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Nomes das Comissões
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BUDG Comissão dos Orçamentos
CONT Comissão do Controlo Orçamental
LIBE Comissão das Liberdades e dos Direitos dos Cidadãos, da Justiça e dos Assuntos

Internos
ECON Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
JURI Comissão dos Assuntos Jurídicos e do Mercado Interno
ITRE Comissão da Indústria, do Comércio Externo, da Investigação e da Energia
EMPL Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
ENVI Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor
AGRI Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
PECH Comissão da Pesca
RETT Comissão da Política Regional, dos Transportes e do Turismo
CULT Comissão para a Cultura, a Juventude, a Educação, os Meios de Comunicação Social e

os Desportos
DEVE Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação
AFCO Comissão para os Assuntos Constitucionais
FEMM Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades
PETI Comissão das Petições
ENQU Comissão Temporária de Inquérito

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

\\Epades\public\bulletin\Activités

Fecho da redacção: 03.02.2003

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


ÍNDICE 3

Boletim 10.02.2003 - PT - PE 327.465

PRESIDÊNCIA

Principais decisões do Colégio dos Questores....................................................................................8

COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

Nomeações/renúncia/termo de mandato ...........................................................................................10
Listas dos Intergrupos existentes no seio do Parlamento Europeu ...................................................11

ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS

Perguntas escritas..............................................................................................................................16
Período de perguntas (B5-0001/03) ..................................................................................................23
Resumo do Periodo de perguntas - Janeiro de 2003 .........................................................................25
Declarações escritas..........................................................................................................................26

COMISSÕES

Designação de relatores ...................................................................................................................28

ACTOS OFICIAIS

Documentos da Comissão ................................................................................................................34

INFORMAÇÕES GERAIS

Política externa e de segurança comum

Declaração sobre o diferendo territorial entre Belize e a Guatemala................................................38
Declaração sobre a Bielorrússia........................................................................................................38
Declaração sobre o plano em 7 pontos para Mitrovica do RESG M. Steiner...................................39
Declaração sobre a situação humanitária no Sudão..........................................................................40
Declaração sobre as eleições para o Parlamento Eslovaco ...............................................................40
Declaração sobre a situação na Venezuela .......................................................................................41
Declaração sobre o resultado da cimeira regional sobre o Burundi..................................................41
Declaração sobre a segunda volta das eleições presidenciais na Sérvia ...........................................42
Declaração sobre as eleições legislativas em Jammu e Caxemira ....................................................43
Declaração sobre a situação no Nepal ..............................................................................................44



ÍNDICE4

Boletim 10.02.2003 - PT - PE 327.465

Declaração sobre as recentes detenções por motivos políticos na Birmânia/Mianmar.....................44
Declaração por ocasião das eleições que terão lugar na Jamaica em 16 de Outubro........................45
Declaração sobre o recomeço das negociações de paz no Sudão......................................................46
Declaração sobre as eleições gerais no Paquistão.............................................................................46
Declaração sobre evolução da situação no Sul da Ásia ....................................................................47
Declaração sobre a continuação da luta nas regiões leste e nordeste da República Democrática
do Congo .........................................................................................................................................48
Declaração sobre o Programa Nuclear da Coreia do Norte ..............................................................49
Declaração sobre a prorrogação da Posição Comum relativa à Birmânia/Myanmar........................49
Declaração sobre sobre a cessação das hostilidades na Somália.......................................................50
Declaração sobre a tentativa de golpe de Estado na República Centro-Africana .............................50
Declaração na sequência das eleições presidenciais de 27 de Outubro de 2002 no Brasil ...............51
Declaração sobre as eleições legislativas no Togo............................................................................52
Declaração sobre o acesso humanitário sem entraves ao Sudão.......................................................52
Declaração relativa ao acordo de cessção das hostilidades entre o Governo da
Indonésia e o GAM...........................................................................................................................53
Declaração na sequência das eleições legislativas no Barém............................................................54
Declaração relativa à aplicação de medidas específicas de combate ao terrorismo..........................54
Declaração sobre a Costa do Marfim ................................................................................................55
Declaração sobre a Resolução nº 1441 do Conselho de Segurança das Nações Unidas (Iraque) .....55
Declaração sobre o rapto de membros do pessoal de organizações humanitárias no
Norte do Cáucaso ..............................................................................................................................56
Declaração sobre a eleição do novo Primeiro-Ministro do Paquistão...............................................57
Declaração sobre a libertação de Riad al Turk, na Síria ...................................................................57
Declaração sobre os atentados terroristas em Jammu e Caxemira....................................................58
Declaração sobre o processo de paz em Angola ...............................................................................58
Declaração sobre a eleição de Lucio Gutierrez para a presidência do Equador................................59
Declaração relativa ao acórdão do Tribunal Internacional de Justiça de 10 de Outubro sobre
as fronteiras terrestres e marítimas entre a Nigéria e os Camarões...................................................60
Declaração sobre a assinatura do cessar-fogo no Burundi ................................................................60
Declaração sobre a Somália ..............................................................................................................61
Declaração sobre o conflito da Transnístria na Moldávia.................................................................62
Declaração sobre os direitos das minorias nacionais ........................................................................62
Declaração sobre a situação humanitária em Ituri e as graves violações dos direitos humanos .......63
Declaração sobre a situação na República Centro-Africana .............................................................63
Declaração sobre a situação no Turquemenistão ..............................................................................64
Declaração sobre a implementação das directrizes da UE para os esforços no sentido
de prevenir e erradicar a tortura ........................................................................................................65
Declaração sobre a aprovação do Protocolo Facultativo à Convenção Internacional
sobre a Tortura ..................................................................................................................................66
Declaração sobre a situação na região do Pool, na República do Congo..........................................67
Declaração sobre a conclusão das negociações intercongolesas em Pretória ...................................67
Declaração sobre a situação na Costa do Marfim .............................................................................68
Declaração relativa à aplicação de medidas específicas de combate ao terrorismo..........................69
Declaração sobre as eleições na Guiné Equatorial............................................................................69
Declaração sobre as eleições legislativas em Madagáscar................................................................70
Declaração sobre a prisão de dirigentes sindicais no Zimbabué .......................................................71
Declaração sobre a situação interna na Venezuela............................................................................71



ÍNDICE 5

Boletim 10.02.2003 - PT - PE 327.465

Comité Económico e Social

Reunião plenária de 22 e 23 de Janeiro de 2003...............................................................................73

ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PARLAMENTO EUROPEU

Este documento está disponível em

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

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




PRESIDÊNCIA 7

Boletim 10.02.2003 - PT - PE 327.465

PRESIDÊNCIA



PRESIDÊNCIA8

Boletim 10.02.2003 - PT - PE 327.465

PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

Recorda-se que o Colégio dos Questores mandou distribuir aos deputados do Parlamento Europeu as
seguintes comunicações:

36/2002 Adaptação dos subsídios para 2003.

01/2003 Reserva de viaturas oficiais durante as horas de ponta.

02/2003 Estrasburgo: gabinetes situados na torre do Edifício LOW.

03/2003 Obras nos edifícios do PE, em Bruxelas.

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

Renúncia de um deputado sueco ao seu mandato de deputado ao
Parlamento Europeu

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

Anneli HULTHÉN (PSE/SV)

apresentou o pedido de renúncia ao seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu, com efeitos a partir
de 1 de Fevereiro de 2003.

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 29 de Janeiro de 2003.

______________

Notificação oficial da eleição de um deputado sueco ao
Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 30 de Janeiro de 2003, tomou conhecimento da eleição de:

Yvonne SANDBERG-FRIES

em substituição do deputada Anneli HULTHÉN (PSE/SV), com efeitos a partir do dia 1 de Fevereiro de
2003.

_______________



COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 11

Boletim 10.02.2003 - PT - PE 327.465

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

(Situação em 15.01.2003)

Denominação Data de
Constituição

Presidência N.
Membros

Grupos
patrocinadores

ANTIRACISME – EGALITE DES
DROITS

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

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

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

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

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

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

CONSUMER FORUM 15.10.2002 THORS Astrid (ELDR)
WHITEHEAD Philip (PSE)
De ROO Alexander (Verts/ALE)

27 PSE
ELDR
GUE/NGL

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

ECONOMIE SOCIALE 27.11.2002 GILLIG Hélène(PSE) 16 PPE-DE
PSE
GUE/NGL
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ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

FAMILLE ET PROTECTION DE
L'ENFANT

01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN

GAY AND LESBIAN RIGHTS 06.03.2002 SWIEBEL Joke (PSE) 16 PSE
ELDR
Verts/ALE

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

10 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

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

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

NATIONS SANS ETAT – STATELESS
NATIONS

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

28 ELDR
Verts/ALE
T.D.I.

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

REGIONAL AND MINORITY
LANGUAGES

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

TAXATION DU CAPITAL,
FISCALITE, MONDIALISATION

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

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

VITICULTURE- TRADITION –
QUALITE

05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF
ANIMALS

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

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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PERGUNTAS ESCRITAS
Situação em 15.01.2003

Autor Objecto N°

Pergunta anulada E-3779/02

Kathleen Van Brempt Aplicação do Regulamento (CE) n° 1259/1999: relatórios
dos Estados-Membros sobre medidas ambientais e
regimes de apoio à agricultura

E-3780/02

Jan Mulder Código de conduta para as multinacionais que importam
produtos alimentares

E-3781/02

Erik Meijer Combinação de democracia parlamentar com o direito de
decisões descentralizadas e diversidade numa nova
estrutura institucional da UE

E-3782/02

Erik Meijer Os perigos da caça e a necessidade de coordenação de
eventuais medidas contra a continuação do aumento da
população de raposas

E-3783/02

Diana Wallis Processos por infracção P-3784/02

Bruno Gollnisch Rotulagem em francês dos bens de consumo vendidos em
França

P-3785/02

Johannes Swoboda Discriminação linguística nos avisos de abertura de vaga a
nível europeu

E-3786/02

Bill Miller Direitos dos artistas E-3787/02

Bruno Gollnisch Rotulagem em francês dos produtos de consumo em
França

E-3788/02

Olivier Dupuis Caso Antonio Russo E-3789/02

Jules Maaten Comportamento da polícia em relação aos turistas nos
países candidatos à adesão

E-3790/02

Ilda Figueiredo Despedimentos colectivos E-3791/02

Giovanni Pittella Aplicação da norma de anulação automática P-3792/02

Dorette Corbey e Marie Isler
Béguin

Relatório anual sobre a natureza e a biodiversidade na
Europa

E-3793/02

Christos Folias 2º QCA E-3794/02

Robert Goebbels Estatísticas sobre a pobreza no mundo E-3795/02

Dirk Sterckx Locais de refúgio para navios em perigo P-3796/02

Christos Folias Estudos na Via Egnatia E-3797/02

Christos Folias Progressos no plano da  execução do Terceiro QCA E-3798/02
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Elizabeth Lynne Autoridades reguladoras para os medicamentos E-3799/02

Bernard Poignant Utilização cada vez mais frequente da língua inglesa como
língua de trabalho

E-3800/02

Jules Maaten Aplicação dos impostos sobre o consumo de tabaco aos
cigarros à base de ervas medicinais

E-3801/02

Camilo Nogueira Román Rede Natura 2000 na Galiza (Estado Espanhol) E-3802/02

Joan Colom i Naval Programa da televisão catalã sobre uma fraude praticada
no âmbito do FSE em Espanha

P-3803/02

Christos Folias Catástrofes naturais P-3804/02

Michl Ebner Circulação rodoviária nos Alpes E-3805/02

Karin Junker Projectos TIC da Comissão e dos Estados-Membros para
os países em desenvolvimento

E-3806/02

Caroline Jackson Classificação, por parte da UE, das cinzas de incineração E-3807/02

Olivier Dupuis Alargamento da UE aos países dos Balcãs e do Cáucaso E-3808/02

Vitaliano Gemelli Processo de nomeação dos dirigentes da Comissão
Europeia

P-3809/02

Albert Maat Transporte de animais E-3810/02

Charles Tannock O problema continuado da avaliação do fentião E-3811/02

Miquel Mayol i Raynal Escolas de imersão linguística no Estado francês E-3812/02

Pergunta anulada E-3813/02

Graham Watson Burlas relacionadas com a expedição de "prémios" E-3814/02

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

E-3815/02

Isidoro Sánchez García Eliminação das tarifas telefónicas internacionais entre os
Estados-Membros da União Europeia

E-3816/02

Erik Meijer Medidas eficazes para impossibilitar definitivamente que
residentes na União Europeia beneficiem da exploração
do trabalho infantil em qualquer outro lugar

E-3817/02

Erik Meijer Posição concorrencial dos transportes públicos e impacto
dos impostos sobre os combustíveis, as infra-estruturas e a
venda de bilhetes

E-3818/02

Erik Meijer Icumprimento dos períodos de condução e de repouso nos
transportes internacionais de mercadorias por os dados
relativos aos dias de repouso só poderem ser controlados
no Estado-Membro de origem

E-3819/02
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Jonas Sjöstedt Evolução do euro em relação a outras moedas E-3820/02

Elena Paciotti Violação do direito de asilo na União Europeia P-3821/02

Pasqualina Napoletano Direito de asilo na União P-3822/02

Claude Moraes Liberdade de circulação dos Palestinianos dentro da União
Europeia

P-3823/02

Jan Wiersma Cidadãos romanichéis - Buhusi P-3824/02

Avril Doyle Directiva relativa aos medicamentos veterinários P-3825/02

Giuseppe Di Lello Finuoli Expulsão de Itália da família Al-Shari P-3826/02

Theodorus Bouwman Fraudes cometidas no sector dos transportes rodoviários
nos Países Baixos e noutros Estados-Membros da UE
através de certificados de licença falsos

P-3827/02

Freddy Blak Entraves técnicos ao comércio criados pela sociedade
Dansk Retursystem A/S

E-3828/02

Torben Lund Acordos comerciais entre a União Europeia e o México e
garantias em matéria de direitos do Homem

E-3829/02

Michl Ebner Medicamentos - substâncias dopantes E-3830/02

Mihail Papayannakis Aplicação da Directiva 97/36/CE E-3831/02

Konstantinos Hatzidakis Controlo no mercado do Rendi, mercado abastecedor de
carne de Atenas

E-3832/02

Avril Doyle Regime de reforma na agricultura E-3833/02

Philip Bushill-Matthews Direitos do homem na Índia E-3834/02

Isidoro Sánchez García Medidas para classificar as ZPEAs (zonas de protecção
especial para as aves) como zonas protegidas

E-3835/02

Anna Terrón i Cusí Utilização de dotações na Catalunha entre 2000 e 2002 E-3836/02

Camilo Nogueira Román Violação do princípio de livre concorrência pela
companhia estatal espanhola TRAGSA

E-3837/02

Camilo Nogueira Román Investigação do OLAF sobre cursos de formação em
Espanha

E-3838/02

Olivier Dupuis Provas da existência de campos de concentração na Coreia
do Norte

E-3839/02

Olivier Dupuis Provas da existência de campos de concentração na Coreia
do Norte

E-3840/02

Walter Veltroni IVA sobre os discos compactos E-3841/02

Paolo Pastorelli Província de Novara E-3842/02
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Giuseppe Di Lello Finuoli Expulsão da Itália da família Al-Shari E-3843/02

Theodorus Bouwman Obstrução do trabalho transfronteiriço e da mobilidade
laboral pelo convénio fiscal entre os Países Baixos e a
Bélgica

E-3844/02

Ieke van den Burg e Wilfried
Kuckelkorn

Subsídios alemães de incentivo à pensão complementar e
o direito comunitário

E-3845/02

Ieke van den Burg e Wilfried
Kuckelkorn

Subsídios alemães para o fomento da aquisição de casa
própria ("Eigenheimzulagen") e o direito comunitário

E-3846/02

Erik Meijer Disponibilização ao público em toda a Europa a partir de
Novembro de 2003 de um guia de caminhos-de-ferro com
as ligações transfronteiriças e de longa distância

E-3847/02

Erik Meijer Prevenção de recriminações sobre a utilização partidária
de fundos estatais nos referendos celebrados nos países
candidatos sobre a adesão à UE

E-3848/02

Erik Meijer Morosidade na criação de um sistema contabilístico para
as despesas da UE  na opinião de todos suficientemente
inequívoco e controlável

E-3849/02

Françoise Grossetête Carta europeia da criança hospitalizada P-3850/02

Arie Oostlander Rapto de Arjan Erkel na República Russa do Daguestão P-3851/02

Christopher Beazley Oferta de emprego em museus nacionais a cidadãos da UE
não nacionais dos países em causa

P-3852/02

Francesco Fiori Exportação do queijo Grana Padano para a Suíça P-3853/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou O atraso da Grécia em matéria de inovação P-3854/02

Pietro-Paolo Mennea Violações dos direitos dos passageiros P-3855/02

Eija-Riitta Korhola Preços de venda ao público no comércio justo e solidário P-3856/02

Mark Watts Abate de focas bebé no Mar Branco, Rússia P-3857/02

María Valenciano Martínez-Orozco Tratamento dos resíduos provenientes do acidente do
"Prestige"

P-3858/02

Alexander de Roo Execução incompleta da directiva relativa à preservação
dos habitats naturais

P-3859/02

Mogens Camre Decisão de elaborar um projecto de Tratado tomada por
uma minoria de membros da Comissão

E-3860/02

Barbara Weiler Introdução de um cartão de identidade europeu para as
pessoas com deficiência

E-3861/02

Ioannis Averoff Financiamento de um projecto hidroeléctrico em Anilio
no Nomo de Ioannina

E-3862/02
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Graham Watson Refugiados norte coreanos E-3863/02

Joost Lagendijk, Raina Echerer e
Heide Rühle

Codificação dos canais de televisão digital por satélite E-3864/02

Jules Maaten e Lousewies van der
Laan

Tribunais ad hoc da Indonésia para Timor oriental E-3865/02

Pasqualina Napoletano Nomeações para o Observatório Europeu da Droga e da
Toxicodependência (OEDT)

E-3866/02

Margrietus van den Berg Salvamento do ferry-boat "Le Joola" E-3867/02

Ria Oomen-Ruijten e Bartho Pronk Lei neerlandesa sobre o financiamento dos estudos E-3868/02

Sérgio Marques Território do Arquipélago da Madeira E-3869/02

Camilo Nogueira Román Supressão do acesso público ao sistema Eurodicautom E-3870/02

Ilda Figueiredo Construção do Aterro Sanitário do Oeste E-3871/02

Ilda Figueiredo Defesa do emprego e inclusão social E-3872/02

Ilda Figueiredo Petição ao Parlamento Europeu sobre o Assoreamento da
Lagoa de Óbidos (n° 978/01)

E-3873/02

Salvador Garriga Polledo Melhoria de meios militares europeus para se obter uma
maior margem de autonomia

E-3874/02

Salvador Garriga Polledo Critérios comunitários que regulamentam o
desenvolvimento da aviação regional

E-3875/02

Jorge Hernández Mollar Décimo aniversário do Parque Tecnológico de Andaluzia
(Málaga)

E-3876/02

Jorge Hernández Mollar Código Penal Europeu uniforme E-3877/02

Salvador Garriga Polledo Harmonização a nível comunitário dos prazos para a
prescrição das dívidas ao fisco

E-3878/02

Jorge Hernández Mollar Lançamento da marca "Feito em Málaga" E-3879/02

Jorge Hernández Mollar Programa comunitário para a instalação de residências
geriátricas na Costa do Sol espanhola

E-3880/02

Jorge Hernández Mollar Auxílio comunitário para a instalação de centrais de co-
geração de energia

E-3881/02

Helle Thorning-Schmidt Acordo de comércio livre com o México e violação dos
direitos do Homem

E-3882/02

Konstantinos Hatzidakis Informações sobre a execução das dotações comunitárias
fornecidas pelo sistema informático integrado na Grécia

E-3883/02
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Konstantinos Hatzidakis Execução das dotações comunitárias na Grécia no final de
2002

E-3884/02

Konstantinos Hatzidakis Execução das dotações comunitárias pelos Estados-
Membros da União até ao final de 2002

E-3885/02

Ioannis Marinos Organismos descentralizados da UE E-3886/02

Theodorus Bouwman, Bartho
Pronk e Stephen Hughes

Protecção contra a exposição ao amianto E-3887/02

Olivier Dupuis Nova vaga de repressão na Tunísia E-3888/02

Olivier Dupuis Pedido de extradição do Sr. Khemais Toumi de França
para a Tunísia

E-3889/02

Robert Goebbels Execução do programa SAPARD em 2001 E-3890/02

Giovanni Pittella POR (programa operacional regional) Calábria E-3891/02

Marco Cappato Apoio da União ao Governo do Sudão E-3892/02

Erik Meijer Revestir de transparência activa as posições adoptadas no
TABD em nome da UE e consequências desta concertação
para a política comunitária

E-3893/02

Erik Meijer Exclusão dos Países Baixos do tráfego ferroviário de
longo curso devido à supressão das ligações directas à
rede nocturna da Alemanha

E-3894/02

Erik Meijer Reposição das possibilidades de transbordo em Duisburgo
para os comboios de longo curso na principal ligação
ferroviária entre os Países Baixos e a Alemanha

E-3895/02

Kathleen Van Brempt Investigação com vista a uma utilização mais reduzida e
sustentável dos pesticidas

E-3896/02

Ilda Figueiredo Os custos do alargamento e as contribuições nacionais dos
actuais Estados-Membros

E-3897/02

Ilda Figueiredo Apoios comunitários às pequenas e médias empresas E-3898/02

Sérgio Marques Ano Europeu da Educação pelo Desporto 2004 E-3899/02

Lennart Sacrédeus Tratamento e condições de vida das mulheres no
Afeganistão

E-3900/02

Lennart Sacrédeus A UE, a Conferência das Nações Unidas sobre
estupefacientes (a realizar em de Abril de 2003, em
Viena) e o apoio aos pais para a educação dos filhos

E-3901/02

Mogens Camre Financiamento pela Comissão da elaboração de um
projecto de tratado não oficial

E-3902/02

Bill Newton Dunn Experiência extremamente desagradável ocorrida na
estação de Bruxelles-Midi

E-3903/02
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Nelly Maes Ajuda financeira ao Ruanda e ao Uganda E-3904/02

Nelly Maes Reconstrução de um Estado de direito na República
Democrática do Congo

P-3905/02

Anna Karamanou Problema de subnutrição na Faixa de Gaza e na
Cisjordânia

P-3906/02

Ilda Figueiredo Consequências económicas e sociais do alargamento da
UE

P-3907/02

Caroline Lucas Malta E-3908/02

Caroline Lucas GATS E-3909/02

Eija-Riitta Korhola Discriminação no domínio do financiamento dos
automóveis na Finlândia

E-3910/02

Dirk Sterckx Aplicação da Directiva 2000/14/CE aos grupos
frigoríficos instalados em camiões

E-3911/02

Dirk Sterckx Contratos de exclusividade celebrados pela UEFA, direito
à informação e liberdade de imprensa

E-3912/02

Camilo Nogueira Román, Carlos
Bautista Ojeda e Josu Ortuondo
Larrea

Recusa de acesso ao Conselho de Agricultura e Pesca dos
representantes da Galiza, Euskadi e Andaluzia

E-3913/02

Juan Naranjo Escobar Europol E-3914/02

Juan Naranjo Escobar Ajuda financeira à América Latina E-3915/02

Juan Naranjo Escobar O jogo na Internet E-3916/02

Juan Naranjo Escobar Regiões fronteiriças E-3917/02

Juan Naranjo Escobar Cartão europeu de saúde E-3918/02

Roberta Angelilli Agência Europeia para a Navegação por  Satélite E-3919/02

Roberta Angelilli Problemas ocasionados por bandos de pássaros no centro
de Roma

E-3920/02

Roberta Angelilli Viabilidade da zona romana de Tiburtino E-3921/02

Anna Terrón i Cusí Aplicabilidade do Fundo de Solidariedade da União
Europeia em caso de catástrofes

P-3922/02

Olivier Dupuis Morte do checheno Salman Raduyev na prisão E-3923/02

Olivier Dupuis Morte do checheno Salman Raduyev na prisão E-3924/02

Cristina Gutiérrez-Cortines Concorrência P-3925/02

Niels Busk Taxa de produção em França P-3926/02

Graham Watson Patenteação de "software" E-3927/02
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0001/03) 

 14 e 15 de Janeiro de 2003

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

PERGUNTAS AO CONSELHO

Autor Objecto N°

Josu ORTUONDO
LARREA

Aplicação imediata das directivas "Erika" I e II H-0833/02

Manuel MEDINA ORTEGA Passagem de petroleiros por águas dos Açores, Canárias e
Madeira

H-0839/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Pacotes legislativos "Erika" e o "Oil Pollution Act" de 1990
dos EUA

H-0847/02

John CUSHNAHAN Desastres marítimos recentes H-0871/02

Alexandros ALAVANOS Resolução da questão cipriota e a adesão de Chipre à União
Europeia

H-0837/02

Sarah LUDFORD Garantias processuais para os arguidos no âmbito dos
procedimentos criminais

H-0842/02

Bernd POSSELT Academia Europeia de Polícia e protecção das fronteiras da
UE

H-0865/02

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Iniciativas para as pequenas e médias empresas H-0875/02

Hans-Peter MARTIN Data de adesão dos novos Estados-Membros H-0877/02

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Tentativas de derrube do legalmente eleito Presidente da
Venezuela

H-0880/02

Efstratios KORAKAS Intensificação dos preparativos bélicos contra o Iraque H-0881/02

Ioannis PATAKIS Denúncia unilateral do Tratado sobre Mísseis Antibalísticos
(ABM) pelos Estados Unidos

H-0882/02

Matti WUORI Situação dos direitos humanos na República da Chechénia H-0884/02

Bart STAES Situação na Chechénia H-0889/02
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PERGUNTAS Á COMISSÃO

Carlos LAGE Crise humanitária em Angola H-0851/02

John CUSHNAHAN Desastres marítimos recentes H-0872/02

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sra. de PALACIO

Mihail PAPAYANNAKIS Denúncias de casos de tortura na Grécia H-0874/02

Sr. LIIKANEN

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

A Grécia e as pequenas e médias empresas H-0876/02

Paul RÜBIG Posição das entidades terceiras de certificação na União
Europeia

H-0879/02

Sr. PATTEN

Bart STAES PESC: perspectivas de futuro para o Kosovo H-0832/02

Bernd POSSELT Estatuto do Kosovo H-0866/02

Torben LUND Acções militares israelitas e perda de fundos da UE H-0836/02

Olivier DUPUIS "Voice of Europe" H-0843/02
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
JANEIRO 2003

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 14 14 0 9 0 0 0 YIANNITSIS

Comissão 44 9 32 7 2 1 0 NIELSON
DIAMANTOPOULOU
de PALACIO
LIIKANEN
PATTEN

Total 58 23 32 16 2 1 0
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

17/2002 323.955 LEINEN, LAMASSOURE,
MALMSTRÖM, FRASSONI e
PAPAYANNAKIS

Eleição do Presidente da Comissão Europeia pelo
Parlamento Europeu

17.10.2002 17.01.2003 320

18/2002 324.277 PROVAN, MULDER e WYNN Aplicação da co-decisão às decisões adoptadas em
conformidad com o artigo 37ª do Tratado

21.10.2002 21.01.2003 62

19/2002 325.134 LAMBERT e WHITEHEAD Situação de Mordechai Vanunu que continua detido
pelas autoridades israelitas

29.10.2002 29.01.2003 36

20/2002 325.556 DESCAMPS, HERMANGE, VLASTO
e de VEYRINAS

Protecção dos menores face às imagens
pornográficas e à violência gratuita

18.11.2002 18.02.2003 15

21/2002 325.687 BORGHEZIO Instituição de um órgão de controlo financeiro anti-
terrorismo para as ajudas financeiras da UE à
Autoridade Nacional Palestiniana

18.11.2002 18.02.2003 12

01/2003 327.463 ISLER BEGUIN e SChÖRLING Criação de un Banco Europeu de Preservação e de 13.01.2003 13.04.2003 10

                                                     
1 Situação em  16.01.2003
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Restauração Ambiental
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COMISSÕES
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DESIGNAÇÃO DE RELATORES
                                                                                                              (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
VERTS/ALE

As mulheres das regiões rurais na UE na
pesrpectiva da Política Agrícola Comum

AGRI (P) 23.01.03

ADAM
(PSE)

Regime de identificação e registo de
ovinos e caprinos e que altera o
Regulamento (CEE) nº3508/92

AGRI (F) 23.01.03

BAUTISTA
OJEDA
(VERTS/ALE)

Arroz: organização comum do mercado
OCM

AGRI (F) 23.01.03

JEGGLE
(PPE-DE)

Leite e produtos lácteos: organização
comum dos mercados OCM (alt. Reg.
(CE) nº 1255/1999)

AGRI (F) 23.01.03

JEGGLE
(PPE-DE)

Leite e produtos lácteos: instituição de
uma imposição

AGRI (F) 23.01.03

KREISSL-
DÖRFLER
(PSE)

Doenças animais: febre aftosa (alt.
Directiva 92/46/CEE)

AGRI (F) 23.01.03

OLSSON
(ELDR)

FEOGA: apoio ao desenvolvimento rural
(alt. Reg. (CE) nº 1257/1999, revog. Reg.
(CE) nº 2826/2000)

AGRI (F) 23.01.03

SOUCHET
(NI)

Cereais: cálculo dos direitos de
importação (alt. Reg. 1766/92/CEE)

AGRI (F) 23.01.03

SOUCHET
(NI)

Cereais: organização comum do mercado
OCM

AGRI (F) 23.01.03

SOUCHET
(NI)

Forragens secas: organização comum do
mercado OCM para as campanhas de
2004/05 a 2007/08

AGRI (F) 23.01.03

Grupo
PPE-DE

Política agrícola comum: apoio directo e
apoio aos produtores de determinadas
culturas

AGRI (F) 23.01.03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Acordo de pesca CE/Quiribáti BUDG (P) 21.01.03

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Execução da assistência macrofinanceira
a países terceiros

BUDG (P) 21.01.03
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

McCARTIN
(PPE-DE)

Regime de identificação e registo de
ovinos e caprinos e que altera o
Regulamento (CEE) nº3508/92

CONT (P) 22.01.03

ALAVANOS
(GUE/NGL)

Quadro Comunitário para as sociedades
de cobrança no domínio dos direitos de
autor

CULT (P) 21.01.03

MAURO
(PPE-DE)

Programa e-Learning CULT (F) 21.01.03 C5-0630/02

FLESCH
(ELDR)

Os trabalhos da Assembleia Paritária
ACP-UE

DEVE (F) 21.01.03

GRÖNFELDT
BERGMAN
(PPE-DE)

Quitação 2001: orçamento geral CE,
secção III: Comissão

ECON (P) 20.01.03 C5-0239/02

RAPKAY
(PSE)

Gás e electricidade: regras relativas ao
lugar de entrega (alt. Directiva
77/388/CEE)

ECON (F) 20.01.03 C5-0617/02

THORS
(ELDR)

Requisitos de construção em casco duplo
para os navios petroleiros

ENVI (P) 28.01.03 C5-0629/02

Grupo
PSE

Doenças animais: febre aftosa (alt.
Directiva 92/46/CEE)

ENVI (P) 28.01.03

TRAKATELLIS
(PPE-DE)

Protecção da saúde das crianças: ftalatos,
substâncias perigosas, brinquedos
(alteração de directiva)

ENVI (F) 21.01.03 C5-0276/99

Grupo
PPE-DE

Limitação das emissões de compostos
orgânicos voláteis resultantes da
utilização de solventes em tintas para
automóveis

ENVI (F) 28.01.03 C5-0632/02

Grupo
PSE

Emissão de poluentes gasosos e
partículas pelos motores de combustão
interna em máquinas móveis não-
rodoviárias

ENVI (F) 28.01.03 C5-0636/02

GRÖNER
(PSE)

Programa e-Learning FEMM (P) 23.01.03 C5-0630/02

SMET
(PPE-DE)

Orçamento 2004: secção III, Comissão -
orientações

FEMM (P) 23.01.03

Grupo
PPE-DE

Direito das sociedades, ofertas públicas
de aquisição

ITRE (P) 23.01.03 C5-0481/02
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
PSE

Desvinculação da ajuda: Mais eficácia ITRE (P) 23.01.03 C5-0626/02

Grupo
PSE

Combustíveis líquidos:teor de enxofre
dos combustíveis navais (alter. da
Directiva 1999/32/CE)

ITRE (P) 23.01.03 C5-0558/02

Grupo
PPE-DE

Gás e electricidade: regras relativas ao
lugar de entrega (alt. Directiva
77/388/CEE)

ITRE (P) 23.01.03 C5-0617/02

MARTIN
(PSE)

O papel das associações industriais
europeias na definição das políticas da
União

ITRE (F) 23.01.03

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Indústria automóvel: Sistemas de
adaptação específicos para o GPL e o
GNC, Comissão Económica para a
Europa, das Nações

ITRE (F) 23.01.03 C5-0546/02

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Indústria siderúrgica: produção anual das
estatísticas comunitárias do aço para os
anos de referência de 2003 a 2009

ITRE (F) 23.01.03 C5-0509/02

McCARTHY
(PSE)

Serviços de investimento e mercados
regulamentados (alt. directivas
85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE)

JURI (P) 28.01.03 C5-0586/02

Grupo
PPE-DE

A protecção dos interesses financeiros da
Comunidade e a luta contra a fraude -
Relatório anual

JURI (P) 28.01.03 C5-0519/02

GARGANI
(PPE-DE)

Tractores agrícolas ou florestais:
recepção CE por tipo (refund.da Directiva
74/150/CEE)

JURI (F) 28.01.03 C5-0025/02

Grupo
VERTS/ALE

Relatório sobre a aplicação do direito
comunitário

JURI (F) 28.01.03 C5-0008/03

Grupo
ELDR

Relatório: Legislar melhor - Aplicação do
princípio da subsidiariedade

JURI (F) 28.01.03 C5-0007/03

HERNANDEZ
MOLLAR
(PPE-DE)

Vistos: países terceiros cujos nacionais
estão sujeitos à obrigação de visto e
países terceiros cujos nacionais estão is

LIBE (F) 21.01.03 C5-0609/02

Grupo
VERTS/ALE

A situação dos direitos fundamentais na
União Europeia (2003)

LIBE (F) 21.01.03
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

PERRY
(PPE-DE)

Orçamento 2004: outras secções -
orientações

PETI (P) 23.01.03

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Combustíveis líquidos:teor de enxofre
dos combustíveis navais (alter. da
Directiva 1999/32/CE)

RETT (P) 21.01.03 C5-0558/02

Grupo
ELDR

Fundos Estruturais: avaliação das
autorizações por liquidar, bem como das
necessidades para 2004

RETT (P) 21.01.03

Grupo
PSE

Emissão de poluentes gasosos e
partículas pelos motores de combustão
interna em máquinas móveis não-
rodoviárias

RETT (P) 21.01.03 C5-0636/02

POMES RUIZ
(PPE-DE)

As regiões estruturalmente
desfavorecidas no contexto da política de
coesão e perspectivas institucionais

RETT (F) 20.01.03

RACK
(PPE-DE)

Túneis inseridos na Rede Rodoviária
Transeuropeia

RETT (F) 21.01.03 C5-0635/02

Grupo
PSE

Requisitos de construção em casco duplo
para os navios petroleiros

RETT (F) 21.01.03 C5-0629/02

Grupo
PSE

Nível mínimo de formação dos marítimos RETT (F) 21.01.03 C5-0006/03
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Documento de trabalho dos serviços da Comissão: Promover a
aprendizagem das línguas e a diversidade linguística - Consulta

CULT SEC (02) 1234
final

Comunicação da Comissão ao Conselho: relatório relativo às
negociações com países terceiros em matéria de tributação dos
rendimentos da poupança

JURI
ECON

SEC (02) 1287
final

Comunicaço da Comissão ao Parlemento Europeu e ao Conselho:
Plano de acção para compensar as consequências sociais,
económicas e regionais da reestruturação do sector das pescas da
União Europeia

BUDG
RETT
PECH

COM (02) 600
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: A
segurança nuclear na União Europeia

ENVI
ITRE

COM (02) 605
final

Relatório da Comissão sobre a aplicação das Directivas 80/779/CEE,
82/884/CEE e 85/203/CEE relativas à qualidade do ar ambiente no
período 1997-1999

ENVI COM (02) 609
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Melhorar o Enquadramento Empresarial

EMPL
ITRE

ECON

COM (02) 610
final

Quinta comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu relativa à aplicação dos artigos 4º e 5º da Directiva
89/552/CEE "Televisão sem Fronteiras", alterada pela Directiva
97/36/CE, no biénio 1999-2000

CULT COM (02) 612
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao
Comité Económico e Social sobre a aplicação da Decisão nº
1999/784/CE do Conselho, de 22 de Novembro de 1999, relativa à
participação da Comunidade no Observatório Europeu do
Audiovisual

ITRE
CULT

COM (02) 619
final

Comunicação da Comissão ao Conselho: Relatório Conjunto sobre o
Emprego 2002

CULT
ECON
FEMM
EMPL

COM (02) 621
final

Sexto relatório da Comissão ao Conselho sobre a situação da
construção naval mundial

ITRE COM (02) 622
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Roteiros para a Bulgária e a Roménia

TOUT
AFET

COM (02) 624
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre a legislação em matéria de bem-estar dos animais de
exploração nos países terceiros e implicações para a UE

ENVI
ITRE
AGRI

COM (02) 626
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a
aplicação da directiva postal (Directiva 97/67/CE)

ECON
JURI
RETT

COM (02) 632
final

Painel de avaliação dos auxílios estatais actualização do Outono de
2002 - Edição especial relativa aos países candidatos

AFET
ITRE

ECON

COM (02) 638
final

Relatório da Comissão à autoridade orçamental sobre o impacto nas
despesas do FEOGA-Garantia em 2002 dos movimentos da paridade
euro/dólar

AGRI
CONT

COM (02) 648
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e Parlamento Europeu:
eEurope 2005: Indicadores para aferição de desempenhos

ITRE COM (02) 655
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
relativa a um plano de acção comunitário com vista à redução das
devoluções de capturas

ENVI
PECH

COM (02) 656
final

Relatório sobre os progressos realizados relativamente à
comunicação da comissão relativa ao impacto do alargamento nas
regiões que fazem fronteira com os países candidatos - acção
comunitária em favor das regiões fronteiriças

AFET
EMPL
RETT

COM (02) 660
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
sobre as estatísticas da zona euro : "Rumo a melhores metodologias
para as estatísticas e os indicadores da zonaeuro"

ECON COM (02) 661
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a
aplicação da Directiva 97/5/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de Janeiro de 1997, relativa às transferências
transfronteiras

ENVI
JURI

ECON

COM (02) 663
final





INFORMAÇÕES GERAIS 39

Boletim 10.02.2003 - PT - PE 327.465

INFORMAÇÕES GERAIS



INFORMAÇÕES GERAIS40

Boletim 10.02.2003 - PT - PE 327.465

POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

141/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o diferendo territorial entre Belize e a Guatemala

Bruxelas, 3 de Outubro de 2002

A União Europeia congratula-se com o trabalho realizado pela Organização dos Estados Americanos (OEA)
e pelos seus facilitadores (Sir Shridath Ramphal pelo Belize e Paul Reichler pela Guatemala), que contribuiu
para que os Governos de Belize e da Guatemala estejam prestes a concretizar um acordo honroso e aceitável
por ambas as partes para a resolução do seu diferendo territorial. É igualmente de louvar a abordagem
construtiva adoptada pelo Governo das Honduras relativamente às questões marítimas.

A União Europeia espera que o trabalho dos facilitadores possa conduzir à rápida resolução do diferendo
territorial entre Belize e a Guatemala, o que poderia abrir caminho a uma colaboração mais estreita entre os
dois países, numa altura em que a América Central procura uma integração social e económica mais
profunda.

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.

_______________

142/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a Bielorrússia
Bruxelas, 16 de Outubro de 2002

A UE está alarmada com a deterioração da situação relativa à liberdade de imprensa e à liberdade de
expressão na Bielorrússia. A censura e a perseguição dos meios de comunicação social independentes, por
parte do Estado bielorrusso, causam grande preocupação. A UE lamenta profundamente a repressão de
jornalistas, de sindicatos e de outros críticos do Presidente Lukashenko.

A UE apoia inteiramente a declaração do Representante da OSCE para a Liberdade dos Média, suscitada
pela recente condenação, por difamação do Presidente Lukashenko, do chefe de redacção Viktar Ivashkevich
e remete para a declaração da UE no Conselho Permanente da OSCE. Os julgamentos de Viktar Ivashkevich,
Mikol Markevich e Paval Mozheiko, bem como o processo instaurado contra Irina Khalip, constituem
exemplos preocupantes da intimidação de representantes dos meios de comunicação social por parte das
autoridades bielorrussas. A UE exorta as autoridades da Bielorrússia a revogarem as referidas sentenças.

Além disso, a UE manifesta a sua profunda preocupação com as investigações de que é objecto o líder da
oposição Anatoly Lebedko, por alegadas calúnias ao Presidente, e exorta as autoridades a porem termo às
tentativas de subjugar a oposição.
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A UE insta a Bielorrússia a respeitar os seus compromissos internacionais em matéria de liberdade de
imprensa e de liberdade de expressão e apela às autoridades no sentido de reverem as disposições do Código
Penal que condicionam a liberdade de imprensa e de expressão.

A UE sublinha que, para que as relações entre a UE e a Bielorrússia possam progredir, é necessário que se
verifique primeiro uma melhoria da situação relativa aos direitos humanos e à democracia.

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

_______________

143/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o plano em 7 pontos para Mitrovica do RESG M. Steiner

Bruxelas, 4 de Outubro de 2002

A União Europeia manifesta o seu total apoio ao plano em 7 pontos para Mitrovica do RESG Michael
Steiner.

Substituir o medo pela confiança e criar um clima de confiança através das medidas concretas propostas pelo
RESG abrirá caminho para se pôr fim aos confrontos entre as populações das duas margens do Ibar. Fazer
deste plano uma realidade exige boa vontade e boa-fé por parte de todos os interessados. A realização do
plano começa com a participação nas eleições e continua com a assunção de responsabilidades numa
administração conjunta a todos os níveis. Os habitantes do Norte de Mitrovica não têm nada a perder e têm
tudo a ganhar.

Por seu lado, a UE continuará a prestar assistência a todos os habitantes e comunidades do Kosovo para que
se aproximem dos padrões europeus e para que Mitrovica se torne uma cidade europeia normal.

Para isso, reveste-se de crucial importância a participação de todos os eleitores, incluindo os das
comunidades minoritárias, nas eleições autárquicas.

_______________
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144/02

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre a situação humanitária no Sudão

Bruxelas, 4 de Outubro de 2002

Declaração conjunta do Grupo ad hoc de Dadores para o Sudão

Os Estados Unidos, a União Europeia, a Noruega, o Canadá, a Suíça e o Japão estão seriamente preocupados
com a situação humanitária no Sudão, nomeadamente com a actual proibição de operações humanitárias
imposta em 27 de Setembro pelo Governo do Sudão. Sublinhamos o impacto negativo que essa proibição
está a ter para a população sudanesa que vive nas zonas afectadas pela guerra, e em virtude da qual, segundo
estimativas da ONU, pelo menos 500 000 sudaneses não poderão receber a ajuda urgente de que necessitam.
Acresce que esta situação deixa cerca de 400 trabalhadores humanitários isolados e sem apoio em zonas de
conflito do Sul do Sudão. A interdição dos voos está a impedir que a ONU evacue estes trabalhadores,
nomeadamente em casos de urgência médica.

Exortamos mais uma vez veementemente todas as partes a autorizarem urgentemente o acesso humanitário
pleno, seguro e sem restrições a todos os civis carenciados de protecção e assistência, como prevê o
Protocolo de Beneficiário de 1999 da Operação Sobrevivência no Sudão. Estamos desiludidos com a nova
recusa do Governo do Sudão de conceder autorizações de voo à Operação Sobrevivência no Sudão para
zonas onde as necessidades humanitárias são críticas.

Apelamos ao Governo do Sudão e ao Movimento de Libertação do Povo do Sudão para que voltem à mesa
de negociações. As conversações de paz de Machakos revelaram-se promissoras e representam uma
oportunidade genuína de obter uma paz justa e duradoura para o povo do Sudão.

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 Estados da EFTA membros do
Espaço Económico Europeu.

_______________

145/02

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre as eleições para o Parlamento Eslovaco

Bruxelas, 8 de Outubro de 2002

A União Europeia aguarda a formação de um novo Governo Eslovaco que possa dar continuidade aos
importantes progressos da República Eslovaca para a adesão à UE. A UE recorda a sua determinação em
concluir as negociações de adesão com os países candidatos que estão aptos até ao final de 2002. A UE
deseja acolher a República Eslovaca como novo Estado-Membro.

_______________
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146/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a situação na Venezuela
Bruxelas, 9 de Outubro de 2002

A União Europeia continua a seguir com atenção e apreensão a situação política altamente polarizada que se
vive na Venezuela.

A União Europeia reitera o seu pleno apoio aos esforços que estão a ser empreendidos pelo grupo de trabalho
tripartido constituído pela OEA, pelo PNUD e pelo Centro Carter na facilitação de um diálogo nacional entre
o Governo da Venezuela e a "Coordenadora Democrática", bem como outros sectores pertinentes da
sociedade.

A União Europeia congratula-se igualmente com o importante papel do Secretário-Geral da OEA na procura
de uma solução pacífica, constitucional e democrática para a crise política na Venezuela. A União encoraja
todos os actores políticos e sociais da Venezuela a desenvolver o espírito de tolerância adequado, para que
seja consolidado o clima de reconciliação entre o povo da Venezuela.

A União Europeia realça a importância de os principais problemas serem resolvidos pela via do diálogo e
insta o Governo, os partidos políticos e a sociedade civil a empenharem-se na busca de soluções através da
negociação e de um amplo consenso nacional, no devido respeito pela Constituição da Venezuela, pelos
direitos humanos universais e pelos valores democráticos expressos na Carta Democrática Inter-Americana.

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.

_______________

147/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o resultado
da cimeira regional sobre o Burundi, realizada em Dar es Salam em 7 de Outubro de 2002

Bruxelas, 10 de Outubro de 2002

A União Europeia congratula-se com o resultado da cimeira regional sobre o Burundi, realizada em Dar es
Salam em 7 de Outubro de 2002, que considera constituir um passo no sentido correcto, em direcção a um
cessar-fogo integral e à implementação do Acordo de Arusha.

A União Europeia congratula-se com a assinatura de um acordo de cessar-fogo entre o CNDD-FDD (Jean-
Bosco Ndayikengurukiye), o Palipehutu-FNL (Alain Mugarabona) e o Governo do Burundi.

A União Europeia apoia o calendário estabelecido pela cimeira regional para a conclusão de um acordo de
cessar-fogo entre o CNDD-FDD (Pierre Nkurunzinza), as FNL (Agathon Rwasa) e o Governo do Burundi, e
insta todos os parceiros a aproveitarem esta oportunidade para a paz, apelando vivamente a todas as partes
mencionadas para que assumam ao mais alto nível a responsabilidade de concluir acordos de cessar-fogo no
prazo de 30 dias.
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A União Europeia apoia o apelo feito pela cimeira regional a todos os signatários do Acordo de Arusha para
que facilitem a integração dos signatários dos acordos de cessar-fogo nas instituições transitórias, incluindo o
exército e outras forças de segurança.

A União Europeia insta todas as partes em conflito no Burundi a cessarem imediatamente toda a actividade
militar, a respeitarem os direitos humanos e a protegerem a população civil.

A União Europeia apela a todos os países da região para que ponham termo a todo e qualquer apoio às
actividades militares dos grupos armados envolvidos no conflito do Buundi.

A UE incita os Governos da RDC e do Burundi a celebrarem um acordo no sentido de normalizarem as suas
relações, dando seguimento ao Acordo que assinaram em Janeiro de 2002.

A UE reafirma, por último, que continua a apoiar os esforços regionais, incluindo os dos facilitadores, no
sentido de pôr termo à violência no Burundi com o objectivo de criar paz, estabilidade e desenvolvimento em
benefício de toda a população do Burundi.

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.

_______________

149/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a segunda volta das eleições presidenciais na Sérvia

Bruxelas, 10 de Outubro de 2002

O Conselho da União Europeia congratulou-se, em 30 de Setembro, com o modo ordeiro como decorreu a
primeira volta das eleições presidenciais na Sérvia e instou todas as partes a contribuírem para que os
processos eleitorais na Sérvia e no Montenegro prossigam de forma satisfatória.

Na perspectiva da segunda volta das eleições presidenciais sérvias, que se realizará no próximo domingo,
13 de Outubro, a União Europeia salienta que, nas sociedades democráticas, o voto é essencial como
expressão da vontade da população, pelo que insta todos os que podem votar a que façam uso desse seu
direito democrático.

_______________
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150/02
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre as eleições legislativas em Jammu e Caxemira
Bruxelas, 11 de Outubro de 2002

A União Europeia congratul-se com o facto de terem sido concluídas as eleições legislativas em Jammu e
Caxemira e apela a todas as partes para que respeitem os resultados das mesmas.

A União Europeia regista com satisfação que foram muitos os candidatos e eleitores a exercer o seu direito
democrático de eleger representantes locais, apesar da violência e da intimidação terroristas. A UE condena
com veemência os numerosos incidentes violentos ocorridos, que conduziram a uma trágica perda de muitas
vidas.

As eleições não foram objecto de observação por parte da UE, embora alguns membros do pessoal
diplomático da UE colocado em Nova Deli tenham seguido o processo com a assistência do Governo da
Índia. Com base nas impressões pessoais do seu pessoal diplomático, a UE saúda os enérgicos esforços da
Comissão Eleitoral indiana no sentido de promover eleições livres e justas. Incentivamos o Governo da Índia
a levar por diante o seu compromisso de averiguar cabalmente toda e qualquer irregularidade assinalada.

A UE espera que as eleições constituam um ponto de partida para um diálogo prospectivo e inclusivo com as
partes interessadas da Caxemira. Espera também que a evolução da situação conduza a melhoramentos em
matéria de governação e direitos humanos na Caxemira.

A União Europeia insta a Índia e o Paquistão a retomarem, logo que possível, um diálogo político sobre
todas as questões que os dividem, incluindo a Caxemira. Esta questão apenas poderá ser resolvida com
carácter duradouro através de um diálogo inclusivo que envolva o povo da Caxemira.

A União Europeia está pronta a colaborar com a Índia e o Paquistão, bem como com outros membros da
comunidade internacional, para debelar a actual crise entre aqueles dois países e encorajar os esforços no
sentido de resolverem os seus diferendos através do diálogo bilateral.

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.

______________
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151/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a situação no Nepal

Bruxelas, 11 de Outubro de 2002

A União Europeia reafirma o seu apoio à governação democrática e aos princípios da democracia
multipartidária e da monarquia constitucional consagrados na Constituição do Nepal.

A União Europeia regista a formação de um governo provisório no Nepal e manifesta a esperança de que
esse governo funcione na base de um consenso político alargado. A UE insta o novo governo a garantir que
sejam brevemente encetadas negociações com os maoistas, tendo como objectivo a sua integração no
processo político. Neste contexto, a UE aguarda com expectativa a melhoria das condições para a realização
de eleições democráticas num clima pacífico e insta o governo a anunciar dentro em breve novas datas para
as eleições locais e gerais.

A União Europeia condena as acções armadas violentas levadas a cabo pelos rebeldes maoistas, que
infligiram consideráveis sofrimentos à população civil do Nepal e conduziram à anulação das eleições gerais.
Por esse motivo, a UE insta os rebeldes a porem imediatamente termo às suas acções violentas e a entrarem
num diálogo político com o Governo do Nepal.

Simultaneamente, a União Europeia reitera a necessidade urgente de atacar as causas subjacentes do actual
conflito, de entre as quais os problemas da pobreza, da exclusão, da corrupção e dos direitos do Homem.

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.

______________

152/02
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as recentes detenções por motivos

políticos na Birmânia/Mianmar
Bruxelas, 11 de Outubro de 2002

A União Europeia regista com grande apreensão as notícias das recentes detenções e prisões por motivos
políticos na Birmânia/Mianmar, incluindo a detenção de vários estudantes em Agosto e, mais recentemente,
a de 30 pessoas na última semana de Setembro.

A União Europeia, juntando-se aos membros da Assembleia Geral das Nações Unidas e da Comissão das
Nações Unidas para os Direitos do Homem, apelou em diversas ocasiões à libertação de todos os presos
políticos na Birmânia/Mianmar.

A União Europeia saudou a libertação de mais de 300 presos políticos nos últimos 18 meses. A nova onda,
totalmente injustificada, de detenções e prisões por motivos políticos vem, contudo, tirar força a este tímido
avanço.
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A União Europeia apela às autoridades da Birmânia/Mianmar para que ponham imediatamente cobro às
detenções e prisões por motivos políticos. Apela ainda às autoridades da Birmânia/Mianmar no sentido de
aproveitarem as iminentes visitas do Relator Especial das Nações Unidas para os Direitos do Homem e do
Enviado Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para realizarem os progressos que urge conseguir
na via da promoção da reconciliação nacional, do respeito pelos direitos humanos e do restabelecimento da
democracia.

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.

_______________

153/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
por ocasião das eleições que terão lugar na Jamaica em 16 de Outubro

Bruxelas, 14 de Outubro de 2002

A União Europeia está a acompanhar de perto o processo eleitoral na Jamaica, bem como as eleições que
terão lugar neste país em 16 de Outubro, e congratula–se com os apelos lançados pelos principais partidos
políticos para que estas eleições sejam livres e pacíficas. A União Europeia saúda igualmente a adopção
pelos partidos políticos de um "código de conduta" destinado a orientar o processo, bem como a nomeação
de um provedor político que garanta a abertura e imparcialidade do mesmo. Estas medidas constituem uma
indicação positiva do empenhamento dos partidos na erradicação da violência política.

No entanto, a União Europeia regista com apreensão os brutais assassínios ocorridos nas últimas semanas.

A União Europeia espera que as próximas eleições contribuam para edificar uma sociedade livre de violência
na Jamaica.

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

_______________
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154/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o recomeço das negociações de paz no Sudão

Bruxelas, 14 de Outubro de 2002

A União Europeia congratula-se com o facto de hoje, dia 14 de Outubro de 2002, o Governo do Sudão e o
SPLM/A terem retomado as negociações de paz. A União Europeia saúda em especial o anúncio de que
ambas as partes acordaram na cessação das hostilidades em todas as frentes, após a assinatura de um
memorando de acordo.

A União Europeia apela a todas as partes para que tomem as medidas necessárias para facilitar as
negociações de paz e trabalhem activamente para a consecução de uma paz justa e viável.

A União Europeia expressa o seu apoio total e indefectível ao processo de paz da IGAD, ao papel de
facilitador nele desempenhado pelo Quénia e aos parceiros externos que têm um papel crucial em todo o
processo.

A União Europeia reafirma que está disposta a apoiar firmemente um acordo de paz e a acompanhar o Sudão
na via da consolidação da 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 pelos países da EFTA que são membros
do Espaço Económico Europeu.

_______________

155/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições gerais no Paquistão

Bruxelas, 15 de Outubro de 2002

A União Europeia congratula-se pela conclusão das eleições multipartidárias nacionais e provinciais
realizadas no Paquistão. Estas eleições constituem um passo importante na transição gradual para a plena
democracia no Paquistão. A União Europeia manifesta a esperança de que todos os partidos e forças políticas
juntem os seus esforços em prol da boa governação e do bom funcionamento das instituições democráticas
no Paquistão, e da transferência de poderes da administração militar para uma administração civil.

A União Europeia continuará a acompanhar atentamente este processo e continua a apoiar o Paquistão na sua
transição para a democracia.

Uma missão de observadores da UE acompanhou as eleições e apresentou as suas conclusões preliminares
em 12 de Outubro de 2002. A União Europeia felicita as autoridades paquistanesas pela sua cooperação com
a missão de observadores e por ter assegurado a segurança global de um dia de eleições sem actos de
violência. Todavia, a União Europeia está preocupada com as alegadas manipulações e encoraja a comissão
de eleições a investigar as queixas relativas ao processo eleitoral.
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Além disso, e após a conclusão dos processos eleitorais em Jammu e Cachemira e das eleições no Paquistão,
a UE insta a Índia e o Paquistão a tomarem medidas para abrandar a tensão entre os dois países e a
prosseguirem logo que possível o diálogo político sobre os seus diferendos, incluindo a questão de
Cachemira.

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

_______________

156/02

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre evolução da situação no Sul da Ásia

Bruxelas, 18 de Outubro de 2002

A União Europeia congratula-se vivamente com o facto de o governo indiano ter anunciado a retirada dum
grande número de soldados da fronteira indo-paquistanesa. Esta decisão vem sublinhar a vontade do governo
indiano de proceder a uma desescalada no conflito e desempenhar um papel estabilizador no sul da Ásia.

Além disso, a União Europeia congratula-se da reacção do Paquistão, que anunciou a retirada de tropas da
fronteira com a Índia. A este respeito, a União Europeia recorda que importa pôr cobro a todos os actos de
terrorismo na região.

A União Europeia espera que estas primeiras medidas muito importantes sejam seguidas de outras iniciativas
tendentes a reduzir a tensão e instaurar um clima de confiança entre as partes.

A União Europeia lança novo apelo à Índia e ao Paquistão para que, logo que possível, retomem um diálogo
diplomático sobre todas as questões que os dividem, incluindo a Caxemira. A União Europeia está pronta a
cooperar com as duas partes e com outros membros da comunidade internacional com vista a contribuir para
despoletar a crise entre a Índia e o Paquistão e providenciar para que se instaure uma paz duradoura na
região.

_______________
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157/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a continuação da luta nas regiões leste e nordeste da

República Democrática do Congo
Bruxelas, 22 de Outubro de 2002

A União Europeia manifesta a sua séria preocupação quanto aos recentes conflitos nas regiões leste e
nordeste da República Democrática do Congo e perante as implicações políticas do ressurgir da violência
bem como as consequências humanitárias do conflito para a população congolesa.

A UE receia que as novas tensões possam prejudicar os significativos progressos recentemente alcançados
com base nos Acordos de Pretória e de Luanda.

A UE insta todos os grupos armados e milícias em actividade na República Democrática do Congo a
absterem-se de actividades militares e a unirem os seus esforços no sentido de uma resolução política do
conflito no âmbito do diálogo intercongolês, agora que as tropas estrangeiras estão a concluir a sua retirada
do território da República Democrática do Congo. A UE encoraja as Partes nos Acordos de Pretória e de
Luanda a trabalharem em conjunto, de forma construtiva, para aumentarem a confiança e para restaurarem a
estabilidade nas áreas em conflito.

Embora congratulando-se com a declaração do Governo da República Democrática do Congo que solicita
aos grupos armados a cessação das hostilidades na parte oriental da República Democrática do Congo, a UE
apela igualmente a todos os governos, forças militares, outras organizações e indivíduos para que cessem
todo o apoio a qualquer dos grupos envolvidos na luta na região oriental da República Democrática do
Congo e no Burundi, e a usarem a sua influência sobre estes grupos para os persuadir a cessar imediatamente
todas as actividades militares.

A UE está seriamente preocupada com o aumento das violações dos direitos humanos na região de Ituri e
insta as Partes em conflito a respeitarem os direitos humanos da população.

A UE solicita ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que se debruce urgentemente sobre as medidas
susceptíveis de abrandar a tensão nas regiões leste e nordeste da República Democrática do Congo e, em
especial, a rever o mandato da MONUC e a considerar o aumento da sua presença de controlo na parte
oriental da República Democrática do Congo. A UE solicita ao Governo da República Democrática do
Congo que coopere inteiramente com a MONUC e com todas as restantes Partes envolvidas em matéria de
DDRRR. Em particular, é urgentemente necessária uma maior cooperação com o processo de DDRRR em
Kamina (acesso da MONUC aos ex-combatentes, remoção dos membros da FDLR que se opõem ao
processo).

A UE apela a todas as Partes actualmente envolvidas no diálogo intercongolês para que desenvolvam ainda
maiores esforços no sentido de alcançar um acordo global e abrangente tendo em vista o estabelecimento de
um governo de transição.

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

_______________
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158/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o Programa Nuclear da Coreia do Norte

Bruxelas, 18 de Outubro de 2002

A UE manifesta a sua profunda apreensão em relação a informações na sequência da visita do Enviado
Especial dos EUA à RPDC, segundo as quais RPDC admitiu estar a desenvolver um programa de armamento
nuclear clandestino. A UE insta a Coreia do Norte a prestar imediatamente esclarecimentos sobre esta
questão.

Esse programa constitui uma grave violação dos compromissos assumidos pela Coreia do Norte ao abrigo do
Tratado de Não–Proliferação, do acordo de salvaguardas concluídos com a Agência Internacional da Energia
Atómica, e, ainda, da declaração conjunta da Coreia do Norte e da Coreia do Sul sobre a desnuclearização da
Península Coreana e do quadro acordado. Põe igualmente em causa o projecto KEDO.

A UE apela a que a Coreia do Norte tome medidas imediatas para cumprir os seus compromissos
internacionais de não–proliferação e pôr termo ao seu programa de armamento nuclear de forma verificável
em conformidade com o seu acordo de salvaguardas da AIEA.

A UE espera que não sejam postos em causa os progressos obtidos recentemente no processo de paz para a
Península Coreana.

A União Europeia está disposta a colaborar com todas as partes na busca de uma solução pacífica para esta
situação.

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
dos Espaço Económico Europeu.

_______________

159/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, a respeito da declaração dos países da
Europa Central e Oriental associados à União Europeia, de Chipre e Malta, países também

associados, e do Liechtenstein e da Noruega, países da EFTA que são membros do Espaço Económico
Europeu, sobre a prorrogação da Posição Comum relativa à Birmânia/Myanmar

Bruxelas, 28 de Outubro de 2002

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre e Malta, países também
associados, e o Liechtenstein e a Noruega, países da EFTA que são membros do Espaço Económico
Europeu, declaram que subscrevem os objectivos da Posição Comum 2002/.../PESC, definida pelo Conselho
da União Europeia em 21 de Outubro de 2002, com base no artigo 15.º do Tratado da União Europeia, e que
prorroga a Posição Comum relativa à Birmânia/Myanmar. Mais declaram que assegurarão a conformidade
das suas políticas nacionais com a referida posição comum.
A União Europeia regista e saúda este compromisso.

_______________
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160/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a cessação das hostilidades na Somália

Bruxelas,  5 de Novembro de 2002

A União Europeia congratula-se com a declaração sobre a cessação das hostilidades e sobre a estrutura e os
princípios do processo de paz e reconciliação na Somália, adoptada pelas partes somalianas em Eldoret, na
primeira conferência do processo patrocinado pela IGAD. Este acordo representa um passo fundamental e
garantirá uma vasta base consensual para o processo.

A União Europeia congratula todos os participantes por esta demonstração do seu desejo de paz, estabilidade
e normalidade, a que também o povo somaliano tanto aspira, e convida-os a prosseguirem os seus esforços
nesta via. A UE considera animador o facto de ter sido anunciado que a segunda fase do processo terá início
em 1 de Novembro, para que as partes possam debater questões essenciais do processo. Nesta fase
importantíssima, será decisivo que todas as partes se empenhem verdadeiramente na busca de soluções.

A União Europeia reitera o seu pleno apoio ao processo de paz patrocinado pela IGAD e aos esforços
envidados pelo Comité Técnico que, sob a coordenação do Quénia, desempenhou um papel fundamental na
consecução deste importante resultado.

A União Europeia reitera que está disposta a prestar o seu apoio político, financeiro e técnico aos trabalhos
da Conferência de Eldoret, bem como a contribuir ainda mais para o desenvolvimento do país, à medida que
forem sendo realizados progressos tangíveis na via da reconciliação, da paz e da segurança.

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.

_______________

161/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a tentativa de golpe de Estado na
República Centro-Africana

Bruxelas, 5 de Novembro de 2002

A União Europeia condena firmemente a nova tentativa de golpe de Estado na República Centro-Africana e
deplora as perdas de vidas humanas daí resultantes. A União Europeia reafirma o seu apego aos princípios da
União Africana e condena todo e qualquer recurso à força no intuito de obter uma mudança política.

A União Europeia apela aos soldados rebeldes para que deponham as armas, e insta os países da região a
respeitarem a soberania e a integridade do território da República Centro-Africana. A União Europeia
solicita em especial aos países limítrofes que vigiem as actividades dos nacionais da República Centro-
-Africana por forma a evitar que estes levem a cabo operações de desestabilização a partir dos seus
territórios.
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A União Europeia apela a todos os cidadãos da República Centro-Africana para que prossigam na via da
reconciliação e da reconstrução nacional, e a todos os dirigentes políticos para que reatem sem demora o
diálogo político.

A União Europeia relembra as disposições acordadas na Cimeira de Chefes de Estado realizada em
Libreville, em 2 de Outubro de 2002, e salienta a urgência de as pôr em prática.

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

_______________

162/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
na sequência das eleições presidenciais de 27 de Outubro de 2002 no Brasil

Bruxelas, 29 de Outubro de 2002

A União Europeia felicita o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva pela sua vitória e faz votos por que obtenha os
maiores êxitos nas suas futuras funções como Presidente do Brasil.

A União Europeia reafirma o seu empenho em prosseguir as suas excelentes relações com o Brasil e em
reforçar mais ainda o diálogo político, as relações comerciais e o relacionamento económico com esse país.

A União Europeia confia no vigor da economia brasileira e nas suas potencialidades de crescimento, aguarda
com expectativa a possibilidade de trabalhar estreitamente com o novo Governo Brasileiro, inclusivamente
para reforçar o Mercosur, e reitera o empenho da UE em prosseguir as suas negociações com o Mercosur.

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, os países associados de Chipre, Malta e
Turquia, e os países da AECL, membros do Espaço Económico Europeu, alinham-se pela presente
declaração.

_______________
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163/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições legislativas no Togo

Bruxelas, 5 de Novembro de 2002

A União Europeia seguiu com preocupação a forma como decorreram as eleições legislativas no Togo, em
27 de Outubro de 2002.

Embora as eleições se tenham desenrolado sem incidentes, durante o período que as antecedeu não foram
respeitadas as condições previstas no Acordo-Quadro de Lomé, e os partidos de oposição que assinaram o
Acordo não participaram.

Assim sendo, a União Europeia não acredita que as eleições venham favorecer o diálogo no país.

As condições em que o escrutínio se efectuou denotaram uma falta de credibilidade que não ajudará a
progredir na procura de uma solução para a crise política no Togo.

A União Europeia recomenda às autoridades togolesas e a todos os partidos de oposição que assegurem, nas
próximas eleições, o direito de todas as tendências políticas a exprimirem-se e a participarem com a maior
transparência e independência possível.

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.

_______________

164/02

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre o acesso humanitário sem entraves ao Sudão

Bruxelas, 6 de Novembro de 2002

Declaração dos dadores do Sudão

Os Estados Unidos, a União Europeia, a Noruega, o Canadá, o Japão e a Suíça congratulam-se com a
assinatura, em 15 de Outubro, do Memorando de Acordo de Cessação de Hostilidades pelo Governo do
Sudão e pelo Movimento Popular de Libertação do Sudão, em que ambas as partes se comprometem a
permitir o acesso sem entraves do acesso humanitário a todas as áreas e a todas as pessoas que dele
necessitem. Esperamos que ambas as partes cumpram imediatamente as suas obrigações para facilitar a
implementação dos programas de assistência humanitária. Sentimo-nos encorajados pelo retomar das
negociações de paz da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento e louvamos o papel essencial
desempenhado pelo Governo do Quénia neste processo.
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A situação humanitária no Sudão continua dramática, especialmente em áreas que há muito vêem bloqueado
o acesso à ajuda humanitária. A comunidade dos dadores está pronta a apoiar as Nações Unidas e os seus
parceiros no sentido de assegurar  o acesso humanitário sem entraves – incluindo a avaliação das
necessidades e da segurança – a todo o Sudão. Salientamos a importância de garantir a segurança de todos os
trabalhadores humanitários à medida que os programas de ajuda humanitária se expandem através do Sudão.

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.

_______________

165/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
relativa ao acordo de cessação das hostilidades

entre o Governo da Indonésia e o GAM
Bruxelas, 4 de Novembro de 2002

A União Europeia apoia os esforços que têm vindo a ser desenvolvidos pelo Governo da Indonésia e pelo
GAM (Movimento do Achém Livre) no sentido de uma resolução pacífica do conflito no Achém.

O diálogo é a única solução viável. A União Europeia encoraja as partes a envidarem todos os esforços no
sentido de chegarem rapidamente a um acordo que permita o diálogo entre todas as partes interessadas, a fim
de encontrarem uma solução duradoura para o conflito no Achém que conduza à democracia, ao respeito
pelos direitos do homem e ao desenvolvimento.

A União Europeia continuará a acompanhar de perto as negociações em curso entre o Governo da Indonésia
e o GAM.

_______________
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166/02

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
na sequência das eleições legislativas no Barém

Bruxelas, 5 de Novembro de 2002

A União Europeia congratula-se com o desenrolar do processo eleitoral no Reino do Barém, que demonstra
que o Barém e a sua população deram passos importantes para o desenvolvimento de um Estado
democrático. Com as eleições legislativas de 24 e 31 de Outubro de 2002, a população do Barém teve a
oportunidade de exercer o seu direito democrático de voto. A União Europeia regista com satisfação que as
eleições legislativas foram conduzidas de forma calma e harmoniosa, o que também foi reconhecido pela
oposição. A União Europeia congratula-se ainda com o facto de as mulheres terem podido participar nas
eleições. A União está convicta de que o novo governo será capaz de, firmemente alicerçado no Estado de
direito e no respeito dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais, responder plenamente à
aspiração de paz e de prosperidade de toda a população.

A União Europeia continuará a apoiar o Reino do Barém e a sua população nos seus esforços em prol das
reformas democráticas.

______________

167/02

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, 11 de Novembro 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 2002/847/PESC do Conselho, de 28 de Outubro de 2002, que
actualiza a Posição Comum 2001/931/PESC relativa à aplicação de medidas específicas de combate ao
terrorismo e revoga a Posição Comum 2002/462/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.

_______________
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168/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a Costa do Marfim

Bruxelas, 15 de Novembro de 2002

A União Europeia apela às partes interessadas para que assinem rapidamente um protocolo de acordo
redigido nos termos dos acordos CEDEAO para o diálogo introduzido em Lomé após a assinatura do cessar-
-fogo.

A União Europeia apoia a rápida projecção da força de segurança e fiscalização da CEDEAO.

A União Europeia condena todos os actos de violência contra os partidários de qualquer das partes sem
excepção e apela às autoridades de todo o país para que investiguem a fundo o assassinato do Dr. Benoît
Dacoury-Tabley e as atrocidades cometidas e para que dêem passos no sentido de garantir que os
responsáveis sejam julgados.

A União Europeia apela ao Governo para que aplique as reformas propostas pelo Fórum de Reconciliação
Nacional que diz que está preparado para implementar, a fim de reforçar a democratização do país.

A União Europeia recorda aos países vizinhos a necessidade de manterem controlos rigorosos nas suas
fronteiras.

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.

_______________

169/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a Resolução n.º 1441 do Conselho de Segurança das Nações Unidas (Iraque)

Bruxelas, 14 de Novembro de 2002

A União Europeia saúda a aprovação da Resolução n.º 1441 do Conselho de Segurança das Nações Unidas,
de 8 de Novembro de 2002, bem como o facto de a mesma ter sido adoptada por unanimidade. Com a
adopção desta nova resolução, o Conselho de Segurança afirmou o seu papel e a sua responsabilidade na
manutenção da paz e da segurança a nível internacional.

Esta resolução representa um importante passo na via da eliminação das armas de destruição maciça do
Iraque. A União Europeia insta o Iraque a aceitar de imediato a UNSCR n.º 1441 e a cumprir
incondicionalmente todas as suas disposições. Esta oportunidade é a última de que o Iraque dispõe para
honrar as suas obrigações de desarmamento. A União Europeia insta o Iraque a cooperar inteiramente com os
inspectores de armamento e a garantir-lhes o acesso imediato e sem quaisquer entraves ou restrições a todas
as zonas e instalações do país.
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A União Europeia expressa a sua inteira confiança e apoio ao Dr. Hans Blix, da UNMOVIC, e ao Dr. El
Baradei, da AIEA, no desempenho da sua missão.

A União Europeia manifesta também o seu apoio ao Conselho de Segurança na forma como continua a gerir
esta questão.

_______________

171/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o rapto de membros do pessoal de organizações humanitárias no Norte do Cáucaso

Bruxelas, 20 de Novembro de 2002

A União Europeia congratula-se com a libertação, em condições de segurança, dos dois membros do Comité
Internacional da Cruz Vermelha que haviam sido raptados no Norte do Cáucaso. Continua, todavia,
profundamente preocupada com o destino da cidadã russa Nina Davidovich, da organização "Druzhba"
(parceira da UNICEF), e do cidadão neerlandês Arjan Erkel, membro de "Médecins sans Frontières –
 Suisse". Ainda não há infelizmente qualquer notícia sobre o paradeiro destes dois agentes de organizações
humanitárias, raptados respectivamente em Julho e Agosto, na Tchetchénia e no Daguestão.

A União Europeia lança um apelo aos responsáveis para que assegurem a sua imediata libertação e o seu
regresso em condições de segurança. Para a prestação de ajuda humanitária, é essencial que seja garantido
um acesso seguro e sem restrições. O rapto de membros do pessoal humanitário prejudica gravemente o
trabalho das organizações humanitárias que estão presentes na região do Norte do Cáucaso e cujo papel
continua a ser fundamental para a prestação de assistência àqueles que dela necessitam.

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.

_______________



INFORMAÇÕES GERAIS 59

Boletim 10.02.2003 - PT - PE 327.465

172/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a eleição do novo Primeiro-Ministro do Paquistão

Bruxelas, 28 de Novembro de 2002

A União Europeia felicita Zafarullah Khan Jamali pela sua eleição como novo Primeiro-Ministro do
Paquistão.

A União Europeia saúda o facto de a transferência de poderes para uma administração civil se efectuar
dentro do prazo previsto no calendário de transição para a democracia estabelecido pelo Paquistão e
manifesta uma vez mais a esperança de que todas as partes e forças políticas colaborem entre si no sentido de
assegurar a boa governação e a criação de instituições democráticas que funcionem devidamente.

A União Europeia aguarda com expectativa a oportunidade de cooperar com o novo Governo paquistanês em
todas as questões de interesse mútuo, designadamente na luta contra o terrorismo.

_______________

173/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a libertação de Riad al Turk, na Síria
Bruxelas, 21 de Novembro de 2002

A União Europeia congratula-se com a libertação de Riad al Turk, na sequência do indulto individual
concedido pelo Presidente em 16 de Novembro de 2002.

A União Europeia insta o Governo da Síria a dar seguimento a esta decisão positiva libertando todos os
presos políticos, incluindo os restantes nove destacados elementos da sociedade civil detidos no Outono
de 2001 pelo exercício pacífico do seu direito à  liberdade de expressão.

A União Europeia irá continuar a acompanhar a situação dos direitos humanos na Síria, e a seguir de perto o
caso dessas outras nove personalidades da sociedade civil que continuam na prisão. A União Europeia deseja
prosseguir o seu diálogo sobre a questão dos direitos humanos com o Governo sírio.

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

_______________
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174/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre os atentados terroristas em Jammu e Caxemira

Bruxelas, 26 de Novembro de 2002

A União Europeia condena energicamente os atentados absurdos de 24 de Novembro contra os templos de
Raghunath e de Shiv, em Jammu.

A União Europeia manifesta a sua consternação perante a morte de civis inocentes e apresenta as suas mais
sentidas condolências às famílias enlutadas e ao Governo da Índia.

Estes atrozes atentados põem em evidência a importância de se persistir na luta contra o terrorismo. Não
devemos permitir que tais actos venham perturbar os esforços pela paz no Estado de Jammu e Caxemira. Só
através do diálogo será possível satisfazer as aspirações de paz e normalidade da população de Jammu e
Caxemira.

_______________

175/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o processo de paz em Angola

Bruxelas, 2 de Dezembro de 2002

A UE exprime a sua satisfação pelo encerramento dos trabalhos da Comissão Conjunta, que assinala a
conclusão das principais missões do processo de paz em Angola.

Tendo sido assinada a declaração final da Comissão Conjunta estabelecida em Luanda, a UE continuará a
apoiar activamente o Conselho de Segurança das Nações Unidas no processo de revisão das sanções
impostas à UNITA e aplicará integralmente e sem demora as decisões no sentido de levantar qualquer uma
dessas sanções. Além disso, a assinatura da declaração permitirá ao Secretário-Geral apresentar ao Conselho
de Segurança o relatório sobre os mais importantes progressos registados no processo de paz em Angola.

Angola deverá ainda vencer vários desafios a médio e longo prazo, como a reintegração, a reinstalação, a
reconstrução e o relançamento do processo eleitoral. Haverá agora que enfrentar estas tarefas no âmbito do
processo de reconciliação nacional acordado por ambas as partes.

A UE felicita o Governo de Angola e a UNITA pela firme vontade política de que deram provas na
prossecução do objectivo da paz e da reconciliação nacional e convida todas as partes a continuarem a
colaborar estreitamente para consolidarem esse resultado. A UE manifesta a sua confiança na determinação
do povo de Angola e encoraja os dirigentes angolanos a corresponderem às suas legítimas aspirações de paz,
de reconciliação nacional e de democracia. A UE congratula-se vivamente com a declaração do Governo de
Angola de 19 de Novembro de 2002, em que reafirma os compromissos assumidos em relação à reintegração
social de todos os angolanos e reconhece a plena participação da UNITA no processo de paz.
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A UE apela ao Governo de Angola para que disponibilize os recursos necessários para fazer face à situação
humanitária e para implementar políticas que garantam os direitos civis e conduzam a verdadeiras reformas
económicas e sociais sustentáveis, e congratula-se com  a intenção manifestada pelo Governo no sentido de
mobilizar recursos suplementares para esses objectivos.

A UE reafirma o seu empenho em continuar a apoiar os esforços das autoridades angolanas para minorar o
sofrimento da população. Neste contexto, e para além do plano de acção a curto prazo destinado a apoiar o
processo de paz, de Maio de 2002, a Comissão Europeia está pronta a assinar com o Governo de Angola a
nova estratégia de cooperação CE-Angola para o período de 2002-2007, que estabelece a ligação entre a
assistência, a reconstrução e o desenvolvimento, no âmbito do Acordo de Cotonu.

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.

_______________

176/02

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre a eleição de Lucio Gutierrez para a presidência do Equador

Bruxelas, 26 de Novembro de 2002

A União Europeia felicita o povo equatoriano pela forma pacífica e transparente com decorreram as eleições
presidenciais e legislativas de 20 de Outubro e 24 de Novembro de 2002.

A realização de eleições livres e regulares é sinal da consolidação da democracia no Equador, como pôde
testemunhar a missão de observação eleitoral da UE, presente ao longo de todo o processo eleitoral.

A UE apresenta as suas felicitações ao Presidente Lucio Edwin Gutierrez Borbúa por ocasião da sua eleição
para a presidência do Equador e deseja-lhe o maior sucesso na tarefa de prosseguimento da estabilização da
democracia e do Estado de direito. A UE apela a todas as forças políticas e sociais do Equador para que
reúnam esforços, através do diálogo e do consenso nacional, para fazer face aos desafios políticos e
económicos com que o país se defronta.

A UE deseja reiterar que está determinada a aprofundar as suas relações com o Equador e com toda a região
andina nos domínios político, económico e do desenvolvimento, a fim de reduzir a pobreza, lutar contra a
corrupção e reforçar a democracia, o respeito pelos direitos humanos e o Estado de direito.

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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177/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, relativa ao acórdão do Tribunal
Internacional de Justiça de 10 de Outubro sobre as fronteiras terrestres e marítimas entre a Nigéria e

os Camarões
Bruxelas, 2 de Dezembro de 2002

A União Europeia congratula os Governos da Nigéria e dos Camarões pelo êxito dos resultados da reunião
sobre as suas fronteiras comuns, realizada em Genebra em 15 de Novembro de 2002 entre os Presidentes da
Nigéria e dos Camarões sob a presidência do Secretário-Geral das Nações Unidas.

A União Europeia incita ambas as partes a prosseguirem o diálogo tendo em vista a introdução de medidas
de criação de confiança.

A União Europeia congratula-se com a criação da Comissão Mista entre os Camarões e a Nigéria como um
fórum para fazer avançar os trabalhos no que respeita ao acórdão do Tribunal Internacional de Justiça sobre
as fronteiras terrestres e marítimas entre os dois países.

A União Europeia aguarda com expectativa a primeira reunião da Comissão Mista, realizada em Yaoundé
em 1 de Dezembro de 2002.

A União Europeia está pronta a apoiar este processo.

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.

_______________

178/02
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre a assinatura do cessar-fogo no Burundi
Bruxelas, 4 de Dezembro de 2002

A União Europeia regista que foi assinado em Arusha, Tanzânia, a 3 de Dezembro de 2002, um acordo de
cessar-fogo pelo Presidente Pierre Buyoya do Governo Provisório do Burundi e o líder da FDD, Pierre
Nkurunziza.

A União Europeia louva os esforços incansáveis da Iniciativa e Mediação Regional Africana para reunir
todas as partes no conflito com vista a resolvê-lo por meios pacíficos mediante negociações.

A União Europeia apela às partes para que aproveitem esta oportunidade a fim de estabelecer a paz no
Burundi e na Região dos Grandes Lagos, tendo presentes as aspirações do povo do Burundi, que têm sofrido
por demasiado tempo as consequências da guerra, da violência e das privações.
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A União Europeia insta a FNL a associar-se a esta importante dinâmica e participar na restauração da paz e
da estabilidade no Burundi.

A União Europeia tem apoiado constantemente este processo de paz e reafirma o seu compromisso de
continuar a contribuir de forma substancial para a paz e a prosperidade no Burundi.

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.

_______________

180/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a Somália
Bruxelas, 6 de Dezembro de 2002

A União Europeia recorda as Conclusões do Conselho sobre a Somália, de 22 de Julho de 2002, em que a
União Europeia afirmava o seu apoio à iniciativa da IGAD para a paz e a reconciliação e definia um quadro
geral de apoio àquela iniciativa regional.

A União Europeia congratula-se, por um lado, com a declaração sobre a cessação das hostilidades e a
estrutura e os princípios do processo de paz e reconciliação nacional, assinada em 27 de Outubro de 2002 por
todas as partes presentes em Eldoret, e, por outro lado, com o início, em 2 de Dezembro de 2002, dos
trabalhos dos seis comités técnicos que têm por missão estudar todos os aspectos fundamentais do processo
de paz. A União Europeia considera que se abriram importantes perspectivas para solução do conflito na
Somália.

A UE saúda e realça os esforços envidados pelos membros do Comité Técnico da IGAD para chegar a estes
resultados e exorta as partes somalianas a tirarem o maior partido da actual dinâmica e a fazerem tudo o que
estiver ao seu alcance para assegurar que a Conferência prossiga os seus trabalhos e seja coroada de êxito.

A UE incentiva igualmente a IGAD e os seus Estados membros a redobrarem esforços no sentido de
promover a reconciliação nacional na Somália e a contribuírem para o combate ao terrorismo, através da
consolidação da estabilidade e da segurança na região.

A UE apela também a todos os países e todas as organizações internacionais para que exerçam a sua
influência no sentido de apoiar a Conferência de Eldoret e consolidar o processo de reconciliação.

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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181/02

Declaração da presidência em nome da União Europeia
sobre o conflito da transnístria na Moldávia

Bruxelas, 4 de Dezembro de 2002

A UE está profundamente preocupada com a situação relativa ao conflito da Transnístria na Moldávia. A UE
salienta a necessidade de se encontrar uma solução para o conflito que respeite plenamente a integridade
territorial do Estado moldavo. A UE insta as partes no conflito para que progridam nas negociações a fim de
encontrar uma solução o mais rapidamente possível.

A UE lamenta os poucos progressos efectuados no cumprimento dos compromissos de Istambul.

A UE tem sempre apoiado os esforços desenvolvidos pelos mediadores internacionais para facilitar uma
solução para o conflito e deplora a falta de cooperação da parte transnístria no processo de negociação.

A UE manifesta a sua preocupação quanto às actividades ilegais associadas ao conflito. A UE apela a todas
as partes envolvidas para que ponham fim a tais actividades e está disposta a estudar as medidas que
contribuam para o cumprimento desse objectivo, bem como para a promoção de uma solução política para o
conflito.

A UE espera que todos os parceiros na região cooperem construtivamente com os esforços internacionais
para quebrar o impasse político e avançar no processo de negociação.

_______________

182/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, relativa ao projecto de lei constitucional
croata sobre os direitos das minorias nacionais

Bruxelas, 6 de Dezembro de 2002

A UE recorda que o respeito pelos princípios democráticos e os direitos humanos, incluindo os direitos das
pessoas que pertencem a minorias nacionais, constituem elementos essenciais dos Acordos de Estabilização
e de Associação assinados em Outubro de 2001. Neste contexto, a UE está a acompanhar com grande
atenção a segunda leitura pelo Parlamento croata do projecto de lei constitucional sobre os direitos das
minorias nacionais. A UE espera que esta lei, já há tanto tempo aguardada, venha conferir às minorias uma
protecção que estas considerem útil e legítima. É importante adoptar uma boa lei, e não apenas uma lei
qualquer. Essa lei deverá ter em consideração as recomendações do Alto Comissário para as Minorias
Nacionais da OSCE e do Conselho da Europa/Comissão de Veneza, bem como as obrigações previstas nas
convenções internacionais sobre a matéria. A UE apoia as recomendações da Missão da OSCE na Croácia no
sentido de as minorias conservarem os direitos já adquiridos e beneficiarem de uma representação adequada
no Parlamento e em vários outros órgãos.

_______________



INFORMAÇÕES GERAIS 65

Boletim 10.02.2003 - PT - PE 327.465

183/02

Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre a situação humanitária em Ituri e as
graves violações dos direitos humanos

Bruxelas, 11 de Dezembro de 2002

A União Europeia deseja expressar as suas sérias preocupações com a situação humanitária em Ituri  e as
graves violações dos direitos humanos.

A União Europeia pede a todas as partes que facilitem o acesso humanitário às populações afectadas pelo
conflito e respeitem a neutralidade e independência dos agentes humanitários, garantindo simultâneamente a
sua segurança.

A União Europeia condena com veemência a continuação das actividades militares por parte das milícias
armadas, que estão a explorar um conflito inter-étnico local por razões políticas e económicas.

A União Europeia apela a todas as partes para que cooperem plenamente a fim de ser constituída a Comissão
de Pacificação de Ituri. A UE apela ainda aos Governos da RDC e do Uganda para que façam uso de toda a
sua influência  a fim de pôr termo às tensões e trabalhem no sentido de garantir a existência, em Ituri, de
condições que permitam a boa aplicação do Acordo de Luanda. A este respeito, a UE regista o compromisso
assumido pelo Uganda no âmbito do Acordo de Luanda de completar a retirada das suas forças
até 15 de Dezembro de 2002, o mais tardar. A UE apela a todos os demais Estados da região para que
contribuam igualmente para a paz e a estabilidade na região.

A UE pede às Nações Unidas que continuem a acompanhar de perto a situação em Ituri e procedam, se
necessário, àss adaptações adequadas do mandato da MONUC à luz da crise actual.

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.

_______________

185/02

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre a situação na República Centro-Africana

Bruxelas, 10 de Dezembro de 2002

A União Europeia está profundamente preocupada com a situação de insegurança que impera na República
Centro-Africana e que é susceptível de pôr em causa a segurança e a estabilidade regionais.

Ao mesmo tempo que se congratula com a oferta de abertura política feita pelo Presidente Patassé, que
propõe o diálogo com a oposição e com a sociedade civil, e com a declaração do Chade sobre a colaboração
com o contingente da CEMAC feita através do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, a UE apela às partes
em conflito na República Centro-Africana para que lancem um diálogo nacional, sem excluir a reconciliação,
aberto a todas as forças dinâmicas da nação, que deverá conduzir à assunção de compromissos claros no
sentido de melhorar a situação política, social e económica do país.
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A UE apela aos Chefes de Estado da República Centro-Africana e da República do Chade para que reiterem
o seu compromisso de resolverem os diferendos entre os dois países através do diálogo e do permanente
reforço pacífico das suas relações.

A Comunidade apela à CEMAC e à CEN-SAD para que tomem as medidas necessárias com vista à
consolidação da paz e da segurança na República Centro-Africana, facilitando o posicionamento da força de
vigilância da CEMAC, que deverá permitir a retirada de todas as milícias estrangeiras.

A UE congratula-se com as medidas tomadas pelos Chefes de Estado em Libreville e com os esforços de
mediação feitos pela União Africana e pelo representante do Secretário-Geral da ONU.

A UE apela à implementação imediata dos Acordos de Libreville.

A União Europeia apela à comunidade internacional para que disponibilize a assistência técnica e financeira
necessária para o posicionamento de uma força de manutenção da paz e para que contribua para a
reestruturação das forças armadas e para a recuperação socioeconómica da República Centro-Africana.

A UE reitera o compromisso da Comissão Europeia de contribuir para esse processo de mediação através do
apoio às actividades de um enviado especial da União Africana a Bangui.

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.

_______________

186/02

Declaração da presidência, em nome da União Europeia,
sobre a situação no Turquemenistão

Bruxelas, 10 de Dezembro de 2002

A União Europeia deplora os actos de violência registados aquando da tentativa de assassínio de que terá
sido vítima o Presidente Niyazov em 25 de Novembro, em Ashgabat, e exprime todo o seu pesar às vítimas
inocentes.

Embora compreenda o desejo do Governo turquemeno de investigar em profundidade o ataque e de levar a
julgamento os culpados, a UE está preocupada com a forma como tem sido conduzida a investigação. Há
numerosos relatos de prisões em grande escala, incluindo a prisão ou detenção de toda a família da algumas
das pessoas acusadas de terem participado no ataque.

A UE apela às autoridades do Turquemenistão para que usem de contenção e conduzam as investigações na
plena observância da Constituição do Turquemenistão e das obrigações deste país nos termos do direito
internacional. Estas obrigações implicam que todos os detidos tenham direito à assistência de um advogado e
que ninguém seja sujeito a tortura ou maus tratos, nem mantido sob prisão por períodos prolongados sem
culpa formada.
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A UE insta o Governo do Turquemenistão a ignorar os apelos à reintrodução da pena de morte feitos por
alguns sectores da sociedade turquemena. Tal medida constituiria um grave recuo, com efeitos negativos
sobre a posição do Turquemenistão na cena internacional.

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.

_______________

188/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a implementação das directrizes da UE
para os esforços no sentido de prevenir e erradicar a tortura

Bruxelas, 11 de Dezembro de 2002

A erradicação da tortura, onde quer que esta tenha lugar, constitui uma preocupação prioritária da União
Europeia. Por esse motivo, a União Europeia tem apoiado firmemente a aprovação do Protocolo Facultativo
à Convenção contra a Tortura na Assembleia Geral da ONU.

Em 2001, o Conselho aprovou um conjunto abrangente de 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.
As directrizes servem para identificar formas e meios de actuar eficazmente para a prevenção da tortura e de
outras penas ou tratamentos desumanos e degradantes, no quadro da Política Externa e de Segurança da UE.

Para assegurar uma implementação sistemática destas directrizes, o Comité Político e de Segurança aprovou
um documento de trabalho sobre a implementação das directrizes relativas à tortura.

Este documento de trabalho introduz o envio sistemático de relatórios por parte dos Chefes de Missão da UE
sobre eventuais práticas de tortura nos respectivos países de residência. Com base nesses relatórios, bem
como noutras fontes fiáveis, a UE tomará as suas decisões sobre medidas específicas para a prevenção da
tortura.

Essas medidas podem incluir diligências junto dos países que tenham recusado a entrada ao Relator Especial
da ONU para a Tortura, acções de acompanhamento da implementação das recomendações do relator e
acções relativas a países onde a tortura continua a ser prática recorrente. A UE pode também levar a cabo
diligências em casos específicos e bem documentados de tortura e instar as autoridades do país em causa a
garantir a segurança física, a fornecer informações e a aplicar as salvaguardas pertinentes. A UE apelará à
investigação imediata e à responsabilização daqueles que praticam actos de tortura, bem como à reabilitação,
ressarcimento e indemnização das vítimas. A UE instará os países que ainda o não tenham feito a aderir à
Convenção da ONU contra a Tortura e abordará outras questões enumeradas nas directrizes contra a tortura.

Estes elementos serão também incluídos, sempre que necessário, no diálogo sobre direitos humanos e no
diálogo político da UE, bem como nas declarações proferidas em instâncias internacionais.
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A prevenção da tortura é também considerada uma prioridade na cooperação bilateral e multilateral para a
promoção dos direitos humanos. A UE estudará, nomeadamente, a possibilidade de apoiar a implementação
das recomendações do Comité da ONU Contra a Tortura e de outras instituições relevantes, bem como à
criação de mecanismos independentes para a investigação de alegações de tortura, e também de providenciar
assistência técnica a essas investigações.

O documento de trabalho será um documento em constante evolução, devendo ser actualizado e revisto à luz
da experiência e em cooperação com outros actores relevantes neste domínio.

_______________

189/02

Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre a aprovação do Protocolo Facultativo à
Convenção Internacional sobre a Tortura

Bruxelas, 19 de Dezembro de 2002

A prevenção e a supressão de todas as formas de tortura e outras penas ou tratamentos desumanos ou
degradantes, seja onde for que ocorram, é um objectivo político perseguido com vigor pela União Europeia e
todos os seus Estados-Membros.

Por conseguinte, a União Europeia congratula-se vivamente por a Assembleia Geral das Nações Unidas ter
aprovado o Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a tortura e outras penas ou
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

Graças a este Protocolo Facultativo, os locais de detenção poderão ser inspeccionados por peritos
independentes, com vista a evitar a tortura. O Protocolo assenta em dois pilares: um comité internacional sob
a égide do Comité das Nações Unidas contra a Tortura deverá efectuar inspecções internacionais em locais
de detenção; por outro lado, os Estados Partes no Protocolo deverão criar – ou administrar, se for caso disso
– mecanismos de inspecção independentes a nível nacional.

Celebra-se este ano o 15.º aniversário da aprovação da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura.
Porém, continuam a ocorrer casos de tortura e outras formas de maus tratamentos. São, pois, necessárias
outras medidas para tornar mais eficaz a luta contra a tortura. O Protocolo Facultativo à convenção conta-se
entre essas medidas.

A União Europeia espera que todos os países respeitem a proibição incondicional de todas as formas de
tortura, imposta pelo direito internacional, e está convicta de que o Protocolo Facultativo constituirá um
avanço na prevenção da tortura em todo o mundo. A União Europeia apela a todos os Estados para que
procedam com urgência à assinatura e ratificação do Protocolo.

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.

_______________



INFORMAÇÕES GERAIS 69

Boletim 10.02.2003 - PT - PE 327.465

190/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a situação na região de Pool, na República do Congo

Bruxelas, 16 de Dezembro de 2002

A União Europeia está extremamente preocupada com os confrontos que têm vindo a ocorrer, desde Março
de 2002, entre grupos de rebeldes armados e as forças armadas congolesas na região de Pool da República do
Congo.

A UE está preocupada com o facto de esta crise que se arrasta estar a criar uma situação cada vez mais grave
em termos humanitários e de segurança.

A União Europeia condena as atrocidades cometidas contra a população local e insta as autoridades
congolesas a permitirem com urgência o acesso das agências humanitárias às zonas afectadas.

A União Europeia regista com interesse as iniciativas recentemente tomadas em colaboração com
personalidades influentes da região de Pool, iniciativas essas que são de molde a promover uma resolução da
crise através do diálogo. A UE espera vivamente que todas as partes envolvidas actuem nesse mesmo
sentido.

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.

_______________

192/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a Conclusão das Negociações Intercongolesas em Pretória

Bruxelas, 17 de Dezembro de 2002

A União Europeia felicita todas as partes congolesas pelo acordo global sobre o processo de transição na
República Democrática do Congo, que contou com a participação de todos e foi concluído em Pretória, em
13 de Dezembro de 2002.

A União Europeia manifesta o seu elevado apreço pelos esforços concertados de mediação do Representante
Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas, Mustafa Niasse, e da delegação do Governo da África do
Sul. Expressa também a sua gratidão pelo envolvimento pessoal do Presidente Thabo Mbeki.

A União Europeia considera este acordo como um avanço decisivo no sentido da restauração de uma paz
duradoura na República Democrática do Congo e em toda a Região dos Grandes Lagos. As questões ainda
pendentes deverão ser tratadas com celeridade e no mesmo espírito construtivo que tornou possível este
acordo global. A União Europeia convida as partes signatárias a procederem de boa fé na implementação das
disposições deste acordo e a cooperarem na formação de um Governo Nacional de Transição que conte com
a participação de todos e seja responsável pela condução da República Democrática do Congo até à
realização das primeiras eleições democráticas.
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A União Europeia exorta todos os grupos armados que prosseguem as hostilidades no terreno a cessarem de
imediato toda e qualquer actividade militar, em especial nas províncias orientais e em Ituri, bem como a
conjugarem esforços no sentido da pacificação, unificação e reconstrução do país.

A União Europeia apela a todos os países da região para que cooperem com o governo de transição,
facilitando a implementação do acordo de Pretória.

A União Europeia está pronta a acompanhar a implementação do acordo, em especial mediante a execução
de um programa substancial de assistência ao Governo congolês, tendo em vista a reabilitação e a
reconstrução do país. A União Europeia está igualmente a disponibilizar uma substancial ajuda humanitária
para fazer face às necessidades urgentes da população, a quem os longos anos de guerra têm infligido grande
sofrimento.

A União Europeia reafirma o seu apoio à iniciativa das Nações Unidas e da União Africana que tem por
objectivo convocar, logo que as condições o permitam, uma conferência internacional sobre a democracia, a
paz e a estabilidade e o desenvolvimento da Região dos Grandes Lagos.

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.

_______________

193/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a situação na Costa do Marfim

Bruxelas, 18 de Dezembro de 2002

A União Europeia reitera a sua condenação dos actos de violência perpetrados na Costa do Marfim contra
um governo legítimo e reafirma o seu apego aos princípios da União Africana que reprovam todo e qualquer
recurso à força para obter alterações políticas.

A União Europeia sublinha a necessidade de todas as partes implicadas na crise actual participarem na
resolução do conflito por meios políticos e cessarem todas as hostilidades e todas as violações dos direitos
humanos.

A União Europeia manifesta a sua viva emoção face à descoberta de valas comuns e reitera a sua condenação
da violência. A União Europeia condena firmemente todos os actos de violência contra as populações,
venham de onde venham.

A União Europeia propõe que a ONU ordene urgentemente um inquérito destinado a determinar os factos e
as responsabilidades das violações dos direitos humanos, nomeadamente no que toca às valas comuns.

A União Europeia mantém o seu apoio à mediação da CEDEAO e faz votos porque seja rapidamente
escalonado o grupo de monitorização desta organização na Costa do Marfim.
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Por último, a União Europeia chama a atenção dos Estados para a necessidade dum controlo estrito das suas
fronteiras.

Subscrevem a presente declaração os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, os
países também associados Chipre, Malta e Turquia, bem como os países da EFTA membros do Espaço
Económico Europeu.

_______________

195/02

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, 23 de Dezembro 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 2002/976/PESC do Conselho, de 12 de Dezembro de 2002,
que actualiza a Posição Comum 2001/931/PESC relativa à aplicação de medidas específicas de combate ao
terrorismo e revoga a Posição Comum 2002/847/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.

_______________

196/02

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre as eleições na Guiné Equatorial

Bruxelas, 18 de Dezembro de 2002

A UE manifesta-se preocupada com a situação interna da Guiné Equatorial no que toca ao processo de
democratização. A UE deplora em especial a forma como foram conduzidas as eleições de 15 de Dezembro
de 2002. Considera que a oposição não esteve adequadamente representada nas eleições e lamenta que os
dirigentes da oposição continuem condenados e detidos, ou exilados.

A UE manifesta a sua decepção com o facto de o governo não ter seguido as recomendações repetidamente
expressas pelos representantes especiais das Nações Unidas no tocante à situação em matéria de direitos
humanos, instando o governo a que mostre o seu resoluto apego a um verdadeiro regime democrático e
convide as Nações Unidas e/ou A UE a enviar uma missão de assistência eleitoral.
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Com vista a restabelecer a confiança e favorecer um processo político construtivo, a UE incita vivamente o
governo a conceder sem demora uma amnistia total aos membros da oposição política.

A UE insta o governo e a oposição política a encetarem um diálogo político sem exclusivos sobre o processo
de democratização das instituições e da sociedade da Guiné Equatorial, bem como sobre a criação de
garantias no que toca à observância dos direitos humanos.

Subscrevem a presente declaração os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, os
países também associados Chipre, Malta e Turquia, bem como os países da EFTA membros do Espaço
Económico Europeu.

_______________

199/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições legislativas em Madagáscar

Bruxelas, 23 de Dezembro de 2002

A União Europeia congratula-se com o facto de as eleições legislativas em Madagáscar terem decorrido
calmamente no domingo, dia 15 de Dezembro de 2002, na sequência de uma campanha isenta de incidentes
violentos. A União regista igualmente com agrado a taxa de participação, que parece ter sido elevada.

A União Europeia congratula-se com o balanço globalmente favorável que a Missão de Observação Eleitoral
da UE fez da votação. Regista também, no entanto, as deficiências apontadas pela Missão, nomeadamente no
que diz respeito aos cadernos eleitorais, que apresentam algumas falhas, bem como um ou outro caso isolado
de intimidação.

A União espera que o escrutínio e o apuramento dos resultados se processe de forma satisfatória e
transparente até ao anúncio oficial dos resultados finais.

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

_______________
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200/02

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre a Prisão de Dirigentes Sindicais no Zimbabué

Bruxelas, 20 de Dezembro de 2002

A UE manifesta a sua enorme preocupação pelas recentes prisões de dez dirigentes sindicais e a alegação de
maus tratos durante o seu período de prisão. Tal surge no seguimento de uma série de outros actos de
intimidação e violência cometidos contra os sindicatos nos últimos meses.

Enquanto membro da organização internacional do trabalho, o Governo do Zimbabué comprometeu-se ao
respeito dos princípios e direitos fundamentais do trabalho.

Os sindicatos livres desempenham um papel fundamental numa sociedade normal. Ao tentar intimidar o
movimento sindical através da prisão dos seus dirigentes, a polícia do Zimbabué actuou de forma facciosa.

A crise económica no Zimbabué está a agravar-se. A União Europeia exorta o Governo do Zimbabué a
assumir o diálogo político com a sociedade civil e a respeitar os direitos dos sindicatos. Tal constituiria um
contributo no sentido de se encontrar uma solução para a crise actual.

A UE acompanhará de perto a evolução futura da situação.

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

_______________

201/02

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a situação interna na Venezuela

Bruxelas, 23 de Dezembro de 2002

A União Europeia continua a acompanhar com muita atenção e preocupação crescente a evolução da
situação interna na Venezuela.

A União Europeia congratula-se com a aprovação, pelo Conselho da OEA, da Resolução 833 de apoio às
instituições democráticas na Venezuela e aos esforços de mediação desenvolvidos pelo Secretário-Geral
desta organização.

Neste contexto, a União Europeia apoia firmemente os esforços envidados pelo Secretário-Geral da OEA,
que visam criar condições para o diálogo e a reconciliação nacional.
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A União Europeia insta as instituições e o povo da Venezuela a procurarem uma solução pacífica e
constitucional para a crise, a fim de que se possa restabelecer no país uma situação estável, que favoreça o
progresso económico e o desenvolvimento social, no pleno respeito pelos princípios democráticos e pelo
Estado de direito.

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.

_______________



INFORMAÇÕES GERAIS 75

Boletim 10.02.2003 - PT - PE 327.465

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

REUNIÃO PLENÁRIA
DE 22 E 23 DE JANEIRO DE 2003

SÍNTESE DOS PARECERES ADOPTADOS

Os pareceres do CESE 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 22 e 23 de Janeiro de 2003 contou com a presença de Akis TSOHATZOPOULOS,
Ministro Grego do Desenvolvimento, em representação da Presidência em exercício do Conselho da União
Europeia, e de Loyola de PALACIO, Vice-Presidente da Comissão Europeia.

A TSOHATZOPOULOS apresentou o programa da presidência grega e Loyola de PALACIO apresentou
o programa de trabalho da Comissão, dando particular realce às questões dos transportes. Intervieram
igualmente na reunião as seguintes individualidades: Jinhua Chen, Presidente do Conselho Económico e
Social Chinês, Vice-Presidente do Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês
(CCPPC), e Bas Treffers, Vice-Presidente do Fórum Europeu dos Deficientes.

1. CONCORRÊNCIA E TRIBUTAÇÃO

•  XXXI Relatório sobre a Política de Concorrência
 
 Relator : P. BARROS VALE    (Empregadores – P)
 

– Referências : COM (2002) 462 final –  CESE 69/2003
 

– Pontos principais :

A reafirmação da importância da aplicação das regras da concorrência como elemento fundamental do
funcionamento económico do Mercado Único e como uma das tarefas mais importantes da Comissão marca
a abertura deste relatório. Acentua-se o papel essencial da política de concorrência na constituição de um
enquadramento europeu cada vez mais equilibrado e equitativo, mostrando-se tanto mais decisivo quanto
mais acentuada é a globalização da economia.

http://www.cese.europa.eu
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Face ao próximo alargamento revela-se crucial, na opinião do Comité, uma maior atenção da Comissão aos
países candidatos no sentido de garantir que em toda a UE se apliquem as mesmas regras e com a mesma
eficácia.

No seu parecer, o Comité pronuncia-se circunstanciadamente sobre as várias questões relativas à
concorrência, por exemplo:

A preparação dos países candidatos em matéria de concorrência.

O reforço do Mercado Interno e a garantia da igualdade de condições para as empresas.

A não-obrigatoriedade das notificações e a presunção de legalidade dos acordos na mira de coerência na
aplicação das regras da concorrência.

A absoluta necessidade de uma reforma dos poderes de investigação da Comissão no sentido do seu reforço e
alargamento.

Uma competência comunitária automática.

A cooperação entre as entidades responsáveis dos vários países e/ou blocos económicos.

Os acordos de pequena importância (de minimis), bem como a redução das formalidades administrativas.

O estabelecimento de mecanismos que aumentem a intensidade da concorrência, especialmente em mercados
muito regulamentados.

Uma ampla publicitação das leis da concorrência e das formas de denúncia junto da população.

A concorrência das PME vs as grandes empresas; das regiões periféricas e/ou desfavorecidas vs outras
regiões geograficamente mais favorecidas; dos países pobres vs países ricos; e do enquadramento jurídico e
normas contabilísticas europeias vs enquadramento jurídico e normas contabilísticas norte-americanas.

A revisão do regulamento sobre as concentrações na Comunidade Europeia e a cooperação com as instâncias
internacionais.

A participação das autoridades nacionais nas operações de concentração.
Um controlo eficaz dos auxílios do Estado que garanta a utilização eficiente dos fundos.

As graves carências devidas à falta de numerosas informações sobre os auxílios do Estado acessíveis ao
público ou à estruturação das mesmas.

A falta de cooperação entre as diversas direcções-gerais da Comissão, na óptica de uma política concertada
em prol da livre concorrência.
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– Contacto : João Pereira dos Santos

 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Fiscalidade aplicável ao gasóleo
 Relator : P. LEVAUX (Empregadores – F)
 

– Referências : COM(2002) 410 final – 2002/0191 (CNS) – CESE 73/2003

– Pontos principais :

 O Comité aprova as disposições da directiva na generalidade, aditando-lhe algumas propostas que se
resumem a quatro medidas:

 
– Diminuir 1 a 2 anos o período transitório para chegar a uma taxa central em 2008 ou 2009.
– Instaurar, em benefício do orçamento comunitário, um dispositivo de direitos – semelhante ao

sistema suíço – aplicado aos veículos pesados estrangeiros que transpõem as fronteiras da União.
Criar um fundo europeu de infra-estruturas, alimentado por uma taxa europeia de um cêntimo por
litro e por direitos cobrados aos veículos pesados estrangeiros.

– Confiar a gestão dos fundos ao BEI, para que este subsidie e bonifique os empréstimos, permitindo a
realização dos projectos prioritários de infra-estruturas de transporte.

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

2. AGRICULTURA E AMBIENTE

•  Utilização sustentável dos pesticidas
 Relator : S. NILSSON (Interesses Diversos - S)

 
– Referências : COM(2002) 349 final – CESE 68/2003
 
– Pontos principais :

O CESE apoia os esforços da Comissão no sentido de desenvolver uma estratégia temática para a utilização
sustentável dos pesticidas no espírito da comunicação da Comissão em apreço. Esta estratégia deveria
combinar as medidas já existentes e as acções complementares, a realizar de uma forma orgânica e
transparente, para evitar sobreposições que poderiam gerar confusão quanto à distribuição de papéis ou um
agravamento excessivo dos custos para os operadores económicos. Deveria ser feita referência à necessidade
de proteger as culturas, a qual pode ser mitigada através da utilização de pesticidas, sendo fundamental
avaliar, numa base científica sólida, os riscos e os benefícios que lhe estão associados.

As novas disposições propostas no contexto da futura estratégia deverão comportar:

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS78

Boletim 10.02.2003 - PT - PE 327.465

•  Critérios e orientações comunitários comuns, embora os pormenores técnicos dos programas de acção
devam ser determinados ao nível nacional, por forma a permitir adaptá-los às circunstâncias locais.

•  Formação e aconselhamento de agricultores, trabalhadores agrícolas e sazonais e outros utilizadores
para minimizar os riscos para o ambiente e a saúde, co-financiando estas medidas através de um
imposto justo sobre os pesticidas. Para evitar distorções na concorrência, a Comissão deveria empenhar-
se pela introdução de um imposto análogo também noutros países.

•  Dedicar sobretudo atenção à minimização dos riscos inerentes ao uso de pesticidas, a qual poderá
subentender igualmente a redução da quantidade dos produtos agro-químicos utilizados, especialmente
se adaptada às exigências nacionais, regionais e locais.

O CESE saúda a revisão da Directiva 91/414/CEE relativa à comercialização dos produtos fitossanitários,
sendo considerados positivos alguns aspectos, designadamente, o princípio da substituição e os testes
regionais.
 
– Contacto: Johannes Kind 

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

3. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO

•  Estratégia de informação e comunicação para a União Europeia
 Relator-Geral : E. EHNMARK (Trabalhadores – S)

 
− Referências : COM(2002) 350 final - CESE 72/2003
 
– Pontos principais : 

A União Europeia está a entrar num período crucial de mudança. Os seus cidadãos não se sentem bem
informados sobre as actividades da UE, nem sobre as transformações em curso ou em debate. Para melhorar
a situação, a Comissão Europeia apresentou uma proposta sobre uma nova política reforçada de informação e
comunicação que coloca em destaque quatro temas de informação prioritários no intuito de melhorar a
coordenação ao nível das actividades de informação entre o plano da UE e o plano nacional.

O Comité Económico e Social Europeu (CESE) congratula-se com a proposta, que constitui uma plataforma
adequada para o desenvolvimento futuro das actividades de informação e comunicação. Todavia, o CESE
refere os três pontos principais que merecem consideração:

•  A estratégia não tem em conta o papel que pode desempenhar a sociedade civil organizada ao nível do
esforço total de informação e comunicação sobre as actividades da UE.

•  Os quatro temas de informação foram bem escolhidos, mas o ambiente e o desenvolvimento sustentável
estão ausentes da lista.

•  A estratégia deveria ter em conta mais claramente o sector educativo e as camadas jovens da população.

mailto:Johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:Johannes.kind@cese.europa.eu
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Por fim, o CESE salienta que deve ser dar mais atenção aos problemas do quotidiano, na medida em que
estes concretizam, ao nível individual, as acções da UE. O CESE tenciona continuar a desenvolver
individualmente as suas actividades de informação e comunicação.

 
− Contacto : Vasco de Oliveira

(Tel. : 00 32 2 546 9396 - e-mail : Vasco Oliveira@esc.eu.int)

4. LÍNGUA E CULTURA

•  Aprendizagem das línguas e diversidade linguística
•  
 Relatora-Geral : R. HEINISCH (Interesses Diversos – D)

– Referências : SEC(2004) 1234 final – CESE 71/2003

– Pontos principais :

 O CESE considera positivo e prometedor que a Comissão Europeia não considere os "Anos Europeus" (Ano
Europeu da Aprendizagem ao Longo da Vida e Ano Europeu das Línguas) como acções isoladas, antes
coligindo os seus resultados e integrando-os no programa de formação. O CESE aprova esta abordagem.
 
 
 O CESE congratula-se, pois, com o facto de a UE promover a aprendizagem das línguas. As línguas não
devem ser barreiras nem obstar à  integração e à comunicação global.

 A UE tem de enfrentar os desafios futuros numa óptica multilingue. Só assim será possível preservar a
identidade cultural dos povos, as diversidades regionais e, portanto, a riqueza cultural da Europa; desta
forma, tem-se simultaneamente em conta o princípio da subsidiariedade.

Cabe ao CESE promover e possibilitar a mobilidade dos trabalhadores e fazer com que a compreensão mútua
e a solidariedade deixem de ser dificultadas por barreiras linguísticas, preservando a diversidade linguística e
cultural na Europa. Todas as línguas europeias têm o mesmo valor cultural.
 

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

5. SEGUROS

•  Contas companhias de seguros
 Relator-Geral : G. RAVOET (Empregadores - B)
 

– Referências : COM(2002) 259 final – CESE 91/2003

mailto:Oliveira@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:Oliveira@cese.europa.eu
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– Contacto : João Pereira dos Santos

 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

6. INVESTIGAÇÃO

•  Substâncias químicas
 Relator-Geral : A BEDOSSA (Interesses Diversos – F)

– Referências : COM(2002) 530 final – 2002/0231 COD – CESE 75/2003
 

– Contacto : João Pereira dos Santos
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Boas práticas de laboratório
Relator-Geral:  A BEDOSSA   (Interesses Diversos - F)

– Referências : COM(2002) 529 final – 2002/0233 COD – CESE 74/2003
 

– Contacto :  João Pereira dos Santos
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

 
 

 _______________________
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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
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