARECERES ADOPTADOS

Os pareceres do CES podem ser consultados na íntegra e nas 11 línguas oficiais no
sítio Internet do CESE, cujo endereço é o seguinte:

http://www.esc.eu.int (rubrica "Documentos")

A reunião plenária de 17 e 18 de Julho ficou assinalada pela participação de
Anna DIAMANTOPOULOU, membro da Comissão Europeia, que proferiu um discurso sobre a "Política da
União em matéria de emprego e assuntos sociais" e de Claus FREDERIKSEN, ministro do Emprego da
Dinamarca, que apresentou as prioridades do programa da Presidência dinamarquesa. A cada uma destas
duas intervenções seguiu-se debate. O Comité também debateu e adoptou a actualização do Regimento.

1. CONSUMO

•  "Os serviços de interesse geral"
 Relator: B. HERNÁNDEZ BATALLER (Interesses Diversos – E)
 
– Referência: Parecer exploratório – CES 307/2002 fin
 
– Pontos principais:

R. PRODI, presidente da Comissão Europeia, solicitou ao Comité Económico e Social a
elaboração deste parecer exploratório quando da plenária de Novembro de 2001 e, subsequentemente, por
carta de 10 de Janeiro de 2002.

– A missão relevante que os serviços de interesse geral desempenham na vida diária dos cidadãos
confere-lhes um valor próprio no modelo social europeu. Para esse efeito, o Comité considera que:

– se deveria inserir no artigo 3º do Tratado CE uma referência à prestação de serviços de interesse geral,
como uma das acções da Comunidade para atingir os seus objectivos;

http://www.cese.europa.eu
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– é necessário que a Comissão apresente uma proposta de directiva-quadro que consolide os princípios
políticos relativos aos serviços de interesse económico geral. Em determinados casos, será conveniente ter
em vista directivas sectoriais específicas que complementam a directiva-quadro;

– se deve criar um regime de protecção e de informação para garantir os direitos dos consumidores e um
acesso rápido e eficaz aos serviços;

– para uma modernização negociada da organização destes serviços, são fundamentais a informação,
consulta e participação dos utentes, designadamente as associações de consumidores, e, em matéria de
organização dos serviços, os trabalhadores e seus representantes;

– poderia criar-se um Observatório dos serviços de interesse geral, que tenha por finalidade avaliar as
condições de prestação destes serviços nos Estados-Membros;

– com base na distinção entre actividades económicas e não económicas, se devem excluir da aplicação
das regras de concorrência e das disposições relativas ao mercado interno os serviços relacionados com os
sistemas educativos nacionais, a afiliação obrigatória no regime de base de segurança social, bem como os
serviços que prestam as entidades de índole social, caritativa e cultural sem fins lucrativos;

– é necessária uma ênfase específica na prestação e financiamento dos serviços públicos de radiodifusão,
para garantir a protecção dos direitos fundamentais.

– Contacto: Raffaele Del FIORE
(Tel.: 00 32 2 546 9794 – e-mail: raffaeledelfiore@esc.eu.int)

2. COESÃO E POLÍTICA REGIONAL

•  Estratégia de coesão económica e social da UE
 Relator: C. CHRISTIE (Trabalhadores – RU)
 
 – Referência: Parecer de iniciativa – CES 866/2002

mailto:raffaeledelfiore@cese.europa.eu
mailto:raffaeledelfiore@cese.europa.eu
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 – Pontos principais:
 
 O Comité pretende, com o presente parecer, dar o seu contributo para o debate sobre o
futuro da política de coesão. Face aos resultados alcançados até à data e às dificuldades objectivas que tal
política enfrentará no futuro próximo, o Comité salienta os desafios com os quais a UE se verá confrontada
(alargamento, globalização, exacerbação da dinâmica centro-periferia, estabilidade macroeconómica, etc.)
para delinear as acções que, a seu ver, deverão ser empreendidas, particularmente as seguintes:
 

•  manutenção das ajudas ao abrigo do Objectivo nº 1 após 2006;
•  superação do impacto estatístico negativo do alargamento na média do PIB per capita;
•  aumento do limite máximo de 0,45% do PIB estabelecido para os Fundos Estruturais;
•  criação de um mecanismo no orçamento para estabilizar o rendimento regional em caso de choque

económico inesperado;
•  reforço do sistema de iniciativas comunitárias;
•  adopção de um método aberto de coordenação para fazer face aos problemas de coesão económica e

social específicos das regiões do Objectivo nº 2;
•  prioridade aos investimentos nas regiões desfavorecidas.

 
– Contacto: Roberto PIETRASANTA
 (Tel.: 00 32 2 546 9313 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

 
•  "O futuro da política de coesão, na perspectiva do alargamento e da

mutação para a economia do conhecimento"
 Relator: H. MALOSSE (Empregadores – F)
 
 – Referência: Parecer de iniciativa – CES 848/2002
 
 – Pontos principais:
 
 Neste aditamento a parecer ao parecer sobre o "Segundo relatório sobre a coesão económica
e social", adoptado em 25 de Abril de 2001, o Comité pronuncia-se por uma profunda reforma dos
princípios, condições gerais, formação e modalidades de política de coesão na perspectiva do alargamento da
UE aos PECO.
 
 Para simplificação do procedimento, o Comité preconiza a criação de um Fundo único,
suficientemente flexível, que contribua para mais simplicidade e visibilidade.
 
– Contacto: Roberto PIETRASANTA

(Tel.: 00 32 2 546 9313 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)
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3. MEIO EMPRESARIAL, COMÉRCIO, MERCADO INTERNO

•  A fiscalidade directa das empresas
 Relator: H. MALOSSE (Empregadores – F)
 
 – Referência: parecer de iniciativa – CES 850/2002
 
 – Pontos principais:
 
 O CESE apoia, em primeiro lugar, as propostas da Comissão Europeia que visam acelerar a
adopção de disposições destinadas a evitar a dupla tributação, e, em particular, apoia a proposta de
constituição de um "Fórum Conjunto da UE para os Preços de Transferência".
 
 O CESE considera indispensável criar condições de transparência dos regimes fiscais na
União Europeia, que precedam o estabelecimento de condições de concorrência leal. Nesta óptica, a quarta
opção proposta pela Comissão, de uma base de tributação harmonizada, é a única que corresponde a tal
objectivo.
 
 O objectivo de uma base de tributação harmonizada para todas as empresas da UE é
compatível com a soberania fiscal dos Estados-Membros e das regiões da UE, pois preserva a sua
competência para fixar o nível da tributação. É de salientar que a base de tributação harmonizada, pelo seu
efeito de transparência , permitiria aos agentes económicos exercer uma forte pressão sobre as autoridades
nacionais, o que não é possível actualmente, dada a opacidade dos regimes fiscais.
 
 O CESE concorda com que o processo a favor de uma base de tributação harmonizada seja
experimentado pelas sociedades que hajam optado por um estatuto europeu, entendendo-se que não se trata
de lhes conceder um privilégio em matéria de pressão fiscal relativamente às outras empresas. A seu favor,
contudo, e para tornar atraente o estatuto europeu,  poder-se-ia propor-lhes uma base de tributação
consolidada, de acordo com a segunda opção da Comissão Europeia, o que representaria uma vantagem em
matéria de simplificação para as empresas com actividades transnacionais.
 
– Contacto: Alberto ALLENDE
 (Tel.: 00 32 2 546 9679 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)
 
•  Controlo das concentrações
 Relator: G. LAGERHOLM (Empregadores – S)
 
 – Referência: COM(2001) 745 final – CES 862/2002
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 – Pontos principais:

 
 O Comité louva a Comissão por ter lançado o debate sobre os instrumentos para melhorar
globalmente o sistema europeu de controlo das concentrações e se ter esforçado por avançar com propostas
construtivas nesse sentido, na preocupação de acelerar e simplificar o processo europeu de controlo das
operações de concentração.

 O parecer do Comité trata em pormenor as questões jurisdicionais, substantivas e processuais levantadas pelo
Livro Verde.
 
– Contacto: João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: 00 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
•  Regime especial das agências de viagens
 Relator: K. WALKER (Empregadores – RU)

 
 – Referência: COM(2002) 64 final – 2001/0041 (CNS) – CES 852/2002
 
 – Pontos principais:
 
 O Comité congratula-se com o propósito da Comissão, mas:
 
– lamenta que os Estados-Membros possam aplicar discricionariamente o cálculo da margem global de

lucro,
– manifesta a sua preocupação com as potenciais complexidades do regime de dispensa,
– prevê que surjam dificuldades no cumprimento efectivo pelos operadores económicos sediados fora

da EU; neste caso, o incentivo à relocalização dos operadores económicos comunitários em locais
off-shore não será eliminado.

 
– Contacto: Katarina LINDAHL
 (Tel.: 00 32 2 546 9254 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
•  Direito europeu dos contratos
 Relator: D. RETUREAU (Trabalhadores – F)
 
 – Referência: COM(2001) 398 final – CES 836/2002
 
– Contacto: João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: 00 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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•  Alfândega 2007
 Relator: J. SIMPSON (Interesses Diversos – RU)
 
 – Referência: COM(2002) 26 final –2002/0029 COD – CES 837/2002
 
– Contacto: Jakob ANDERSEN
 (Tel.: 00 32 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
•  Melhorar o funcionamento dos sistemas de tributação no mercado interno

(programa “Fiscalis 2007”)
 Relator: BENTO GONÇALVES (Interesses Diversos – P)
 
 – Referência: COM(2002) 10 final – 2002/0015 COD – CES 851/2002
 
 – Pontos principais:
 
 O Comité emite parecer favorável à proposta da Comissão de dar continuidade ao primeiro
“Fiscalis”, adaptando-o às novas realidades do mundo da economia e da fiscalidade, dedicando particular
atenção aos países candidatos e – tal como o Comité teve ocasião de recomendar em 1997 – alargando o
“Fiscalis 2007” ao importante domínio da fiscalidade directa.
 
– Contacto: Alberto ALLENDE
 (Tel.: 00 32 2 546 9679 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)
 

•  Estratégia para o Mercado Único
 Relator: K. WALKER (Empregadores – RU)
 
 – Referência: COM(2002) 171 final – CES 871/2002
 
 – Pontos principais:
 
 A presente Comunicação é a terceira revisão anual da Estratégia para o Mercado Interno
lançada em Novembro de 1999. Reúne os vários componentes da política do mercado interno num único
documento e fornece aos decisores linhas de orientação para os próximos 18 meses. Baseia-se numa análise
detalhada dos domínios em que o mercado interno ainda tem de ser melhorado. Define uma série de acções
orientadas destinadas a preencher essas lacunas.
 
 O Comité nota que a Comissão admite que falhou alguns dos seus prazos, incluindo no que
diz respeito ao Plano de Acção para a Melhoria da Regulamentação, para o qual o Comité já tinha chamado a
atenção noutro parecer. Contudo, o Comité concorda com a afirmação da Comissão de que cabe aos
Estados-Membros, ao Parlamento Europeu e ao Conselho grande parte da responsabilidade por esta falta de
progresso.
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 Tem de ser cumprido um certo número de condições particulares para que possa ser
concluído o processo de transposição da legislação europeia para as legislações nacionais, por forma a
produzir o necessário grau de harmonização capaz de tornar o mercado interno uma realidade. As mais
importantes são:
 
•  transposição da legislação de uma forma uniforme e em tempo útil;
•  criação da necessária capacidade administrativa que possibilite uma implementação efectiva;
•  exercício da vontade política como garantia de cumprimento.
 
 O Comité aprova estes objectivos na generalidade, bem como a prioridade que a Comissão
lhes atribuiu nas seguintes áreas:
 
•  modernizar os mercados;
•  melhorar as condições da actividade económica;
•  satisfazer as necessidades dos cidadãos;
•  antecipar o alargamento.
 
– Contact: Jakob ANDERSEN

(Tel.: 00 32 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

4. ALARGAMENTO

•  A Roménia na via da adesão
 Relatora: S. BEDOSSA (Interesses Diversos – F)
 
 – Referência: Parecer de iniciativa – CES 858/2002
 
 – Pontos principais:
 
 Para que a adesão da Roménia tenha êxito, é essencial que se reconheça o papel crucial da
sociedade civil organizada num Estado democrático, não só em teoria, mas na prática, mediante o diálogo
social mas também o diálogo civil ainda pouco desenvolvidos.
 
 De um modo geral, o CESE considera que a Roménia realizou progressos no respeito dos
critérios de Copenhaga e na adopção do acervo comunitário, se bem que tais progressos não signifiquem
forçosamente maior capacidade administrativa e melhoria na execução do acervo comunitário
 
– Contacto: Nicola MURRAY
 (Tel.: 00 32 2 546 9628 – e-mail: nicola.murray@esc.eu.int)
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•  A Eslovénia na via da adesão
 Relator: S. CONFALONIERI (Interesses Diversos – I)
 
 – Referência: Parecer de iniciativa – CES 870/2002
 
 – Pontos principais:
 
 O Comité congratula-se com os progressos para a adesão realizados pela Eslovénia.
 
 Sublinha que a Eslovénia demonstra a maior disponibilidade e capacidade para estabelecer
relações com a União em todos os campos, desde o político-institucional ao económico e social, bem como
no plano cultural e da comunicação. Confirmam-no, nomeadamente, a transposição e a aplicação de 90% dos
capítulos do acervo comunitário, por um lado, e, por outro, o desenvolvimento dos intercâmbios e da
cooperação, cujos principais parceiros são, por ordem de importância, a Alemanha, a Itália, a França e a
Áustria.
 
 O Comité sublinha a importância estratégica da adesão da Eslovénia à EU para a
estabilidade da zona dos Balcãs.
 
 A Eslovénia conquistou e está a reforçar a sua posição em mercados de indiscutível importância
para a União. No seu parecer, o Comité analisa:
 
– As identidades histórico-culturais e as minorias na perspectiva da adesão à União;
– O processo de transição, o progresso das privatizações, a abertura ao investimento estrangeiro, a política

de emprego, o mercado de trabalho;
– O papel dos parceiros sociais e as estratégias de desenvolvimento para o futuro;
– As realidades eslovenas relativamente ao ambiente, transportes, turismo, serviços sociais, defesa dos

consumidores.
 
 O Comité observa que, na Eslovénia, a passagem de um sistema monocrático para uma
democracia pluralista, a conversão da economia colectivizada numa economia de mercado, a subsequente
transformação da sociedade, a alteração das relações sociais, das necessidades e das aspirações, que norteiam
os comportamentos individuais e colectivos, orientam-se pelos modelos existentes na UE.
 
– Contacto: Jacques KEMP

(Tel.: 00 32 2 546 9810 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

5. EMPREGO, ASSUNTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO

•  Nova estratégia comunitária de saúde e segurança no trabalho

Relator: T. ETTY (Trabalhadores – NL)
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 – Referência: COM(2002) 118 final – CES 855/2002
 
 – Pontos principais:
 
 O Comité Económico e Social Europeu desempenhou o seu papel neste processo através do
seu parecer exploratório de Julho de 2001. Muitos elementos do anterior parecer  foram acolhidos pela
Comissão. São abordados os principais problemas relativos à saúde e à segurança no trabalho. Convém notar
que o que falta visivelmente neste esboço de proposta é um plano de acção. Esta omissão é preocupante. O
Comité considera que existe uma relação directa entre esta e as preocupações que reiterou em vários
pareceres que emitiu durante os últimos anos sobre a falta de recursos. O Comité apela à Comissão para que
apresente o mais rapidamente possível um plano de acção sobre a aplicação da estratégia.
 
 As secções referentes ao sexo e à idade da parte analítica da comunicação da Comissão, não
se reflectiram na parte do documento orientada para a acção. Os valores em relação às consequências da "não
qualidade" do trabalho parecem ser demasiado baixos.
 
 O Comité nota com interesse o modo como o Comissão tenciona promover o bem-estar no
trabalho.
 
 Um elemento importante do parecer exploratório do Comité são as sugestões de
coordenação aberta. Ter-se-ia apreciado um apoio mais firme a esta proposta. Os Estados-Membros
deveriam ser obrigados, em vez de serem simplesmente encorajados, a realizarem em conjunto objectivos
precisos, para reduzirem as doenças e os acidentes relacionados com o trabalho.
 
 O Comité está de certo modo desapontado com a relativa falta de atenção concedida às
pequenas e médias empresas.
 
 Não há nada na comunicação que faça referência ao reconhecimento das doenças
relacionadas com o trabalho. O Comité subestima a importância da harmonização das estatísticas sobre
doenças e acidentes relacionados com o trabalho.
 
 O Comité gostaria de apoiar a ideia da Comissão de criar um "observatório dos riscos", e dar
uma atenção especial aos novos riscos.
 
 O Comité recomenda vivamente à Comissão que garanta que a sua política de concursos
públicos inclua disposições sobre saúde e segurança. Os contratos devem ser celebrados apenas com os
adjudicatários que tenham adoptado políticas e práticas adequadas em matéria de saúde e segurança.
 
– Contacto: Alan HICK
 (Tel.: 00 32 2 546 9302 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
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•  Auxílios estatais ao emprego
 Relator-geral: G. ZÖHRER (Trabalhadores – A)
 
 – Referência: JO C 88/2 de 14 de Abril de 2002 – CES 864/2002
 
 – Pontos principais:
 
 O Comité aprova na generalidade a proposta da Comissão. No entanto:
 
•  a proposta de regulamento deveria aplicar-se também aos auxílios estatais concedidos a projectos de

"emprego protegido", não devendo, portanto, a sua actividade ser confundida com a de uma
empresa comercial;

•  o Comité propõe que se defina no artigo referente às empresas e organizações do domínio social um
limite máximo geral de 20% para o montante dos auxílios;

•  uma eventual alteração à recomendação da Comissão de 3 de Abril de 1996 relativa à definição de
pequenas e médias empresas, durante o período de vigência do presente regulamento devia também
ser tida em consideração;

•  os jovens que, no âmbito de uma formação profissional dual, já tiveram um contrato de trabalho,
devem igualmente ser incluídos nesta definição;

•  os limites de idade propostos afiguram-se ao Comité demasiado inflexíveis;
•  o período médio para o cálculo da taxa de desemprego de, pelo menos, dois anos afigura-se

demasiado longo;
•  a definição escolhida pela Comissão é demasiado restritiva;
•  deveria aplicar-se um método mais simples para o cálculo do montante do auxílio.

– Contacto: Alan HICK
 (Tel.: 00 32 2 546 9302 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 
•  Saúde e segurança no local de trabalho – trabalhadores independentes

 Relatora: Christa SCHWENG (Empregadores – A)
 

 – Referência: COM(2002) 166 final – 2002/0079 (CNS) – CES 863/2002
 
 – Pontos principais:
 
 O CESE congratula-se com o facto de a Comissão ter avançado com um instrumento não
vinculativo, mas deplora que não vinque suficientemente a diferença entre trabalhadores por conta própria e
trabalhadores por conta de outrem. O CESE entende que a inclusão dos trabalhadores independentes na
legislação em matéria de saúde e segurança no local de trabalho apenas tem razão de ser nos casos em que os
trabalhadores por conta própria incumbam os seus trabalhadores de executar tarefas que representem algum
risco para a sua saúde e segurança.
 
 O CESE realça igualmente que a Directiva-Quadro 89/391, transposta pelos
Estados-Membros para a sua legislação nacional, estabelece os direitos e as obrigações dos trabalhadores e
das entidades patronais. Esta divisão muito clara da Directiva-Quadro passaria a ser impossível com a
inclusão dos trabalhadores independentes.
 
 Seria conveniente que a recomendação do Conselho não se circunscrevesse a medidas
legislativas, mas previsse também medidas para sensibilizar o trabalhador independente para a segurança e a
saúde no local de trabalho.
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 O CESE saúda e apoia as recomendações quando preconizam o acesso dos trabalhadores
independentes a serviços e organismos capazes de lhes fornecerem informações relevantes. Aprova do
mesmo modo as recomendações de acções de formação contínua.
 
– Contacto: Alan HICK
 (Tel.: 00 32 2 546 9302 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 
•  A integração das pessoas com deficiência na sociedade
 Relator: CABRA DE LUNA (Interesses Diversos – E)
 
 – Referência: Parecer de iniciativa – CES 853/2002
 
 – Pontos principais:
 
 As propostas concretas do Comité para a integração das pessoas com deficiência na
sociedade são:
 
– definir a nível da UE um programa de acção específico em matéria de deficiência,
– apoiar o estabelecimento de um método de coordenação aberto em matéria de deficiência,
– assegurar e reforçar a participação de organizações de pessoas com deficiência no diálogo civil a nível

da UE, incluindo a disponibilidade de adequados financiamentos e mecanismos de consulta,
– aprovar uma directiva da UE baseada no artigo 13º que proíba a discriminação de pessoas com

deficiência em todos os aspectos da vida.
 
 Para aumentar os níveis de emprego de pessoas com deficiência, os Estados-Membros
devem assegurar a rápida e adequada aplicação da directiva da UE sobre a igualdade de tratamento no local
de trabalho; a Comissão Europeia deve propor o reforço da actual orientação 7 das Orientações para as
Políticas de Emprego; os parceiros sociais a nível da UE devem propor novas iniciativas para o emprego de
pessoas com deficiência; as directivas sobre contratos públicos deveriam permitir aos poderes públicos
incluir o emprego de pessoas com deficiência como critério de adjudicação e, finalmente, o Inquérito à Força
de Trabalho da UE deverá incluir permanentemente informação sobre a situação dos deficientes no mercado
de trabalho.
 
 O Comité Económico e Social Europeu compromete-se a incluir a deficiência no seu
trabalho e a envolver-se activamente na avaliação do Ano Europeu das Pessoas com Deficiência.
 
– Contacto: Susanne JOHANSSON
 (Tel.: 00 32 2 546 9619 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
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•  Reagrupamento familiar
 Relator-único: D. MENGOZZI (Interesses Diversos – I)
 
 – Referência: COM(2002) 225 final – 1999/0258 (CNS) – CES 857/2002
 
 – Pontos principais:
 
 A nova proposta circunscreve-se a uma série de procedimentos mais restritivos do que os
previstos. As alterações reflectem a orientação prevalecente no debate do Conselho.
 
 As modificações propostas que parecem ter consequências mais graves são as seguintes:
 
– A condição de ter "uma perspectiva fundamentada de obter um direito de residência duradoiro".
 
– A derrogação contemplada permite a um Estado-Membro determinar se, no caso de crianças com idade

superior a doze anos, se "satisfaz os critérios cujo exame está previsto na legislação desse
Estado-Membro na data da adopção da directiva".

 
– Os prazos para a resposta ao pedido de reagrupamento são alargados de seis para nove meses.
 
– Os Estados-Membros poderão exigir que o requerente tenha residido legalmente no seu território até dois

anos.
 
– Os "laços familiares" poderão ser submetidos a verificações (nº 2 do artigo 5º) por meio de entrevistas e

outras investigações que os Estados-Membros considerem necessárias.
 
– "Sanções e recursos", em que se considera normal exigir que o cidadão de um país terceiro tenha um

comportamento moral irrepreensível.
 
 O Comité manifesta a sua perplexidade frente às importantes alterações introduzidas ao
texto de 1999. Todavia, o Comité não deseja emitir um parecer contrário à proposta, com a esperança, mais
que com a convicção, de que esta última leitura leve rapidamente a uma conclusão dos trâmites e à
aprovação definitiva do documento.
 
– Contacto: Alan HICK
 (Tel.: 00 32 2 546 9302 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 

•  Painel de avaliação relativo à execução da agenda de política social
 Relator: J.-M. BLOCH-LAINE (Interesses Diversos – F)
 Co-relator: C. KORYFIDIS ( Trabalhadores – EL)
 
 – Referência: COM(2002) 89 final – CES 856/2002
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 – Pontos principais:
 
 A Comité entende participar de modo activo na avaliação intercalar da Agenda, em 2003,
exercício que não é tão longínquo quanto isso. Contudo, deseja salientar o seguinte:
 
 Este reconhecimento da natureza multi-dimensional da pobreza constitui um passo em
frente. Todavia, é necessário prosseguir mais além nesta via. O que se deverá colocar na "linha de mira", por
mais longa que seja, é o acesso ao conjunto dos direitos fundamentais. A União Eutropeia devia dedicar
maior imaginação e maior atenção às questões do direito de asilo e da imigração; e devia estar mais atenta,
em tempo oportuno, às consequências sociais do "alargamento". Neste painel de avaliação, não se encontra
suficientemente a ênfase que se deveria dar ao papel assumido pelos "serviços sociais privados sem fins
lucrativos" de interesse geral na Europa. Para a concretização da Agenda de Política Social, importaria
igualmente considerar os agrupamentos não institucionais criados e animados por pessoas ditas "excluídas".
No que respeita às disparidades que se registam na União Europeia entre as regiões e em matéria de
desemprego e de exclusão, o CESE salienta a necessidade de reforçar as sinergias entre as políticas do
emprego e as políticas regionais. Finalmente, o Comité recorda a necessidade de prosseguir a difícil
aplicação de indicadores relativos à qualidade.
 
– Contacto: Susanne JOHANSSON
 (Tel.: 00 32 2 546 9619 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
 
•  Alteração do programa Sócrates II
 Relator: G. BERNABEI (Empregadores – I)
 
 – Referência: COM(2002) 193 final – CES 854/2002
 
 – Pontos principais:
 
 O Comité considera positiva a proposta de alteração técnica sobre as modalidades de
concessão dos auxílios financeiros aos projectos a título do presente programa. Por conseguinte, o Comité
recomenda à Comissão que, em particular, para além da oportuna revisão da aplicação positiva dos
princípios de simplificação e de proporcionalidade atribua a devida importância às normas de
co-financiamento em apreço, e convém reflectir sobre a necessidade de: 1) garantir coerência, coordenação e
transparência à multiplicidade e complexidade das intervenções descentralizadas numa Europa alargada; 2)
melhorar a informação e a divulgação dos resultados; 3) realizar maiores e melhores sinergias com os outros
programas comunitários; 4) assegurar a eficácia do novo projecto de indicadores, normalização e
comparabilidade dos dados, bem como de monitorização e controlo para efeitos de avaliações de impacto
apropriadas e de uma maior valorização e orientação programática das acções do programa Sócrates; 5)
simplificar e acelerar mais os processos, sobretudo no atinente aos pagamentos de subvenções, que são
frequentemente muito modestas.
 
– Contacto: Susanne JOHANSSON

(Tel.: 00 32 2 546 9619 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
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6. PRODUTOS AGRÍCOLAS E GÉNEROS ALIMENTÍCIOS

•  Protecção das indicações geográficas e denominações de origem
 Relator: J. M. de las HERAS CABAÑAS (Interesses Diversos – E)
 
 – Referência: COM(2002) 139 final – 2002/0066 CNS – CES 684/2002
 
 – Pontos principais:
 
 O Comité apoia o sistema de protecção das IGP/DOP como forma eficaz de proteger os
direitos dos consumidores, que corresponde a legítimas expectativas em matéria de produção alimentar
segura e de qualidade.
 
 O Comité considera necessário combater a utilização fraudulenta de uma denominação e
convida a Comissão e o Conselho a reforçarem as disposições relativas ao controlo; convida ainda a
Comissão a elaborar uma estratégia o mais agressiva possível para reforçar a protecção das IGP e DOP no
contexto dos Acordos ADPIC, de maneira que seja equivalente à protecção e  às exigências em vigor no
mercado comunitário.
 
 No intuito de aumentar o número de produtos tradicionais, o Comité considera que outros
produtos agrícolas poderiam perfeitamente ser incluídos no Anexo II do Regulamento 2081/92.
 
 O Comité apoia as novas alterações propostas pela Comissão com a intenção de proteger os
direitos de reconhecimento das denominações europeias à escala mundial. Assim, todos os membros da
OMC se poderão opor a um registo, o que permite, por outro lado, evitar conflitos.
 
 Para o Comité, é lógico elaborar uma política de reciprocidade e oferecer aos países terceiros
a possibilidade de registarem os seus produtos no mercado comunitário, desde que os nossos produtos
beneficiem de idêntica protecção nesses países.
 
 Por último, o Comité sublinha a importância da promoção de produtos protegidos pelas
DOP/IGP.
 
– Contacto: Eleonora di NICOLANTONIO
 (Tel.: 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 
•  Transferência transfronteiras de OGM
 Relator: ESPUNY MOYANO (Empregadores – E)
 
 – Referência: COM(2002) 85 final – 2002/0046 (CNS) – CES 846/2002
 
– Contacto: Johannes KIND
 (Tel.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
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•  Comercialização de sementes de plantas oleaginosas e de fibras
 Relator: J. C. SABIN (Interesses Diversos – F)
 
 – Referência: COM(2002) 232 final – 2001/0105 (CNS) – CES 847/2002
 
– Contacto: Eleonora di NICOLANTONIO

(Tel.: 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)

7. AMBIENTE, ENERGIA E INVESTIGAÇÃO

•  Investigação e Energia
 Relator: G. WOLF (Interesses Diversos – D)
 
 – Referência: Aditamento a parecer – CES 838/2002
 
 – Pontos principais:
 
 Um dos pontos principais das conclusões dos Conselhos de Lisboa, de Gotemburgo e de Barcelona é
a garantia de um fornecimento de energia económico, não prejudicial para o ambiente e durável.

 
 O Comité recomenda à Comissão que elabore uma estratégia europeia para uma investigação
energética integrada que sirva de inspiração a um futuro programa europeu de investigação energética.
 
 As vertentes temáticas do programa de investigação a conceber deveriam ter em conta não
só todos os aspectos relevantes para os utilizadores – como agregados familiares, edifícios, indústria e
transportes – mas também as várias técnicas de aprovisionamento, transformação, distribuição e utilização, a
poupança de energia integrada e o desenvolvimento de novos conceitos.
 
 O Comité exorta os governos, a indústria e os centros de investigação dos Estados-Membros
a colaborarem numa estratégia europeia desta natureza e a associarem-se ao programa europeu de
investigação energética.
 
– Contacto: João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: 00 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

•  Responsabilidade ambiental
 Relatora: Maria Candelas SÁNCHEZ MIGUEL (Trabalhadores – E)
 
 – Referência: COM(2002) 17 final – 2002/0021 (COD) – CES 868/2002
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 – Pontos principais:
 
 O CESE acolhe favoravelmente o regime de responsabilidade ambiental, por, com o seu
efeito dissuasivo e preventivo, poder favorecer uma melhor aplicação das disposições ambientais,
 
 Assinala alguns limites, sobretudo a respeito do âmbito de aplicação, a limitação dos danos
causados à biodiversidade apenas aos espaços protegidos pela Rede Natura 2000 e as derrogações, sempre
que existem tratados internacionais relativos às mesmas matérias.
 
 O Comité convida, além disso, a uma definição mais precisa do conceito de
"biodiversidade", de "entidade qualificada" para agir no âmbito da responsabilidade ambiental, de "dano
ambiental" e da repartição das competências entre as várias autoridades, para evitar sobreposições e
duplicações.
 
 No que respeita à "garantia financeira", o CESE exprime preocupação pelo facto de a não
obrigatoriedade da cobertura de seguro poder diminuir a eficácia da proposta e afirma que seria conveniente
a criação de fundos nacionais ou territoriais financiados através da cobrança de sanções económicas,
previstas para o incumprimento das directivas do Anexo I.
 
– Contacto: Silvia CALAMANDREI
 (Tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 
•  Alteração – Redes Transeuropeias (RTE) de Energia
 Relator: A. M. von SCHWERIN (Trabalhadores – D)
 
 – Referência: COM(2001) 775 final – 2001/0311 (CNS) – CES 865/2002
 
– Contacto: Siegfried JANTSCHER
 (Tel.: 00 32 2 546 9287 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

 
•  Regras de participação –IDT (Euratom)
 Relator: H. MALOSSE (Empregadores – F)
 
 – Referência: COM(2001) 823 final/2 – 2001/0327 (CNS) – CES 867/2002
 
– Contacto: João PEREIRA DOS SANTOS
 (Tel.: 00 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
•  Exportação e importação de produtos químicos perigosos
 Relator: G. SKLAVOUNOS (Interesses Diversos – EL)
 
 – Referência: COM(2001) 803 final – 2001/0026 ACC – CES 844/2002
 
– Contacto: Nikolaos PIPILIAGKAS
 (Tel.: 00 32 2 546 9109 – e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
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•  Controlo – Fontes radioactivas
 Relator: G. WOLF (Interesses Diversos – D)
 
 – Referência: COM(2002) 130 final – CES 843/2002
 
– Contacto: Siegfried JANTSCHER

(Tel.: 00 32 2 546 9287 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

8. POLÍTICA DOS TRANSPORTES

•  Livro Branco – Transportes 2010
 Relator: GARCIA ALONSO (Empregadores – E)
 
 – Referência: COM(2001) 370 final – CES 869/2002
 
 – Pontos principais:

 
 No entender do CESE, a principal objecção que se pode fazer ao Livro Branco é o
tratamento excessivamente uniforme dos problemas identificados e das soluções propostas, tanto no âmbito
territorial como a nível económico, social, ambiental, cultural, etc. As situações e circunstâncias verificadas
nos quinze Estados-Membros são diferentes e requerem, por conseguinte e na medida do possível, soluções
diferentes. Por outro lado, considera que:
 
– Certas medidas propostas para reequilibrar os modos de transporte não devem constituir uma distorção

da concorrência. O CESE endossa entretanto a aplicação do princípio da «concorrência regulada» aos
serviços de interesse económico geral, como é o caso do transporte público nas suas diversas
modalidades.

 
– O carácter estratégico do transporte de mercadorias para o desenvolvimento dos países e para o

abastecimento de regiões de montanha, isoladas, insulares ou ultraperiféricas, de menor potencial
económico não deverá ser esquecido. O objectivo de integrar os transportes no contexto e na estratégia
do desenvolvimento sustentável deve procurar reorientar a procura para os modos de transporte menos
utilizados, mais seguros e mais compatíveis com o ambiente, a fim de se alcançar uma distribuição
modal mais equilibrada.

 
– No documento, o papel dado aos transportes públicos é insuficiente, no que respeita à mobilidade dos

cidadãos. Importa promover meios de transporte alternativos ao transporte privado rodoviário, sem
penalizar o transporte rodoviário.

 
– Por último, deveriam ser integrados, de maneira mais explícita, nos objectivos da política de transportes

e nos seus programas de acção, a melhoria do rendimento energético e da eficácia do transporte. Entre as
medidas concretas a adoptar, poderia figurar a promoção da utilização de veículos pesados mais
eficientes e o uso de combustíveis alternativos.
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 – Contacto: Luís LOBO
 (Tel.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 

•  Programa intermodal – MARCO POLO

 Relator: Ph. LEVAUX (Empregadores – F)

 
 – Referência: COM(2002) 54 final – 2002/0038 COD – CES 842/2002
 
 – Pontos principais:
 
 O Comité aprova no seu conjunto a proposta de regulamento do programa Marco Polo,
todavia, considera oportuno que seja completado por medidas de incentivo muito concretas, entre as quais:
 
– Reforçar os controlos e as sanções em caso de infracção à legislação social;
 – Financiar com fundos públicos as infra-estruturas de transferência modal;
 – Exigir aos operadores um compromisso sobre a continuidade dos novos serviços;
 – Prever desde já as modalidades para o prolongamento do programa até 2010;
– Confiar a um comité de gestão o acompanhamento contínuo das acções empreendidas
 – Prever a possibilidade de acções que integrem acessoriamente o transporte aéreo e o transporte por

conduta;
 – Autorizar projectos localizados no território de um único Estado-Membro, com impacte positivo nos

transportes internacionais;
 – Elaborar um "Guia europeu" das plataformas multimodais incluindo as respectivas características.
 
 Para evitar a congestão rodoviária e melhorar as prestações ambientais do sistema europeu
de transportes no seu conjunto, objectivos do programa Marco Polo, o Comité sublinha a necessidade de uma
abordagem política global de modo a modificar determinadas práticas económicas e a incrementar
adequadamente as fontes de financiamento.
 
– Contacto: Raffaele Del FIORE
 (Tel.: 00 32 2 546 9794 – e-mail: raffaeledelfiore@esc.eu.int)
 
•  Céu único europeu – Realização do céu único
 Relator: B. TOSH (Empregadores – RU)
 
 – Referência: COM(2001) 123 final – 2001/0060 COD
  COM(2001) 564 final – 2001/0235-0236-0237 COD – CES 839/2002
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 – Pontos principais:
 
 O CESE considera que muitos pormenores, nas propostas da Comissão, deverão ser
aperfeiçoados, no que diz respeito, em especial, ao funcionamento preciso do novo quadro, às regras de
consulta, à fixação e vigilância dos objectivos.
 
 
 Mais especificamente, o CES considera que:
 
– são indispensáveis medidas adicionais para aumentar a capacidade das pistas e desenvolver outras

infra-estruturas em terra, minimizando os impactos ambientais locais, se se quiser optimizar a
capacidade do espaço aéreo;

– a premissa de que a segurança tem prioridade sobre todos os demais aspectos das propostas deveria estar
presente em todos os elementos das mesmas. Para tal, espera-se que se estabeleçam normas e que estas
sejam objecto de actualização permanente;

– importa que a Comunidade disponibilize instrumentos adequados para I&D de ponta, a fim de assegurar
a criação e manutenção de centros de excelência;

– o regime de tarifação aplicável aos utilizadores do espaço aéreo deve ser transparente, de modo a
assegurar os incentivos adequados para que os investimentos correspondam à procura dos utilizadores;

– finalmente, a entidade regulamentadora europeia deve assegurar que o sistema de pagamentos reconhece
e recompensa o impacto dos investimentos em qualquer ponto da cadeia.

 
 – Contacto: Luís LOBO
 (Tel.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
•  Alteração – Recusa de embarque
 Relator: B. GREEN (Empregadores – DA)
 
 – Referência: COM(2001) 784 final – 2001/0305 COD – CES 840/2002
 
 – Contacto: Raffaele Del FIORE
 (Tel.: 00 32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.del.fiore@esc.eu.int)
 
•  Segurança das aeronaves de países terceiros
 Relator: SANTILLAN CABEZA (Trabalhadores – E)
 
 – Referência: COM(2002) 8 final – 2002/0014 COD – CES 841/2002
 
– Contacto: Siegfried JANTSCHER
 (Tel.: 00 32 2 546 9287 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
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 9. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS – GOVERNAÇÃO
 

•  Disposições relativas aos comités que assistem a Comissão
 Relator: HERNÁNDEZ BATALLER (Interesses Diversos – E)
 
 – Referência: COM(2001) 789 final – 2001/0313 AVC
  2001/0314 COD
 2001/0315 CNS
 2001/0316 CNS – CES 861/2002
 
 – Pontos principais:
 
 A proposta da Comissão visa definir as normas destinadas à harmonização e simplificação
do procedimento consultivo (comitologia).
 
 O Comité sublinha a importância da proposta da Comissão, que constitui um passo
importante em direcção a uma estratégia coordenada que simplifique a legislação comunitária e melhore a
governabilidade da Europa.
 
 Assim, o Comité propõe:
 
•  em primeiro lugar, que o procedimento de informação, aplicável ao Parlamento Europeu seja alargado ao

Comité Económico e Social Europeu;
•  em segundo lugar, que os comités que assistem a Comissão e em que participam representantes da

sociedade civil sejam devidamente informados em função das suas competências.

– Contacto: Fritz RATH
(Tel.: 00 32 2 546 9250 – e-mail: fritz.rath@esc.eu.int)
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