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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(s)
seguinte(s) comunicação (ções):

20/2002 Situação relativa à legionela no edificio LOW.

23/2002 Informação médica importante por motivo de uma epidemia de febre Q verificada
em Chamonix (França).

24/2002 Instalação de terminais PROTON nos self-services dos edifícios ASP e PHS em
Bruxelas e supressão do serviço de cafetaria no self-srvice ASP entre as 12 horas e
as 14h30.

25/2002 To report faults defects in the functioning of in the Parliament's buildings, please use
the form available on "Europarl Inside" at the following address:
http://www4.europarl.ep.ec/interbat/dispatching.htm

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

_______________

http://www4.europarl.ep.ec/interbat/dispatching.htm
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NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO

RENÚNCIA DE UM  DEPUTADO BELGA  AO SEU MANDATO DE DEPUTADO AO
PARLAMENTO  EUROPEU

Nos termos do nº 3 do artigo 8º do Regimento,

Luckas VANDER TAELEN (Verts/ALE/BE))

apresentou o pedido de renúncia ao seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu, com efeitos a partir
de 1 de Setembro de 2002.

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 2 de Setembro de 2002.

_______________

CESSAÇÃO DO MANDATO DE UMA DEPUTADA ESPANHOLA AO PARLAMENTO EUROPEU

Na sessão de 2 de Setembro de 2002, o Parlamento tomou conhecimento da nomeação de:

 Ana PALACIO VALLELERSUNDI (PPE-DE/ES)

na qualidade de membro do Governo espanhol.

Nos termos do nº 4 do artigo 8º do Regimento, o seu mandato no Parlamento Europeu cessa a partir de 10
de Julho de 2002.

_______________
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NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA ELEIÇÃO DE UM DEPUTADO ESPANHOL
 AO PARLAMENTO EUROPEU

Na sessão plenária de 2 de Setembro de 2002, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da nomeação de:

 Marcelino OREJA  ARBURÚA

em substituição de Ana PALACIO VALLELERSUNDI (PPE-DE/ES), com efeitos a partir de 23 de Julho
de 2002.

_______________

NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA ELEIÇÃO DE UM DEPUTADO BELGA
AO PARLAMENTO EUROPEU

Na sessão plenária de 2 de Setembro de 2002, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da nomeação de:

 Jan DHAENE

em substituição de Luckas VANDER TAELEN (Verts/ALE/BE), com efeitos a partir de 1 de Setembro de
2002.

_______________
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PERGUNTAS ESCRITAS                                                                        Situação em 13.09.2002

Autor Objecto N°

Jillian Evans Perseguição de colaboradores de organizações
humanitárias na Guatemala

E-2415/02

Baroness Sarah Ludford Transporte de cavalos E-2416/02

Margrietus van den Berg Bloqueio, pelo Presidente Robert Mugabe, da ajuda
alimentar internacional a partes da população do
Zimbabué

E-2417/02

Caroline Jackson Aplicação da legislação comunitária em matéria de
rotulagem pelas autoridades neerlandesas

E-2418/02

Erik Meijer Evitar a participação da Europa nos planos de guerra dos
Estados Unidos contra o Iraque

E-2419/02

Marco Cappato Nova ajuda humanitária à Coreia do Norte P-2420/02

Olivier Dupuis Possível execução do Sr. Omori Katsuhisa no Japão E-2421/02

Brigitte Langenhagen Capacidades excedentárias no sector da pesca do camarão
nos Países Baixos

E-2422/02

Olivier Dupuis Desaparecimento do Venerável Thich Tri Luc (Pham Van
Tuong)

E-2423/02

Alexandros Alavanos Férias anuais dos trabalhadores gregos E-2424/02

Alexandros Alavanos Algodão grego E-2425/02

Olivier Dupuis Supressão do ensino em língua uigure nas universidades
do Turquestão Oriental (Xinjiang)

E-2426/02

Erik Meijer Promoção da venda de um medicamento contra fungos
nas unhas através de publicidade que pressiona os
médicos de família a prescrever esse medicamento sem
necessidade

E-2427/02

Erik Meijer Nova tendência orientada para conseguir vantagens e
poupanças através da reunião de infra-estruturas e da
exploração dos caminhos-de-ferro, em vez da sua
separação

E-2428/02

Erik Meijer Autorização de envio de publicidade electrónica não
solicitada em violação das disposições em favor de um
sistema de "opt-in" constantes da nova directiva

E-2429/02

Graham Watson Óleos essenciais E-2430/02
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Graham Watson Injecção de hormonas de crescimento no gado leiteiro E-2431/02

Graham Watson Serviços postais E-2432/02

Ian Hudghton Gestão dos stocks de pesca do Mar do Norte E-2433/02

Ian Hudghton Incapacidade da Comissão para actuar com base em
conhecimentos científicos sólidos e verificáveis em
matéria de pescas

E-2434/02

Christoph Konrad Limites de idade diferentes para a nomeação e actividade
dos notários na UE

E-2435/02

Christopher Heaton-Harris Alegada má gestão de fundos confiados às Comunidades
Europeias

E-2436/02

Cecilia Malmström Critérios para a atribuição de subvenções a título da
rubrica orçamental A-3029

E-2437/02

Olivier Dupuis Detenção na Tunísia de uma mulher e duas crianças de
oito e dois anos

E-2438/02

Erik Meijer Acordo entre a Microsoft e a FTC dos EUA sobre a não
utilização de dados recolhidos e a próxima avaliação
comunitária

E-2439/02

Erik Meijer Desfavorecimento da região curda do Norte do Iraque
relativamente ao regime de Bagdad na execução do
programa de venda de petróleo por comida da ONU

E-2440/02

Olivier Dupuis Abolição da pena de morte em Taiwan E-2441/02

Marco Cappato Relatório da "Contraloría de la República" sobre o Plano
Colômbia

E-2442/02

Marco Cappato Relatório da "Contraloría de la República" sobre o Plano
Colômbia

E-2443/02

Christel Fiebiger Declarações do Comissário Franz Fischler sobre
pagamentos directos a grandes empresas agrícolas

E-2444/02

Olivier Dupuis Condenação de 16 membros do Movimento "Falun Gong"
em Hong Kong

E-2445/02

Nirj Deva Negociações sobre o GATS E-2446/02

Glyn Ford Protecção dos trabalhadores em condições de isolamento E-2447/02

Erik Meijer Preparação de um grande projecto de exploração mineira
na Transilvânia, Roménia, através do qual se pretende
extrair ouro utilizando cianeto, um produto tóxico

E-2448/02
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Erik Meijer Contactos com o Banco Mundial, com o Governo romeno
e com o grupo de acção Alburnus Maior, tendo em vista
evitar uma área de sinistro tóxico na Transilvânia

E-2449/02

Erik Meijer Deterioração rápida das notas de euro em consequência de
economias a nível do papel e da camada de verniz

E-2450/02

Erik Meijer Medidas contra actuais e futuros aumentos dos preços no
consumidor em consequência da introdução do euro

E-2451/02

Alexandros Alavanos Direitos laborais e sociais dos guardas das escolas E-2452/02

Alexandros Alavanos Libertação dos jornalistas cipriotas-turcos Sener Levent e
Memduh Ener

E-2453/02

Olivier Dupuis Petição apresentada por 21 insignes dissidentes
vietnamitas reclamando reformas legais radicais

E-2454/02

Christopher Heaton-Harris Alegada má gestão das verbas confiadas às Comunidades
Europeias

E-2455/02

Christopher Heaton-Harris Alegações de má gestão de fundos confiados às
Comunidades Europeias

P-2456/02

Maurizio Turco Esclarecimentos sobre a resposta à Pergunta Escrita P-
2104/02 relativa às violações do Estado de direito e da
democracia na Itália e aos artigos 6º e 7º do TUE

P-2457/02

Herman Vermeer Situação especial da pesca artesanal nas regiões
ultraperiféricas no âmbito da nova política comum da
pesca

E-2458/02

Christopher Huhne Pureza das águas do mar P-2459/02

Christopher Huhne Limpeza das praias E-2460/02

Christopher Huhne Efluentes não tratados E-2461/02

Christopher Huhne Poluição marinha dos navios E-2462/02

Christopher Huhne Ajuda E-2463/02

Christopher Huhne Dados relativos ao comércio E-2464/02

Christopher Huhne Comércio E-2465/02

Christopher Huhne Empréstimos E-2466/02

Paulo Casaca Auxílio C35/02 - Adaptação do sistema fiscal nacional às
especificidades da Região Autónoma dos Açores

P-2467/02

Daniela Raschhofer Fundos da UE para ajuda às vítimas das inundações P-2468/02

Chris Davies Eleições em Caxemira P-2469/02

Gerhard Hager Arquivamento dos processos de recurso nºs 98/4010 e
98/4826

E-2470/02
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Christopher Huhne Direitos de reforma E-2471/02

Bartho Pronk Consequências socioeconómicas do alargamento no sector
da expedição

E-2472/02

Richard Howitt Apoio aos bosquímanos da reserva de caça do Calaári
Central, no Botsuana

P-2473/02

Daniela Raschhofer Fundo de emergência para as vítimas das cheias E-2474/02

Daniela Raschhofer Legislação em matéria de ajudas e contratos públicos no
que se refere às cheias

E-2475/02

Elizabeth Lynne Protecção de um parque natural polaco E-2476/02

Chris Davies Implementação de legislação E-2477/02

Chris Davies Implementação da Directiva 99/31/CE relativa aos aterros E-2478/02

Chris Davies Directiva 99/31/CE relativa aos aterros: resíduos
perigosos

E-2479/02

Chris Davies Hormonas de crescimento destinadas ao gado leiteiro E-2480/02

Chris Davies Bancos de tunídeos E-2481/02

Peter Skinner Proposta de construção de um aeroporto em Cliffe
Marshes (Reino Unido)

E-2482/02

Rosa Miguélez Ramos Capturas indiscriminadas de atum no Mediterrâneo E-2483/02

Rosa Miguélez Ramos Importação de atum capturado com redes de emalhar
derivantes

E-2484/02

Rosa Miguélez Ramos Possível dumping por parte de empresas de aquicultura E-2485/02

Rosa Miguélez Ramos Mercado cativo para o salmão E-2486/02

Rosa Miguélez Ramos Captura de galeota E-2487/02

Giorgio Lisi Consequências do próximo alargamento para o pessoal
afecto às formalidades aduaneiras

E-2488/02

Paulo Casaca Gestão do FSE pelo Instituto Madrileno para o Emprego e
a Formação Empresarial (IMEFE) - novas informações

E-2489/02

Giacomo Santini Caso de uma mulher italiana casada com um tunisino
impedida de regressar a Itália com as filhas

P-2490/02

Pere Esteve Acordo urbanístico do Real Madrid Clube de Futebol e
livre concorrência do mercado

P-2491/02

Jean-Maurice Dehousse Aquisição de bens imobiliários na Dinamarca P-2492/02

Mogens Camre Crescente desemprego na Polónia como consequência da
adesão à UE

E-2493/02

Mogens Camre A Comissão Europeia utiliza muçulmanos
fundamentalistas como conselheiros

E-2494/02
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Mogens Camre Subsídios da UE para países que praticam a sharia E-2495/02

Mogens Camre A sharia na legislação dos países muçulmanos E-2496/02

Mogens Camre Censura na comunicação social sueca E-2497/02

Richard Corbett Corredor báltico E-2498/02

Nicholas Clegg Rotulagem no sector têxtil e do vestuário E-2499/02

Laura González Álvarez Ameaças ao património histórico, cultural, social e
ambiental na cidade espanhola de Sevilha

E-2500/02

Francesco Musotto Crise dos produtores de trigo duro em Raddusa (Catânia -
Itália)

E-2501/02

Mihail Papayannakis Tribunal Penal Internacional P-2502/02

Kathalijne Buitenweg Proposta de directiva-quadro sobre retenção de dados P-2503/02

Konstantinos Hatzidakis Prejuízos no sector agrícola em consequência de um
temporal em Creta

P-2504/02

W.G. van Velzen Situação no que diz respeito à futura task force para a
cibersegurança

P-2505/02

Wolfgang Ilgenfritz Fundo de emergência para as vítimas de cheias P-2506/02

Georges Berthu Futuras normas de contabilidade no sector dos seguros P-2507/02

Jonas Sjöstedt Intervenção contra um bloqueio sindical na Finlândia P-2508/02

Christopher Beazley Distribuição de jornais nos Estados-Membros P-2509/02

Hans-Peter Martin Campanha eleitoral num importante Estado-Membro P-2510/02

Mihail Papayannakis Código de Conduta na União Europeia relativo à
exportação de armas e de sistemas de armamento para
países terceiros

E-2511/02

Christos Folias Acções co-financiadas pelo FSE E-2512/02

Konstantinos Hatzidakis Contaminação do ambiente na região da central
termoeléctrica de Keratsini

E-2513/02

Alexandros Alavanos Países candidatos à adesão e Regulamento (CEE) 1408/71 E-2514/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pesca ilegal do atum com redes de emalhar derivantes E-2515/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pesca ilegal do atum com redes de emalhar derivantes E-2516/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Área das Shetland (Shetland Box) E-2517/02

Dorette Corbey e Margrietus van
den Berg

Organismos geneticamente modificados na ajuda
alimentar a países em desenvolvimento

E-2518/02

Helena Torres Marques Exclusão de despesas públicas do défice orçamental P-2519/02

Pietro-Paolo Mennea Air Sicilia P-2520/02
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Jens-Peter Bonde Escutas policiais ao jornal dinamarquês Jyllands-Posten E-2521/02

Jens-Peter Bonde Escutas policiais ao jornal dinamarquês Jyllands-Posten E-2522/02

Jens-Peter Bonde Agricultura E-2523/02

Elizabeth Lynne A situação na Colômbia E-2524/02

Colette Flesch Reorganização da Direcção "Inovação" da DG
"Empresas"

E-2525/02

Olivier Dupuis Greve da fome de mais de 700 presos na Tunísia E-2526/02

Giles Chichester Central nuclear de Kozlodui E-2527/02

Camilo Nogueira Román Uso de escudos humanos palestinianos que morrem por
parte de Israel

E-2528/02

Camilo Nogueira Román Uma nova tragédia com treze novas mortes de imigrantes
no Estreito de Gibraltar

E-2529/02

Camilo Nogueira Román Denúncia do Human Rights Watch no que se refere às
torturas infligidas a presos dos EUA detidos depois do 11
de setembro de 2001

E-2530/02

Paulo Casaca Cedência ao terrorismo E-2531/02

Paulo Casaca Relatórios da Comissão sobre organizações de resistência
ao regime iraniano

E-2532/02

Jan Mulder Controlo das regras de origem nas importações de açúcar
dos países ACP

E-2533/02

Olivier Dupuis Detenção pelas autoridades chinesas do Sr. Wan Yanhai,
fundador do Projecto Acção Sida

E-2534/02

Ria Oomen-Ruijten Linha férrea do Reno (IJzeren Rijn) E-2535/02

Camilo Nogueira Román Apresamento de barcos de pesca britânicos de capital
galego: o recente apresamento do barco de pesca
"Hermanos Yañez"

E-2536/02

Nicholas Clegg Lei Sarbanes-Oxley P-2537/02

Erik Meijer Cooperação unânime dos Estados-Membros da UE com o
Tribunal Penal Internacional pondo termo à posição
dissonante da Roménia

P-2538/02

Daniela Raschhofer Fundos da UE para ajuda às vítimas das inundações P-2539/02

John Hume Transporte da BNFL do Japão para Sellafield P-2540/02

Rosa Miguélez Ramos Irregularidades em torno da futura construção de uma
instalação de gaseificação na Ria de Ferrol (Espanha)

P-2541/02

Philip Bradbourn Cheias P-2542/02

Pietro-Paolo Mennea Castelo de Barletta (Itália) P-2543/02
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Marco Cappato Violações da liberdade de circulação dos cidadãos
cometidas pelas autoridades francesas na fronteira franco-
italiana por ocasião da realização do "Technival" em 15 de
Agosto, em Itália

E-2544/02

Marco Cappato Violações da liberdade de circulação dos cidadãos
cometidas pelas autoridades francesas na fronteira franco-
italiana por ocasião da realização do "Technival" em 15 de
Agosto, em Itália

E-2545/02

Marco Cappato Disposições legais francesas sobre as festas "rave" E-2546/02

Marco Cappato Disposições legais francesas sobre as festas "rave" E-2547/02

Erik Meijer Recurso aos catalisadores e aos combustíveis com baixo
teor de enxofre para reduzir a elevada quota-parte da
navegação marítima na poluição atmosférica sobre a
superfície terrestre

E-2548/02

Erik Meijer Transportes públicos urbanos 1 - acessibilidade das
cidades para os turistas e outros visitantes através da
melhoria da informação e da venda

E-2549/02

Erik Meijer Transportes públicos urbanos 1 - introdução de
informação normalizada sobre as redes de transportes e as
tarifas e de bilhetes diários com as mesmas designações
reconhecíveis em toda a Europa

E-2550/02

Erik Meijer Problemas crescentes devidos à desigualdade de
oportunidades no mercado de compra de habitação na
região fronteiriça junto aos Países Baixos em
consequência das diferenças de tributação

E-2551/02

Astrid Thors Armazenamento incorrecto de pesticidas E-2552/02

Christoph Konrad Formação anticompetitiva de um cartel na indústria
neerlandesa do tijolo de cerâmica

E-2553/02

Catherine Stihler A Adesão de Malta à UE e a Directiva "Aves Selvagens" E-2554/02
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0257/02) 3 e 4 de Setembro de 2002

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Bart STAES Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e
endurecimento da política de vários Estados-Membros em
relação a estrangeiros

H-0524/02

Gerard COLLINS África Austral e graves défices alimentares H-0526/02

Liam HYLAND Promover a participação dos jovens na vida política e civil H-0527/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Acordos do Conselho Europeu de Sevilha H-0528/02

Bill NEWTON DUNN Separação de poderes H-0535/02

Carlos LAGE Livre circulação de pessoas no espaço Schengen H-0530/02

Alexandros ALAVANOS Chipre - termo do prazo para a resolução política da questão
cipriota.

H-0536/02

Ioannis MARINOS Tratamento discriminatório contra os gregos da Albânia H-0539/02

María IZQUIERDO ROJO As mulheres que trabalham no campo nos países da próxima
adesão à União Europeia

H-0540/02

Jonas SJÖSTEDT Futuros tratados de adesão para novos Estados-Membros H-0542/02

Gary TITLEY Uma melhor regulamentação H-0544/02

Manuel MEDINA
ORTEGA

Medidas para limitar a imigração ilegal nas Canárias H-0545/02

Astrid THORS Conclusão do Acordo relativo ao programa multilateral em
matéria nuclear e ambiental

H-0547/02

Brian CROWLEY Luta contra as drogas H-0554/02

Raimon OBIOLS i
GERMÀ

Morte de membros da oposição na Guiné Equatorial H-0560/02

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Morte de um preso político na Guiné Equatorial e
necessidade de uma acção comum da UE em prol da
democracia e dos direitos humanos naquele país

H-0577/02
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PERGUNTAS Á COMISSÃO

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Rubrica especial do programa MEDA para a imigração H-0541/02

Emilia MÜLLER Flexibilização da proibição de utilização de farinhas animais
na alimentação para animais

H-0570/02

David BOWE A doença de Chron H-0583/02

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. BOLKESTEIN

Bart STAES Aperfeiçoamento das normas em matéria de seguro automóvel
no mercado interno

H-0525/02

Michl EBNER Excepções em benefício de projectos-piloto no domínio da
concorrência

H-0549/02

Paul RÜBIG Não reconhecimento de normas europeias para colectores e
sistemas termosolares

H-0579/02

Sr. VERHEUGEN

Alexandros ALAVANOS Chipre - termo do prazo para a resolução política da questão
cipriota.

H-0537/02

Konstantinos HATZIDAKIS Chipre e as negociações de adesão H-0574/02

María IZQUIERDO ROJO Alargamento, mulheres e fundamentalismo H-0538/02

Jonas SJÖSTEDT Futuros tratados de adesão para novos Estados-Membros H-0543/02

Sr. VITORINO

Manuel MEDINA ORTEGA Medidas para limitar a imigração ilegal nas Canárias H-0546/02

Esko SEPPÄNEN Peritos TEAM H-0565/02

Bernd POSSELT Isenção de visto para a Macedónia H-0588/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

A exigência de visto para imigrantes na UE procedentes de
países que têm uma relação especial com Estados-Membros
da União

H-0599/02
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
Setembro I 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 34 16 14 8 1 1 2 HAARDER

Comissão 47 14 31 4 1 0 1 PATTEN
BYRNE
BOLKESTEIN
VERHEUGEN
VITORINO

Total 81 30 45 12 2 1 3
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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 67

07/2002 317.600 HEATON-HARRIS Independência dos meios de comunicação 17.04.2002 17.07.2002 10

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 29

                                                     
1 Situação em  05.09.2002
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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 6

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

03.07.2002 03.10.2002 4

12/2002 321.957 De ROSSA Constante estado de agitação existente na Papuásia
Ocidental

24.07.2002 24.10.2002 8
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COMISSÕES
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DESIGNAÇÃO DE RELATORES.............................(Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

MUSCARDINI
(UEN)

Ensino superior: cooperação com países
terceiros, programa ERASMUS WORLD
2004-2008

AFET (P) 11.09.02 C5-0360/02

PACK
(PPE-DE)

Quitação 2001: orçamento do CEDEFOP
(Salónica), do FEACVT (Dublim) e da
Agência Para a Reconstrução do Kosovo

AFET (P) 11.09.02

TITLEY
(PSE)

Quitação 2001: orçamento geral CE,
secção III: Comissão

AFET (P) 11.09.02 C5-0239/02

Grupo
PSE

Cooperação para o desenvolvimento:
países da Ásia e da América Latina (alter.
Regulamento (CE) nº 2258/96)

AFET (P) 11.09.02 C5-0368/02

MARSET
CAMPOS
(GUE/NGL)

Relações entre a União Europeia e a
Bielorrússia: perspectivas para uma
futura parceria

AFET (F) 11.09.02

MENÉNDEZ del
VALLE
(PSE)

A paz e a dignidade no Médio Oriente AFET (F) 11.09.02

MORILLON
(PPE-DE)

A nova arquitectura europeia para a
segurança e defesa - prioridades e
lacunas.

AFET (F) 11.09.02

Grupo
ELDR

Relatório anual sobre os direitos do
Homem no mundo em 2002 e política da
UE em matéria de direitos humanos

AFET (F) 11.09.02

AUROI
(VERTS/ALE)

Ambiente: protecção do solo, estratégia
temática.

AGRI (P) 11.09.02 C5-0328/02

PESÄLÄ
(ELDR)

Florestas: protecção e acompanhamento,
nova acção comunitária - Forest Focus

AGRI (P) 11.09.02 C5-0351/02

DAUL
(PPE-DE)

Leite e produtos lácteos: imposição
suplementar (modif. Regul.
3950/92/CEE)

AGRI (F) 11.09.02 C5-0359/02

DELL'ALBA
(NI)

9º FED BUDG (P) 12.09.02 C5-0361/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Acordo de pesca CE/Angola: prorrogação
do protocolo de 3 de Maio de 2002 a 2 de
Agosto de 2002

BUDG (P) 12.09.02 C5-0393/02
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Acordo de pesca CE/São Tomé e
Príncipe: de 1 de Junho de 2002 a 31 de
Maio de 2005

BUDG (P) 12.09.02 C5-0394/02

FÄRM
(PSE)

Bósnia-Herzegovina: concessão de
assistência macrofinanceira suplementar

BUDG (P) 12.09.02 C5-0402/02

PODESTA
(PPE-DE)

Luta contra o terrorismo: financiamento
de actividades Europol, centro de crise e
comunicações

BUDG (P) 12.09.02

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

República Federativa da Jugoslávia
(RFJ): concessão de assistência
macrofinanceira suplementar

BUDG (P) 12.09.02 C5-0401/02

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Florestas: protecção e acompanhamento,
nova acção comunitária - Forest Focus

BUDG (P) 12.09.02 C5-0351/02

WYNN
(PSE)

Contribuições financeiras para o Fundo
Internacional para a Irlanda

BUDG (P) 12.09.02

Grupo
PPE-DE

Ensino superior: cooperação com países
terceiros, programa ERASMUS WORLD
2004-2008

BUDG (P) 12.09.02 C5-0360/02

Grupo
PPE-DE

Cooperação para o desenvolvimento:
países da Ásia e da América Latina (alter.
Regulamento (CE) nº 2258/96)

BUDG (P) 12.09.02 C5-0368/02

Grupo
PPE-DE

Sociedade da informação, eEurope: boas
práticas e segurança das redes, programa
MODINIS 2003-2005

BUDG (P) 12.09.02

COLOM I NAVAL
(PSE)

instrumento de flexibilidade BUDG (F) 12.09.02

LANGENHAGEN
(PPE-DE)

Política comum da pesca: conservação
dos recursos haliêuticos

CONT (P) 10.09.02 C5-0313/02

SJÖSTEDT
(GUE/NGL)

Actividades do Banco Europeu de
Reconstrução e de Desenvolvimento
(BERD)

CONT (P) 10.09.02

van HULTEN
(PSE)

Modificação dos actos consultivos dos
organismos comunitários na sequência do
novo Regulamento Financeiro (proc.
cons.)

CONT (P) 10.09.02



COMISSÕES28

Boletim 23.09.2002 - PT - PE 320.290

Nome Objecto Comissão Data Doc.

van HULTEN
(PSE)

Modificação dos actos constitutivos dos
organismos comunitários na sequência do
novo Regulamento Financeiro (processo
de codecisão)

CONT (P) 10.09.02 C5-0371/02
C5-0372/02
C5-0373/02
C5-0374/02

HIERONYMI
(PPE-DE)

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

CULT (P) 10.09.02 C5-0141/02

DE SARNEZ
(PPE-DE)

Ensino superior: cooperação com países
terceiros, programa ERASMUS WORLD
2004-2008

CULT (F) 10.09.02 C5-0360/02

SMET
(PPE-DE)

relativa a um mecanismo de coordenação
aberto da política comunitária em matéria
de imigração

EMPL (P) 04.09.02 C5-0337/02

Grupo
PSE

Ensino superior: cooperação com países
terceiros, programa ERASMUS WORLD
2004-2008

EMPL (P) 04.09.02 C5-0360/02

GUTIERREZ-
CORTINES
(PPE-DE)

Ambiente: protecção do solo, estratégia
temática.

ENVI (F) 09.09.02 C5-0328/02

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Bósnia-Herzegovina: concessão de
assistência macrofinanceira suplementar

ITRE (F) 11.09.02 C5-0402/02

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

República Federativa da Jugoslávia
(RFJ): concessão de assistência
macrofinanceira suplementar

ITRE (F) 11.09.02 C5-0401/02

THYSSEN
(PPE-DE)

Política dos consumidores: estratégia
2002-2006.

JURI (P) 10.09.02 C5-0329/02

LEHNE
(PPE-DE)

Direito das sociedades: requisitos de
publicidade (alteração da Directiva
68/151/CEE)

JURI (F) 10.09.02 C5-0252/02

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Pedido de levantamento da imunidade do
Sr. FLORENZ

JURI (F) 10.09.02 IMM022200

ZIMERAY
(PSE)

Pedido para defesa da imunidade
parlamentar e dos privilégios do Sr.
MUSOTTO

JURI (F) 10.09.02 IMM022201
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

HERNANDEZ
MOLLAR
(PPE-DE)

Modificação dos actos consultivos dos
organismos comunitários na sequência do
novo Regulamento Financeiro (proc.
cons.)

LIBE (P) 11.09.02

DEPREZ
(PPE-DE)

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

LIBE (F) 11.09.02 C5-0293/02

DEPREZ
(PPE-DE)

Serviço Europeu de Polícia, Europol:
Protocolo à Convenção sobre o
branqueamento de capitais. Iniciativa
Dinamarca

LIBE (F) 11.09.02 C5-0352/02

DEPREZ
(PPE-DE)

Luta contra o terrorismo: financiamento
de actividades Europol, centro de crise e
comunicações

LIBE (F) 11.09.02

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Combate ao crime organizado:
confiscação dos produtos, instrumentos e
bens. Iniciativa Dinamarca.

LIBE (F) 11.09.02 C5-0375/02

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Luta contra o crime organizado,
cooperação judiciária: execução das
decisões de confiscação.

LIBE (F) 11.09.02 C5-0377/02

HERNANDEZ
MOLLAR
(PPE-DE)

Domínio aduaneiro : utilização da
informática, ficheiro de identificação dos
"dossiers". Iniciativa da República
Federal da Alemanha

LIBE (F) 11.09.02 C5-0607/01

RIBEIRO E
CASTO
(UEN)

Cooperação policial: utilização dos
agentes de ligação destacados pelos
Estados-Membros. Iniciativa Dinamarca

LIBE (F) 11.09.02 C5-0357/02

RUTELLI
(ELDR)

Combate à criminalidade: a corrupção no
sector privado. Iniciativa Dinamarca.

LIBE (F) 11.09.02

SANTINI
(PPE-DE)

Cidadania da União: livre circulação e
residência dos cidadãos da União e
membros das suas famílias

LIBE (F) 11.09.02 C5-0336/01

SCHMITT
(PPE-DE)

Branqueamento de capitais: prevenção
através da cooperação aduaneira

LIBE (F) 11.09.02 C5-0291/02

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Produtos de origem animal destinados ao
consumo humano: segurança, controlos
oficiais (modif. Regul. 89/662)

PECH (P) 12.09.02 C5-0340/02
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
GUE/NGL

instrumento de flexibilidade PECH (P) 12.09.02

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Conservação da fauna e flora marinhas do
Antártico: Dissostichus spp (mod. reg.)

PECH (F) 12.09.02 C5-0405/02

STEVENSON
(PPE-DE)

Conservação da fauna e flora marinhas da
Antárctida: medidas de controlo

PECH (F) 12.09.02 C5-0356/02

STEVENSON
(PPE-DE)

Conservação da fauna e flora marinhas da
Antárctida: medidas técnicas

PECH (F) 12.09.02 C5-0355/02

STEVENSON
(PPE-DE)

Acordo de pesca CE/Angola: prorrogação
do protocolo de 3 de Maio de 2002 a 2 de
Agosto de 2002

PECH (F) 12.09.02 C5-0393/02

Grupo
VERTS/ALE

Conservação para certas unidades
populacionais de peixes: medidas
técnicas para os grandes migradores
(mod. reg.)

PECH (F) 12.09.02 C5-0407/02

Grupo
VERTS/ALE

Conservação de determinadas unidades
populacionais de peixes: medidas de
controlo aplicáveis às actividades de
pesca de determinadas unidades
populacionais de grandes migradores

PECH (F) 12.09.02 C5-0406/02

Grupo
EDD

Ambiente: protecção do solo, estratégia
temática.

RETT (P) 10.09.02 C5-0328/02

CAVERI
(ELDR)

Ambiente: pinturas antivegetativas nos
navios, proibição dos compostos
organoestânicos

RETT (F) 10.09.02 C5-0347/02

CAVERI
(ELDR)

Acordo CE/ARJM: ecopontos a aplicar
ao tráfego em trânsito na Áustria

RETT (F) 10.09.02 C5-0410/02

CAVERI
(ELDR)

Contribuições financeiras para o Fundo
Internacional para a Irlanda

RETT (F) 10.09.02

Grupo
PPE-DE

Regiões ultraperiféricas, departamentos
franceses ultramarinos: regime do octroi
de mer (modif. Decisão 89/688/CEE)

RETT (F) 10.09.02 C5-0416/02
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ACTOS OFICIAIS
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Comissão das Comunidades Europeias: painel de avaliação dos
auxílios estatais - Primavera de 2002 - Actualização

ITRE
ECON

COM (02) 242
final

 regulamento do Conselho que altera o anexo do Regulamento (CE) n
1107/96 da Comissão no respeitante à denominação "Feta"

ENVI
AGRI

COM (02) 314
final

Comunicação da Comissão sobre os seguros no sector do transporte
aéreo na sequência dos atentados terroristas de 11 de Setembro de
2001 nos Estados Unidos

RETT COM (02) 320
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: redes
transeuropeias 2000 - relatório annual

CONT
ITRE
RETT
BUDG

COM (02) 344
final

Comunicaçâo da Comissão relativa à Responsabilidade Social das
Empresas: Um contributo das empresas para o desenvolvimento
sustentável

DEVE
ENVI

FEMM
ITRE
EMPL

COM (02) 347
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao
Comité Económico e Social: para uma estratégia temática da
utilização sustentável dos pesticidas

AGRI
ENVI

COM (02) 349
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
relativo à execução da assistência macrofinanceira a países terceiros
em 2001

AFET
BUDG
CONT
DEVE
ITRE

COM (02) 352
final

Proposta de decisão do Conselho que altera as datas a partir das quais
os tambores sob pressão, quadros de garrafas e cisternas para o
transporte ferroviário de mercadorias perigosas devem dar
cumprimento à Directiva 96/49/CE do Conselho

RETT COM (02) 357
final

Proposta de decisão do Conselho que altera as datas a partir das quais
os tambores sob pressão, quadros de garrafas e cisternas para o
transporte rodoviário de mercadorias perigosas devem dar
cumprimento à Directiva 94/55/CE do Conselho

RETT COM (02) 358
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: um quadro de
acção para promover a participação financeira dos trabalhadores

ECON
ITRE
JURI

EMPL

COM (02) 364
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao
Comité económico e social sobre a aplicação da Decisão
1999/297/CE do Conselho, de 26 de Abril de 1999, que estabelece
uma infra-estrutura de informação estatística comunitária relativa à
indústria e aos mercados do sector audiovisual e sectores conexos

ECON
CULT

COM (02) 384
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
revisão intercalar da Política Agrícola Comum

BUDG
EMPL
ENVI
RETT
AGRI

COM (02) 394
final

Relatório da Comissão: Aplicação da Directiva 91/676/CEE do
Conselho relativa à protecção das águas contra a poluição causada
por nitratos de origem agrícola Síntese dos relatórios dos Estados-
Membros relativos a 2000

AGRI
ENVI

COM (02) 407
final

Relatório da Comissão ao Conselho sobre a aplicação do artigo 5º do
Regulamento (CE) n 2991/94 do Conselho que institui normas
relativas às matérias gordas para barrar

ENVI
AGRI

COM (02) 411
final

Rlatório da Cmissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao
Comité Económico e Social Segundo relatório bienal sobre a
aplicação do principio do reconhecimento mutuo no mercado interno

JURI COM (02) 419
final

Relatório da Comissão: Respostas dos Estados-Membros ao relatório
anual relativo ao exercício de 2000 do Tribunal de Contas

CONT COM (02) 423
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
Síntese dos Relatórios Anuais de Actividades e declarações dos
Directores-Gerais e dos Chefes de Serviço

BUDG
CONT

COM (02) 426
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Balanço do acompanhamento da Estratégia Política Anual para 2003

COM (02) 427
final

Comunicação da Comissão: luta contra a pobreza rural - Política e
estratégia da Comunidade Europeia no domínio do desenvolvimento
rural e da gestão sustentável dos recursos naturais nos países em
desenvolvimento

DEVE COM (02) 429
final



ACTOS OFICIAIS34

Boletim 23.09.2002 - PT - PE 320.290

Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão: Relatório da Comissão Europeia sobre a
aplicação da Directiva 93/83/CEE do Conselho relativa à
coordenação de determinadas disposições em matéria de direito de
autor e direitos conexos aplicáveis à radiodifusão por satélite e à
retransmissão por cabo

JURI COM (02) 430
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: Relatório
anual Sapard - Ano de 2001

AFET
BUDG
CONT
ITRE
AGRI

COM (02) 434
final

Relatório da Comissão: Fundação Europeia para a Formação:
Relatório Anual 2001

BUDG
CONT
EMPL

COM (02) 440
final

Relatorio da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Situaçãp do mercado interno dos serviços - Relatório apresentado no
âmbito da primeira fase da estratégia do mercado interno para os
serviços

ECON
ENVI
JURI

COM (02) 441
final

Relatório da Comissáo ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Segundo Relatório Anual da Comissão Europeia sobre a Região
Administrativa Especial de Macau - 2001

ITRE
AFET

COM (02) 445
final

Relatório anual da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre os resultados dos programas de orientação plurianuais para as
frotas de pesca no final de 2001

PECH COM (02) 446
final
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

82/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, dos países da Europa Central e Oriental
associados à União Europeia, de Chipre e Malta, países também associados, e dos países da EFTA que
são membros do Espaço Económico Europeu, sobre a aprovação da Posição Comum 2002/474/PESC

que altera a Posição Comum 2001/443/PESC, relativa ao Tribunal Penal Internacional
Bruxelas, 24 de Junho de 2002

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre e Malta, países também
associados, e os países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu declaram que subscrevem
os objectivos da Posição Comum 2002/474/PESC, definida pelo Conselho da União Europeia em
20 de Junho de 2002 com base no artigo 15.º do Tratado da União Europeia, que altera a Posição
Comum 2001/443/PESC, relativa ao Tribunal Penal Internacional. Mais declaram que assegurarão a
conformidade das suas políticas nacionais com a referida posição comum.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

_______________

88/02

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

Bruxelas, 9 de Julho de 2002

A União Europeia saúda calorosamente o acto inaugural da União Africana, que hoje teve lugar na primeira
cimeira desta organização, realizada em Durban.  Com este acontecimento histórico, as nações africanas
deram um passo importante no sentido de criar um quadro mais forte e coerente para a paz, a estabilidade, a
boa governação e o desenvolvimento económico em África.

São gigantescas as tarefas que a Presidência sul africana da UA enfrenta, em especial no que toca a
impulsionar o processo de transformação e as ligações operacionais com as organizações sub–regionais. A
União Europeia sente–se encorajada pelas perspectivas apresentadas para a implementação da UA e espera
dos dirigentes africanos que dêem provas da determinação necessária e tomem as medidas concretas
indispensáveis a assegurar a sua operacionalidade.  A UE manifesta o seu total apoio à Presidência da UA
neste processo.

Neste contexto, a União Europeia reitera ainda o seu apoio à Nova Parceria para o Desenvolvimento de
África (NPDA), no seu papel de catalizador do desenvolvimento do Continente Africano, de acordo com os
objectivos da União Africana.  A UE atribui especial importância aos princípios da NPDA de democracia,
direitos humanos, Estado de Direito e de boa governação política e económica, bem como de prevenção de
conflitos, como pedras angulares da criação de um ambiente mais propício à paz, à estabilidade e ao
desenvolvimento em África.
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De harmonia com a Declaração do Cairo, a UE reitera o seu apoio aos esforços africanos para que a União
Africana venha a ser um êxito.  A UE aguarda com expectativa as oportunidades que a UA representa para o
desenvolvimento da cooperação já existente e o aprofundamento do diálogo político.

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

_______________

89/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições na Bolívia
Bruxelas, 5 de Julho de 2002

A União Europeia saúda o povo e os partidos políticos bolivianos pelo modo pacífico e ordeiro como
decorreram as eleições presidenciais e parlamentares realizadas no domingo, 30 de Junho, confirmando
assim a consolidação e a maturidade da democracia na Bolívia.

A União Europeia reconhece o papel positivo desempenhado pelos tribunais eleitorais, nacional e
departamentais, de acordo com a legislação eleitoral.

A União Europeia reitera o seu compromisso de continuar a desenvolver as excelentes relações com a
Bolívia através do diálogo político, da cooperação económica e do apoio aos programas de cooperação, a fim
de desenvolver o processo democrático. combater a corrupção e a droga, reduzir a pobreza e reformar o
sector público.

A União Europeia terá o maior prazer em trabalhar com o novo Governo na continuação do processo de
reforma e da implementação do DERP (Documento de Estratégia de Redução da Pobreza) e no lançamento
de medidas construtivas que revitalizem a economia e reduzam as repercussões sociais da actual crise
económica.

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 Liechtenstein e
Noruega, que são membros do Espaço Económico Europeu.
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90/02

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
por ocasião da tomada de posse do Presidente Kabbah da Serra Leoa em 12 de Julho

Bruxelas, 12 de Julho de 2002

A UE apresenta os seus cumprimentos ao Presidente Kabbah na sua tomada de posse como Chefe de Estado
da Serra Leoa. Esta cerimónia constitui outro marco importante no regresso da Serra Leoa à democracia. A
UE reafirma o seu compromisso de ajudar o novo governo da Serra Leoa a enfrentar o enorme desafio da
reconstrução do país após uma longa e brutal guerra civil.

A UE continuará igualmente empenhada na ajuda à promoção da estabilidade na sub-região, em particular
através do Representante Especial da Presidência da UE nos países da União do Rio Mano, Hans Dahlgren.

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

_______________

92/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o processo de reconciliação em Madagáscar

Bruxelas, 11 de Julho de 2002

A União Europeia apoia fortemente o processo de reconciliação em Madagáscar lançado pelo Presidente
Marc Ravalomanana, com o qual se congratula, e espera que esse processo permita ao povo desse país
alcançar a paz e a estabilidade.

A União Europeia manifesta a sua disponibilidade para assistir Madagáscar na preparação das próximas
eleições legislativas e para apoiar substancialmente os esforços dispendidos por Madagáscar para restaurar a
sua situação económica e social.

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

_______________
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93/02

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
contra o resultado do recurso de Datuk Seri Anwar Ibrahim

contra a sua condenação em 14 de Abril de 1999
Bruxelas, 12 de Julho de 2002

A União Europeia tem continuado a acompanhar de perto o processo judicial contra Datuk Seri Anwar
Ibrahim, o antigo Primeiro-Ministro Adjunto da Malásia.

A União Europeia relembra a sua enorme preocupação acerca da imparcialidade do julgamento que foi
concluído em 14 de Abril de 1999 e manifesta a sua decepção com o facto de a sentença ter sido confirmada
na última instância de recurso.

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

_______________

94/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o Haiti

Bruxelas, 19 de Julho de 2002

A União Europeia congratula-se com o relatório pormenorizado e exaustivo publicado pela Comissão de
Inquérito sobre os acontecimentos de 17 de Dezembro de 2001 no Haiti, e incentiva tanto o Governo do Haiti
como a oposição a acatar e a aplicar as recomendações do relatório e a lançar medidas de confiança que
permitam chegar a um acordo político que venha dar novo ímpeto ao processo democrático no país.

A União Europeia reitera o seu pleno apoio aos esforços envidados pela OEA para gerar soluções políticas
duradouras para os actuais problemas do Haiti, assegurando o reforço da democracia e do Estado de direito,
em benefício do povo do Haiti. A UE aplaude e apoia igualmente os trabalhos da missão da
OEA/CARICOM ao Haiti.

A UE recorda a decisão do Conselho, de 22 de Janeiro de 2002, no sentido de suspender parcialmente a sua
ajuda financeira e de permitir a reactivação gradual de todos os seus instrumentos de cooperação para o
desenvolvimento apenas quando as partes em presença no Haiti tenham chegado a um acordo político de
base e tomado as medidas necessárias para uma implementação substantiva desse acordo. A UE continuará a
acompanhar de perto os desenvolvimentos pertinentes no Haiti.

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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95/02

Declaração, da Presidência, em nome da União Europeia,
por ocasião da investidura do Presidente Alvaro Uribe, da Colômbia

Bruxelas, 8 de Agosto de 2002

A União Europeia felicita Sua Excelência o Presidente Alvaro Uribe pela sua investidura como Presidente
constitucional da República da Colômbia e apresenta-lhe os mais sinceros votos de sucesso no exercício do
alto cargo para que foi eleito, de felicidade pessoal e de bem-estar para o povo da Colômbia.

O novo Governo da Colômbia tem na sua frente importantes desafios políticos, económicos e sociais. A
União Europeia e os seus Estados-Membros apoiarão o Presidente Uribe nos esforços que desenvolver para
fazer face a esses desafios. Neste contexto, a UE saúda o empenho do novo Governo nos princípios da
democracia e do respeito dos direitos humanos e do Estado de direito, bem como a sua intenção de reforçar
as instituições do Estado, de pugnar pelo aumento da segurança e de lutar contra o terrorismo e o tráfico de
droga.

A UE condena vigorosamente toda e qualquer violação dos direitos humanos e do direito humanitário
internacional na Colômbia e exorta todas as partes a envidar esforços no sentido de encontrar uma solução
negociada para o conflito, como única forma de conseguir uma paz duradoura. A UE denuncia também
veementemente a campanha de intimidação contra os presidentes e conselheiros municipais, que representa
um atentado inaceitável contra as liberdades locais e o funcionamento das instituições democráticas.

Neste contexto, a UE atribui grande importância ao compromisso do Presidente Uribe de procurar uma
solução negociada, e acolheria com agrado a realização de debates entre o Governo da Colômbia e os grupos
armados ilegais, uma vez reunidas as condições necessárias. A UE saúda o convite feito à ONU para
desempenhar um papel central como facilitador.

A UE apoiará plenamente os esforços do novo Governo para pôr termo à impunidade e recorda a importância
de que toda a força da lei seja exercida sobre os responsáveis pelos crimes cometidos.

A UE considera que é necessário prestar especial atenção às reformas económicas e sociais, a fim de
conseguir uma solução duradoura, e está pronta a ajudar o Governo a planear e implementar essas reformas,
a par dos esforços que continuará a desenvolver para apoiar iniciativas destinadas a promover a paz e a
reconciliação.

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

_______________
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96/02

Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre a Geórgia,
o recente ataque ao Instituto da Liberdade em Tbilissi e outros incidentes

Bruxelas, 22 de Julho de 2002

A União Europeia manifesta a sua profunda preocupação com o ataque perpetrado em 10 de Julho de 2002
contra o Instituto da Liberdade em Tbilissi. Este ataque, bem como outros incidentes contra organizações
religiosas e não governamentais, abala a liberdade religiosa e de pensamento na Geórgia.

A União Europeia insta o Governo da Geórgia a respeitar os seus compromissos como membro do Conselho
da Europa e da OSCE. Todos os cidadãos georgianos têm o legítimo direito de participar em actividades
pacíficas sem receio de actos violentos e criminosos. A ausência de uma melhoria do actual ambiente em
termos de segurança e de uma consolidação do Estado de direito terá um impacto negativo na situação
política e económica na Geórgia.

A União Europeia exorta o Governo da Geórgia a desenvolver todos os esforços para assegurar uma
investigação rápida e exaustiva da ocorrência, por forma a que os responsáveis pelo ataque sejam levados
perante a justiça. A UE convida também as autoridades da Geórgia a tomar medidas adequadas para garantir
a segurança das organizações religiosas e não governamentais e do respectivo pessoal.

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

_______________

97/02

Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre o Sudão
Bruxelas, 23 de Julho de 2002

A União Europeia acolhe calorosamente o acordo alcançado entre o Governo do Sudão e o SPLM/A em
Machakos, no Quénia, em 20 de Julho de 2002, sobre as duas questões mais controversas designadamente o
direito à autodeterminação do povo do Sul do Sudão e a relação entre o Estado e a religião.

A UE apela vivamente a todas as partes em conflito no Sudão para que adiram ao acordo e para que envidem
todos os esforços no sentido de alcançarem um acordo de paz abrangente, quando forem reatadas as
negociações, em meados de Agosto.

A UE confirma o seu firme apoio ao processo de paz da IGAD, ao papel de facilitação do Quénia neste
contexto, e aos parceiros externos que desempenharam um papel fundamental na consecução deste resultado.

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

_______________
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98/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia
sobre o Montenegro

Bruxelas, 27 de Julho de 2002

A União Europeia recorda a importância que atribui a que a legislação em matéria de eleições e meios de
comunicação social seja conforme com as normas europeias e solicita veementemente a todas as partes no
Montenegro que, antes de tomarem qualquer medida legislativa, aceitem os conselhos oferecidos pela OSCE
e pelo Conselho da Europa, por forma a fazer com que essa legislação corresponda às referidas normas.

A União Europeia recorda que a adopção e a implementação de legislação conforme com as normas
europeias constituem uma condição importante para a aproximação da Europa e a adesão às instituições
europeias.

_______________

99/02

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

sobre o contributo da União Europeia para o combate à acumulação e proliferação desestabilizadoras
de armas de pequeno calibre e armas ligeiras

Bruxelas, 30 de Julho de 2002

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e a Turquia, países
também associados, e os países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu declaram
partilhar os objectivos enunciados na Acção Comum 2002/589/PESC do Conselho, de 12 de Julho de 2002,
relativa ao contributo da União Europeia para o combate à acumulação e proliferação desestabilizadoras de
armas de pequeno calibre e armas ligeiras e que revoga a Acção Comum 1999/34/PESC.

A União Europeia regista este compromisso, com o qual se congratula.

_______________
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100/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o julgamento, realizado no Egipto, do
Dr. Saad Eddin Ibrahim e dos empregados do Centro Ibn Caldun e da Associação Hoda

Bruxelas, 30 de Julho de 2002

A União Europeia tem acompanhado de perto o processo em curso no Egipto contra o Dr. Saad Eddin
Ibrahim e os empregados do Centro Ibn Caldun e da Associação Hoda (Liga das Eleitoras Egípcias).

A União Europeia considera que uma sociedade civil actuante constitui uma condição para o
desenvolvimento social e económico do Egipto.

A União Europeia está profundamente preocupada com as sentenças proferidas pelo Tribunal de Segurança
do Estado egípcio em 29 de Julho contra o Dr. Saad Eddin Ibrahim e os seus co-réus.

A União Europeia manifesta a sua surpresa pela forma apressada como a sentença foi proferida, o que pode
levantar dúvidas quanto ao decorrer do julgamento.

O Centro Ibn Caldun e a Associação Hoda receberam – com base em contratos devidamente assinados –
fundos para projectos no valor total de 315 000 euros, provenientes da Comissão Europeia. Com base em
auditorias independentes, não há quaisquer provas da alegada falsificação de documentos, que parece ter
estado no centro da argumentação da acusação. A este respeito, a União Europeia reitera o seu total apoio
aos acusados, que, na opinião da UE, se limitaram a executar o seu trabalho científico de forma responsável.

A União Europeia é de opinião que o veredicto proferido contra o Dr. Ibrahim e os seus co-réus prejudicou
muito a imagem do Egipto no estrangeiro.

Na perspectiva de eventuais novos processos de recurso ou de cassação – permitidos pelo ordenamento
jurídico egípcio – a União Europeia irá continuar a acompanhar atentamente o processo do Dr. Ibrahim e
manter-se-á em contacto com as autoridades egípcias.

_______________

101/02

Declaração da Presidência em nome da União europeia,
sobre os direitos humanos na Síria

Bruxelas, 8 de Agosto de 2002

A UE havia registado com satisfação as promessas de reformas políticas e económicas na Síria
imediatamente após a entrada em funções do presidente Bachar el-Assad, mas está preocupada com os
limitados progressos até agora realizados.
A UE convida por conseguinte o governo sírio a proceder urgentemente às reformas inicialmente previstas.
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O diálogo em curso entre a Síria e a UE incide designadamente sobre questões relacionadas com os direitos
humanos e as liberdades fundamentais. O diálogo assenta, nomeadamente, nos princípios enunciados na
Declaração de Barcelona relativamente ao respeito dos direitos humanos, princípios estes aceites por ambas
as partes, e será reforçado pelo futuro acordo de associação actualmente em negociação entre a Síria e a UE.
As duas partes reconheceram que um diálogo leal e permanente é natural entre parceiros, e a UE aprecia a
atitude positiva da parte síria relativamente ao diálogo em curso.

No âmbito do diálogo sobre os direitos humanos, a UE manifestou por várias vezes ao governo sírio, no
decurso dos últimos anos, a preocupação que lhe inspiram as prisões e processos, por motivos políticos, de
personalidades da sociedade civil, que exercem pacificamente o seu direito à liberdade de expressão.

A UE lamenta profundamente as penas de prisão recentemente pronunciadas contra Riad el-Turk, Habib
Saleh, Maamoun al-Homsi, Riad Seif, Aref Dalila, Walid al-Bunni e outras pessoas que exerciam
pacificamente o seu legítimo direito à liberdade de expressão e insta a Síria a libertar todos os presos
políticos.

A UE congratula-se com o facto de os seus representantes diplomáticos terem sido autorizados a assistir
como observadores ao processo civil intentado contra os dois membros do Parlamento, Riad Seif et
Maamoun al-Homsi, mas lamenta que tenham sido impedidos de assistir a outros processos que se
desenrolaram no Tribunal de Segurança do Estado.

No que diz respeito à liberdade de expressão, a UE está igualmente preocupada com a degradação constante
das condições de trabalho dos órgãos de comunicação regionais e internacionais na Síria.

A UE continuará a acompanhar a situação dos direitos humanos na Síria, designadamente no contexto de um
futuro Acordo de Associação. A UE convida o governo sírio a respeitar os direitos humanos, incluindo o
Estado de direito e a liberdade de expressão, em conformidade com, entre outros, o Pacto Internacional sobre
os Direitos Civis e Políticos, no qual tanto a Síria como os Estados-Membros da UE são partes.

A UE espera prosseguir o diálogo sobre os direitos humanos com o governo sírio.

_______________
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102/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições autárquicas no Sul da Sérvia

Bruxelas, 30 de Julho de 2002

A União Europeia congratula-se com a forma ordeira como decorreram as eleições autárquicas realizadas no
Sul da Sérvia em 28 de Julho de 2002, bem como com o facto de, em geral, terem sido conduzidas em
conformidade com as normas internacionais.

A União Europeia louva o notável trabalho da OSCE, do Conselho da Europa e de outros observadores
internacionais, que permitiu o bom desenrolar do escrutínio.

As eleições agora realizadas representam mais um passo no sentido da estabilização na região. A
participação de todas as comunidades no processo constitui um sinal de maturidade, propiciando um clima
de estabilidade política e o desenvolvimento económico e social.

A UE apela a todas as partes envolvidas para que continuem a trabalhar num espírito de diálogo e
cooperação e criem os novos órgãos autárquicos logo que tenham sido homologados os resultados
definitivos.

_______________

103/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, por ocasião da cerimónia de assinatura, em
30 de Julho de 2002, em Pretória, dos Acordos entre o Governo da República Democrática do Congo e

o Governo da República do Ruanda
Bruxelas, 30 de Julho de 2002

Por ocasião da cerimónia de assinatura que se desenrolou em 30 de Julho de 2002, em Pretória, a
Presidência, em nome da União Europeia, felicita os Governos da República Democrática do Congo e da
República do Ruanda pela assinatura do "Acordo de Paz entre os Governos da República Democrática do
Congo e da República do Ruanda sobre a retirada das tropas ruandesas do território da República
Democrática do Congo e o desmantelamento das ex-FAR e das ex-milícias Interahamwe na República
Democrática do Congo (RDC)", bem como do Programa de Implementação do mesmo Acordo.

Em nome da União Europeia, a Presidência manifesta a sua viva esperança de que as partes congolesas
aproveitem a actual dinâmica para promover a conclusão, com o envolvimento de todas as partes, do Diálogo
Intercongolês.

A Presidência assevera uma vez mais a todas as partes, em nome da União Europeia, que continuará a apoiar
o processo em curso no sentido de garantir a paz e a segurança para todos os países e povos da região.

A Presidência reconhece, em nome da União Europeia, o importante contributo da Presidência Sul-Africana
da UA, bem como do Secretário-Geral das Nações Unidas, e realça a importância de um apoio coeso da
comunidade internacional.
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104/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a situação dos direitos humanos na
Libéria

Bruxelas, 30 de Julho de 2002

A União Europeia continua profundamente preocupada com a situação dos direitos humanos na Libéria e
insta o Governo deste país a cumprir plenamente as suas recentes garantias quanto ao respeito pelos direitos
fundamentais de todos os cidadãos e residentes na Libéria.

A União Europeia condena firmemente, em especial, a detenção arbitrária de Hassan Bility, director do
jornal "The Analyst", e de mais duas pessoas. Estas três pessoas foram detidas em 24 de Junho e acusadas de
serem activistas dissidentes. Não compareceram em tribunal na data marcada, o dia 1 de Julho.

A UE insta o Governo da Libéria a actuar imediatamente no sentido de lhe dar garantias de que os três
detidos se encontram bem, assim como a instaurar acções penais contra eles ou a libertá-los.

_______________

105/02

Declaração da Presidência em nome da União Europeia,
sobre as próximas eleições presidenciais em Nagorno Karabakh

Bruxelas, 2 de Agosto de 2002

A União Europeia confirma o seu apoio à integridade territorial do Azerbaijão, reafirmando que não
reconhece a independência de Nagorno Karabakh. A UE sempre realçou a necessidade de ser firmado um
acordo político estável sobre Nagorno Karabakh, que seja aceitável tanto para a Arménia como para o
Azerbaijão. A UE não pode considerar legítimas as "eleições presidenciais" que terão lugar em Nagorno
Karabakh a 11 de Agosto de 2002. A UE não crê que essas eleições tenham repercussões para o processo de
paz.

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

_______________
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106/02

Declaração da Presidência em nome da União Europeia relativa à Turquia
Bruxelas, 6 de Agosto de 2002

A União Europeia apoia plenamente todos os esforços empreendidos pela Turquia no sentido de cumprir
todas as prioridades definidas na Parceria para a Adesão.

Assim sendo, a União Europeia congratula-se vivamente com o pacote de reformas aprovado pelo
Parlamento turco em 3 de Agosto. A primeira impressão é de que o presente pacote de reformas constitui um
passo importante na boa direcção. No seu próximo relatório periódico, a Comissão avaliará mais
pormenorizadamente estas reformas, bem como todas as outras iniciativas e medidas legais tomadas desde o
último relatório periódico. O relatório periódico da Comissão avaliará também se as reformas foram de facto
postas em prática e aplicadas.

A União Europeia gostaria de encorajar a Turquia a prosseguir os esforços já realizados e sublinha a
necessidade de uma implementação rápida e completa. A este respeito, encorajamos a as autoridades turcas a
porem rapidamente em prática as disposições anunciadas neste pacote a fim de que as reformas possam
produzir efeitos sem demora, na sua letra e no seu espírito.

Como o Conselho Europeu de Sevilha sublinhou, poderão ser tomadas novas decisões relativas à candidatura
da Turquia em função da evolução da situação entre os Conselhos Europeus de Sevilha e de Copenhaga, com
base no relatório periódico a apresentar pela Comissão em Outubro de 2002 e em conformidade com as
Conclusões de Helsínquia e de Laeken.

______________

107/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o Burundi
Bruxelas, 5 de Agosto de 2002

A União Europeia condena, com a maior firmeza, a recrudescência dos actos de violência levados a cabo
contra as populações civis e, particularmente, os recentes bombardeamentos lançados, às cegas, pelos grupos
armados sobre a capital, Bujumbura.
A UE associa-se à dor de toda a população submetida a tão rude sofrimento.

Perante a insensata engrenagem da violência, a União Europeia acolhe com esperança o anúncio de
conversações a realizar na Tanzânia entre o Governo de transição e os grupos armados, com vista à
celebração de um cessar-fogo. A UE exorta, uma vez mais, estes grupos a juntarem-se à mesa das
negociações e lança um apelo urgente a todas as partes no sentido de se empenharem neste processo com a
firme determinação de construir a paz e a estabilidade. A União Europeia convida os países da região a que
deixem definitivamente de apoiar as acções militares dos grupos armados implicados no conflito burundiano.
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A União Europeia reitera, por fim, o seu apoio aos esforços da Mediação Sul-africana e da Iniciativa
Regional para o Burundi. A UE apoia o empenhamento dos países da sub-região, em particular da Tanzânia,
no sentido de pôr, o mais rapidamente possível, fim aos actos de violência e de chegar a um cessar-fogo, em
benefício do Burundi e de toda a região.

_______________

108/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
na sequência da investidura do Presidente Gonzalo Sanchez Lozada em 6 de Agosto de 2002

Bruxelas, 7 de Agosto de 2002

A União Europeia regista com satisfação que o processo eleitoral foi conduzido e concluído de acordo com a
legislação boliviana, tendo resultado na constituição de um novo Governo. A União Europeia felicita o
Presidente Constitucional da República da Bolívia, Gonzalo Sánchez de Lozada.

A União Europeia partilha da opinião do novo Governo de que a pobreza, a exclusão social, o desemprego, a
crise económica e a corrupção constituem os principais problemas a resolver e aguarda com expectativa a
possibilidade de cooperar com o novo Governo nestas áreas.

A União Europeia salienta a importância do prosseguimento do processo de reforma do sector público em
curso e do reforço das instituições públicas a nível central e local a fim de resolver os problemas sociais e
económicos.

A União Europeia reafirma o seu compromisso de manter o apoio à luta contra o cultivo ilegal e o tráfico de
droga.

A União Europeia sublinha a importância de se resolverem os problemas graves através do diálogo e insta o
novo Governo, os partidos políticos e as organizações da sociedade civil a empenhar--se em encontrar
soluções através da negociação e de um amplo consenso nacional no âmbito do sistema democrático
existente na Bolívia.

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

_______________
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109/02
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre a violência em Caxemira e no Paquistão
Bruxelas, 7 de Agosto de 2002

A União Europeia condena firmemente os ataques sem sentido perpetrados em 6 de Agosto contra peregrinos
hindus em Nunwan, Caxemira. Lamenta igualmente o ataque cometido em 5 de Agosto contra civis
inocentes numa escola e numa igreja cristãs em Murree, Paquistão.

A União Europeia está consternada com a perda de vidas humanas e apresenta as suas condolências às
famílias das vítimas e aos Governos da Índia e do Paquistão.

Os odiosos ataques cometidos mais não vêm do que acentuar a importância de prosseguir a luta contra o
terrorismo.

A União Europeia salienta que importa promover um espírito de tolerância religiosa.

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

_______________

110/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições realizadas nos Camarões
em 30 de Junho de 2002

Bruxelas, 7 de Agosto de 2002

A UE congratula-se com o facto de as recentes eleições legislativas e autárquicas terem sido conduzidas de
forma pacífica e saúda a criação do Observatório Eleitoral Nacional.

A UE está, contudo, preocupada com as indicações de que terá havido irregularidades no processo eleitoral e
gostaria de insistir junto do Governo dos Camarões quanto à necessidade de realizar uma importante reforma
eleitoral antes das eleições presidenciais previstas para 2004.

A UE aguarda com expectativa a oportunidade de cooperar com o Governo dos Camarões no sentido de
fortalecer ainda mais as instituições relevantes e de criar os procedimentos necessários para o efeito.

_______________
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Declaration 11 september 2002
Brussels, 11 September 2002

DECLARATION BY HEADS OF STATE AND GOVERNMENT OF THE EUROPEAN UNION, THE
PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN
COMMISSION, AND THE HIGH REPRESENTATIVE FOR THE COMMON FOREIGN AND
SECURITY POLICY

The Central and Eastern European countries associated with the European Union, the associated countries
Cyprus, Malta and Turkey, and the EFTA countries, members of the European Economic Area align
themselves with this declaration.

Today marks the first anniversary of the terrorist attacks against the United States of America.
Thousands of innocent people, many citizens of Europe among them, became victims of terrorism in New
York, Washington and Pennsylvania on 11 September 2001. Many died in a selfless and heroic effort to save
the lives of others.

It is with deep sorrow that we remember that tragic day. Our thoughts and prayers go to the bereaved
families and friends in the United States and throughout the world who were stricken by the violence
unleashed a year ago.

11 September reminded all of us that security and democracy can never be taken for granted but must be
defended actively and ceaselessly. It also made clear that the scourge of terrorism, in itself a denial of
common democratic values and principles, must continue to be met through steadfast international
cooperation. Those who perpetrate and sponsor terrorist acts will be brought to justice and punished.

The terrorist attacks of 11 September have given rise to the most comprehensive international cooperation in
decades. Countries all over the world have united in the common cause against the kind of cynical contempt
for human lives that lies behind it. This unique solidarity must be sustained and supported, also through
dialogue of cultures.

11 September underlined how inextricably intertwined our destinies are. The EU will not slacken its resolve
to contribute to the international community’s fight against terrorism. We will continue to stand side by side
with the United States and all the other countries in this endeavour and seek to build a just international order
that promotes peace and prosperity for all.

_______________
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Repertório das
resoluções e decisões aprovadas,

temas debatidos em sessão e seguimento dado

Este documento está disponível em

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet)
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet)

A presente secção é da autoria da Direcção-Geral das Comissões e Delegações

ACOMPANHAMENTO DOS
TRABALHOS

DO PARLAMENTO EUROPEU

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm


Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 51
Type: http:

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