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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

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

15/03 Grupos de visitantes convidados pessoalmente pelos Deputados fora do âmbito do programa
oficial de visitas de informação.

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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NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA DESIGNAÇÃO
DE OBSERVADORES PELOS PARLAMENTOS

DOS NOVOS ESTADOS AERENTES À UNIÃO EUROPEIA

Na sessão de 12 de Maio de 2003, o Parlamento Europeu tomou nota da designação pelos Parlamentos dos
novos Estados aderentes à União Europeia dos seguintes observadores:

REPÚBLICA CHECA

Câmara

 BENE� Miroslav
 EKERT Milan
 FAJMON Hynek
 HOLÁŇ Vilém
 KONEČNÁ Kateřina
 LACHNIT Petr
 LA�TŮVKA Vladimír
 LOBKOWICZ Jaroslav
 MALLOTOVÁ Helena

 MA�TÁLKA Jiří
 OUZKÝ Miroslav
 RANSDORF Miloslav
 ROUČEK Libor
 �ULÁK Petr
 SVOBODA Pavel
 TITZ Milo�
 ZAHRADIL Jan

Senado
 FALBR Richard
 KOLÁŘ Robert
 KROUPA Daniel
 PALEČKOVÁ Alena

 POSPÍ�IL Jiří
 SEFZIG Ludĕk
 VACULÍK Josef
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ESTONÍA

 BERG Eiki
 ILVES Toomas Hendrik
 KREITZBERG Peeter

 LAAR Mart
 REILJAN Janno
 SAVI Toomas

CHIPRE

 CHRISTODOULIDES Doros
 DEMETRIOU Panayiotis
 LYSSARIDES Vassos

 MATSAKIS Marios
 MAVROU Eleni
 SYLLOURIS Demetris

LETÓNIA

 BEKASOVS Martijans
 CILEVIČS Boriss
 DOBELIS Juris
 KĀPOSTS Andis
 KIR�TEINS Aleksandrs

 KĻAVIŅ� Paulis
 KU�ĶIS Aldis
 LIEPINA Liene
. PĪKS Rihards

LITUÂNIA

 BASTYS Mindaugas
 BOBELIS Kazys Jaunutis
 DID�IOKAS Gintaras
 KRI�ČIŪNAS Kęstutis
 KUZMICKAS Kęstutis
 KVIETKAUSKAS Vytautas
 LANDSBERGIS Vytautas

 LYDEKA Arminas
 MALDEIKIS Eugenijus
 PLOK�TO Artur
 VALYS Antanas
 VAREIKIS Egidijus
 VĖSAITĖ Birutė

HUNGRIA

 BAGÓ Zoltán
 BALLA Mihály
 BALSAI István
 CZINEGE Imre
 ÉKES József
 EÖRSI Mátyás
 FAZAKAS Szabolcs
 GRUBER Attila
 GURMAI Zita
 GYÜRK András
 HEGYI Gyula
 KELEMEN András

 KÓSÁ KOVÁCS Magda
 MANNINGER Jenő
 NÉMETH Zsolt
 ŐRY Csaba
 SURJÁN La'szló
 SZABÓ Zoltán
 SZÁJER József
 SZENT-IVÁNYI István
 TABAJDI Csaba
 VADAI Ágnes
 VÁRI Gyula
 VASTAGH Pál
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MALTA

 BONNICI Josef
 FENECH Antonio
 FRENDO Michael

 MONTALTO John Attard
VELLA George

POLÓNIA

Câmara

 BIELAN Adam
 CHRZANOWSKI Zbigniew
 CIBOROWSKA Danuta
 CIEMNIAK Grażyna
 FILIPEK Krzysztof
 GADZINOWSKI Piotr
 GAŁAŻEWSKI Andrzej
 GAWŁOWSKI Andrzej
 GRZEBISZ-NOWICKA Zofia
 GRZYB Andrzej
 IWIŃSKI Tadeusz
 JASKIERNIA Jerzy
 KALISŻ Ryszard
 KAMIŃSKI Michał Tomasz
 KLICH Bogdan
 KŁOPOTEK Eugeniusz
 KLUKOWSKI Wacław
 KOWALSKA Bronisława
 LEPPER Andrzej
 LEWANDOWSKI Janusz Antoni
 LIBERADZKI Bogusław

 LISAK Janusz
 ŁYŻWIŃSKI Stanisław
 MACIEREWICZ Antoni
 OLEKSY Józef
 PASTERNAK Agnieszka
 PĘCZAK Andrzej
 PROTASIEWICZ Jacek
 PUSZ Sylwia
 RUTKOWSKI Krzysztof
 SIEKIERSKI Czesław
 SMOLEŃ Robert
 SZCZYGŁO Aleksander
 TOMAKA Jan
 UJAZDOWSKI Kazimierz Michał
 WENDERLICH Jerzy
 WIDUCH Marek
 WIKIŃSKI Marek
 WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA
Małgorzata
 WIŚNIOWSKA Genowefa
 WOJCIECHOWSKI Janusz

Senado

 CHRONOWSKI Andrzej
 CYBULSKI Zygmunt
 DRZĘŹLA Bernard
 GRABOWSKA Genowefa
 LITWINIEC Bogusław

 PIENIĄŻEK Jerzy
 PODGÓRSKI Bogdan
 SMORAWIŃSKI Jerzy
 WITTBRODT Edmund
 ŻENKIEWICZ Marian
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ESLOVÉNIA

 BREJC Mihael
 GERMIČ Ljubo
 HORVAT Franc (Feri)
 JAKIČ Roman

 KACIN Jelko
 PETERLE Alojz
 PODOBNIK Janez

REPÚBLICA ESLOVACA

 A. NAGY László
 BAUER Edit
 BEŇOVÁ Monika
 BÉRE� Imrich
 FICO Róbert
 FIGEĽ Jan
 KOZLÍK Sergej
 KUBOVIČ Pavol
 MARTINÁKOVÁ Zuzana
 MASÁCOVÁ Petra
 �EVC Jozef
 VETE�KA Wiliam
 ZÁBORSKÁ Anna
 �IAK Rudolf
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COMUNICAÇÃO

O Parlamento Europeu foi informado no decurso da sua sessão plenária de 12 de Maio de 2003 sobre o
acórdão proferido pelo Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias (Quinta Secção), de 10 de
Abril de 2003, proferido no processo T-352/00 Le Pen/Parlamento Europeu.

Por força deste acórdão, a suspensão da perda do mandato do Deputado ao Parlamento Europeu Le Pen,
decretada como medida provisória pelo Presidente do Tribunal, em 26 de Janeiro de 2001, cessou a sua
produção de efeitos em 10 de Abril de 2003.

Consequentemente, é restabelecida a situação preexistente a esta medida provisória e a vacância deixada pelo
Sr. Le Pen é preenchida pela Sra. Marie-France Stirbois, com efeitos a partir de 11 de Abril de 2003.
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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 22.05.2003)

Autor Objecto N°

Cristiana Muscardini Pornografia de carácter pedófilo em linha E-1468/03

Paulo Casaca Vaga de detenções em Cuba E-1469/03

Herman Schmid Prisioneiros na Baía de Guantanamo E-1470/03

Herman Schmid Prisioneiros na Baía de Guantanamo E-1471/03

Wolfgang Ilgenfritz Controlo de qualidade dos auditores financeiros na UE P-1472/03

Stavros Xarchakos Acidentes de tráfego mortíferos na Grécia E-1473/03

Stavros Xarchakos Política linguística da Escola Europeia e do ensino na
Comunidade

E-1474/03

Carlos Lage Brindes nos alimentos E-1475/03

Michel Raymond Marca "Produtos dos Parques Naturais Regionais" E-1476/03

Maurizio Turco Restituições à exportação de "manteiga e outras matérias
gordas provenientes do leite; pastas de barrar (espalhar) de
produtos provenientes do leite" dos Estados-Membros
para o Estado do Vaticano

E-1477/03

Maurizio Turco Restituições à exportação de "carnes de animais da
espécie bovina, frescas ou refrigeradas" dos Estados-
Membros para o Estado do Vaticano

E-1478/03

Maurizio Turco Exportação de "carnes de animais da espécie bovina,
frescas ou refrigeradas" de Estados-Membros para o
Estado do Vaticano e gestão da secção da carne no
supermercado do Vaticano

E-1479/03

Maurizio Turco Restituições à exportação de "açúcar  de cana ou de
beterraba e de sacarose quimicamente pura, no estado
sólido" de Estados-Membros para o Estado do Vaticano

E-1480/03

Jan Mulder Protecção dos interesses financeiros no âmbito das
despesas agrícolas

E-1481/03

Camilo Nogueira Román O tratamento e o  financiamento comunitário do "Plano
Galicia" apresentado pelo Governo do Estado espanhol
depois da catástrofe do Prestige

E-1482/03

Johanna Boogerd-Quaak Protecção de dados relativos a passageiros dos transportes
aéreos - Declaração comum de 4 de Março de 2003

P-1483/03

Charles Tannock Graduação das importações do Sector V do Sistema de
Preferências Generalizadas (SPG) no respeitante a
alternativas de emprego à produção ilegal de droga na
Colômbia

E-1484/03
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Richard Corbett Discriminação na atribuição de acções no quadro da
conversão de bancos/instituições de crédito hipotecário

E-1485/03

Claude Moraes Ciber-racismo E-1486/03

Claude Moraes Ano Europeu dedicado ao tema "Memória e
Reconciliação"

E-1487/03

Johanna Boogerd-Quaak Escutas telefónicas no edifício Justus Lipsius E-1488/03

Reinhold Messner Normas de higiene para o abate e a transformação na
exploração

E-1489/03

Olivier Dupuis Incidência da guerra da Chechénia na economia russa E-1490/03

Proinsias De Rossa Advertências ao abrigo do artigo 10º E-1491/03

Margrietus van den Berg Negociações sobre o café E-1492/03

Torben Lund Ligações por "ferry boat" com a ilha de Bornholm e
abertura à concorrência

E-1493/03

Elly Plooij-van Gorsel "Manifestações de interesse" no âmbito do sexto
programa-quadro plurianual da Comunidade Europeia de
acções em matéria de investigação no que diz respeito à
investigação de embriões e de células germinais

E-1494/03

Jean-Louis Bernié Guia interpretativo da directiva "Aves" P-1495/03

Florence Kuntz Salvaguarda do património arqueológico iraquiano P-1496/03

Glyn Ford Destruição de bens da UE na Palestina E-1497/03

Ian Hudghton Pacote financeiro para 2003 destinado ao combate à BSE
e outras zoonoses

E-1498/03

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

Mexilhão-zebra e transvase do Ebro E-1499/03

Florence Kuntz Salvaguarda do património arqueológico iraquiano E-1500/03

Kathleen Van Brempt Reguladores de velocidade cruzeiro em veículos pesados E-1501/03

Kathleen Van Brempt Transferência dos números de conta bancária E-1502/03

Kathleen Van Brempt Seguro em função do signo astrológico E-1503/03

Elly Plooij-van Gorsel Mensurabilidade dos OGM presentes nos produtos
alimentares

E-1504/03

Arlindo Cunha Brindes nos alimentos E-1505/03

Ilda Figueiredo Qualidade dos novos postos de trabalho E-1506/03

Ilda Figueiredo Insolvência da Grundig AG e defesa dos postos de
trabalho em Portugal

E-1507/03

Gabriele Stauner Rubrica orçamental A-1090 - Majorações das
remunerações dos Membros da Comissão

P-1508/03
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Lucio Manisco Saque do património cultural e artístico iraquiano - Papel
da União Europeia

P-1509/03

Franz Turchi Assistência financeira à ANP P-1510/03

Paulo Casaca Correcções financeiras P-1511/03

Mario Mauro O caso de Oriel de Armas Peraza P-1512/03

Helle Thorning-Schmidt Condenação de Amina Lawal à lapidação E-1513/03

André Brie Aumento manifesto dos actos de violência anti-semitas na
UE em 2002

E-1514/03

André Brie Desflorestação em larga escala em zonas de conservação
de "habitats" naturais, bem como da fauna e da flora
selvagens, em Elbe-Elster, Land de Brandeburgo,
Alemanha

E-1515/03

John Bowis Plano de Desenvolvimento Nacional da Polónia e a "Via
Báltica"

E-1516/03

Glenys Kinnock Acordos de parceria económica E-1517/03

Joan Colom i Naval Atrasos na construção do troço de AVE (comboio de alta
velocidade) entre Figueras e Perpinhão

E-1518/03

Juan Izquierdo Collado Adiantamentos - Projectos de investigação no quadro do
Objectivo 2

E-1519/03

Lucio Manisco e Alexandros
Alavanos

Saque do património cultural e artístico iraquiano - Papel
da União Europeia

E-1520/03

Mario Borghezio Imigração clandestina e contágio pelo vírus SRA E-1521/03

Armando Cossutta Aumentos injustificados dos seguros de responsabilidade
civil para veículos automóveis

E-1522/03

Mario Mauro O caso de Oriel de Armas Peraza E-1523/03

Erik Meijer Pagamento obrigatório de quotizações referentes a
serviços de saúde num Estado-Membro diferente do
Estado-Membro de residência e onde se utiliza esses
serviços

E-1524/03

Erik Meijer Privatização de obras de arte em consequência de roubos
em grande escala de museus e controlo insuficiente do
comércio internacional de obras de arte

E-1525/03

Erik Meijer Falta de saneamento das habitações e dos locais
contaminados com amianto azul e castanho na Hungria,
futuro Estado-Membro da UE

E-1526/03

Erik Meijer Viabilidade do Projecto Galileu dentro da data de entrega
prevista em 2008 e da prossecução deste projecto sem a
ajuda da UE

E-1527/03
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Camilo Nogueira Román Criação da Estrutura Comum de Inspecção (ECI) e
instalação na Galiza da Agência Comunitária de Controlo
das Pescas

E-1528/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Concessão de empréstimos por parte do Banco Europeu
de Investimento (BEI) à Grécia e à Turquia

P-1529/03

Giuseppe Di Lello Finuoli Facilidades concedidas pelo Estado italiano e pela Região
da Campânia ao contrato de programa apresentado pela
Agrifuturo S.c.a.r.l.

P-1530/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Importação de conservas de atum da Tailândia e das
Filipinas

P-1531/03

Michael Cashman Desenvolvimento de uma nova tecnologia, privacidade e
liberdades

P-1532/03

Frédérique Ries Medicamentos inovadores na União Europeia alargada a
novos Estados-Membros

P-1533/03

Anne Van Lancker Consequências da anulação da dívida de países do terceiro
mundo para o procedimento relativo aos défices
excessivos

P-1534/03

Carlos Westendorp y Cabeza Regime para o intercâmbio de direitos de emissão de
gases de efeito de estufa

P-1535/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Concessão de empréstimos pelo Banco Europeu de
Investimentos à Grécia e à Turquia

E-1536/03

Charles Tannock Período de transição para a adaptação das autorizações de
comercialização de produtos médicos

E-1537/03

Charles Tannock Regras da UE e da OMC relativas às actividades de
sociedades baseadas em paraísos fiscais

E-1538/03

Jonas Sjöstedt Empréstimos do BEI a Marrocos - alegadas
irregularidades em matéria de capital de risco prestado a
PME

E-1539/03

Proinsias De Rossa Comércio de equipamento que pode ser utilizado para
infligir torturas ou a pena capital

E-1540/03

Proinsias De Rossa Proibição da produção de equipamento destinado a infligir
a pena de morte e torturas

E-1541/03

Proinsias De Rossa Controlo do comércio de produtos que podem ser
utilizados para infligir torturas

E-1542/03

Proinsias De Rossa Produção de equipamento e de produtos destinados a
aplicar a pena capital e a infligir torturas

E-1543/03

Carlos Westendorp y Cabeza Regime de comércio de direitos de emissão de gases com
efeito de estufa

E-1544/03

Bernard Poignant Teor de dioxina dos hidrolisatos E-1545/03

Marco Cappato Encerramento de Cafés Internet na Mongólia interna E-1546/03
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Mario Borghezio Adopção de medidas comuns pela Europa contra a SARS E-1547/03

Dorette Corbey Caça aos maçaricos-de-bico-direito em França E-1548/03

Toine Manders Introdução ilegal de um sistema de consignação para
embalagens na Alemanha

E-1549/03

Erik Meijer Impossibilidade de controlar os fluxos financeiros em
caso de modificação da propriedade de meios de
comunicação na Polónia e eventual tratamento prioritário
da Polónia como novo Estado-Membro da UE

E-1550/03

Paulo Casaca Rotulagem de produtos que contenham amianto E-1551/03

Paulo Casaca Brindes nos alimentos E-1552/03

Lord Inglewood Exportação de bens culturais P-1553/03

Jean Lambert Grupo de Coordenação do Regresso ao Afeganistão P-1554/03

Eija-Riitta Korhola Prevenção dos malefícios causados pelo álcool na
Finlândia

P-1555/03

Maurizio Turco Procedimentos desencadeados relativamente aos artigos
85º e 226º do Tratado que institui a Comunidade Europeia
no que respeita a empresas italianas e à República Italiana

P-1556/03

Claude Moraes Futebol e racismo E-1557/03

Claude Moraes Futebol e racismo E-1558/03

Claude Moraes A situação na Somália E-1559/03

Proinsias De Rossa Tintas para o cabelo e cancro E-1560/03

Proinsias De Rossa Execução das disposições sobre anti-discriminação
contempladas na directiva relativa à igualdade de
tratamento no trabalho

E-1561/03

Eija-Riitta Korhola Anomalias do novo Sistema de Evolução na Carreira
(CDR)

E-1562/03

Eija-Riitta Korhola Anomalias do novo Sistema de Evolução na Carreira
(CDR)

E-1563/03

Eija-Riitta Korhola Anomalias do novo Sistema de Evolução na Carreira
(CDR)

E-1564/03

Eija-Riitta Korhola Anomalias do novo Sistema de Evolução na Carreira
(CDR)

E-1565/03

Béatrice Patrie Sanções aplicadas a seis federações francesas do sector da
carne bovina

E-1566/03

Erik Meijer Epidemia de gripe aviária nos Países Baixos e na Bélgica
e a vacinação como alternativa ao abate preventivo em
grande escala de animais saudáveis

E-1567/03
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Erik Meijer Forte redução dos serviços de transporte de passageiros na
rede ferroviária eslovaca devido às condições secretas de
um empréstimo concedido pelo BEI em 1999

E-1568/03

Erik Meijer Separação jurídica entre as funções incompatíveis dos
revisores de contas como auditores e consultores de
grandes empresas

E-1569/03

Erik Meijer Críticas ao envolvimento activo das autoridades
flamengas na reabilitação do ambiente, eventualmente
contrário à promoção da livre concorrência

E-1570/03

Erik Meijer Soluções para os problemas ambientais na Flandres sem
aumentar a dependência de empresas privadas

E-1571/03

Christos Folias Protecção da floresta comunitária contra o incêndio E-1572/03

Phillip Whitehead "Europa via Satélite" e a cobertura televisiva dos trabalhos
das instituições europeias

E-1573/03

Chris Davies Aprovação de ajuda pública para a extracção de gás
metano das minas de carvão

E-1574/03

Chris Davies Emissões causadoras do efeito de estufa provenientes de
minas de carvão desactivadas

E-1575/03

Chris Davies Imposto energético europeu E-1576/03

Roberta Angelilli Utilização de OGM na agricultura E-1577/03

Herbert Bösch Inquérito do OLAF à representação da Comissão em
Viena

P-1578/03

Ulla Sandbæk Presença de níquel em moedas E-1579/03

Chris Davies Análise dos dados sobre estupefacientes ilegais na UE E-1580/03

Jean-Claude Fruteau Revisão da PAC - Estudo de impacto na agricultura das
regiões ultraperiféricas

E-1581/03

Ilda Figueiredo Situação da indústria naval na União Europeia E-1582/03

Jan Dhaene Tráfego fronteiriço por via férrea P-1583/03

Philip Bushill-Matthews Auxílios estatais P-1584/03

Joan Vallvé Diversidade linguística E-1585/03

Nuala Ahern Contaminação radioactiva proveniente de Sellafield E-1586/03

Nuala Ahern Normas de base de segurança nuclear E-1587/03

Nuala Ahern Princípio da precaução E-1588/03

Jan Dhaene e Carlos Bautista
Ojeda

Derrames de petróleo na fronteira entre Gibraltar e
Espanha

E-1589/03

Jules Maaten O papel dos certificados nas regras de origem
preferenciais e não preferenciais

E-1590/03
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António Campos Brindes nos alimentos E-1591/03

Karin Scheele Admissibilidade jurídica das medidas nacionais relativas à
coexistência de culturas

P-1592/03

Daniel Ducarme Equivalência dos diplomas e qualificações profissionais
de nível superior em estética-cosmética

P-1593/03

Emilio Menéndez del Valle Acordo comercial CE-Israel P-1594/03

Helena Torres Marques Pagamentos transfronteiras em euros P-1595/03

Regina Bastos Encerramento da "Schuh-Union", situada em Ponte de
Lima, Portugal

P-1596/03

Ioannis Marinos Financiamento do "European Ombudsman Institute" E-1597/03

Chris Davies Directiva sobre o transporte de animais E-1598/03

Caroline Jackson Classificação norte-americana de produtos agrícolas
geneticamente modificados (na sequência da pergunta H-
0433/98)

E-1599/03

Giles Chichester e Charles
Tannock

Expropriação arbitrária de propriedade na região de
Valência, em Espanha

E-1600/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Levantamento da restrição temporária para o uso de
farinha de peixe na alimentação animal

E-1601/03

Maria Carrilho Brindes nos alimentos E-1602/03

Hans-Peter Martin Identificação dos agentes da polícia P-1603/03

Cristiana Muscardini Vírus da pneumonia atípica (SARS) P-1604/03

Heide Rühle Possível violação da Directiva relativa à liberdade de
acesso à informação em matéria de ambiente

P-1605/03

Françoise Grossetête Revisão da Directiva 91/157/CEE P-1606/03

Antonio Tajani Violações sistemáticas dos direitos humanos em Cuba P-1607/03

Bart Staes Destruição de pesticidas obsoletos P-1608/03

Claude Moraes Grupo de Especialistas no Tráfico de Seres Humanos P-1609/03

Joan Colom i Naval Condutância e caudal ecológico do transvase do Ebro
proposto pelo PHN espanhol

P-1610/03

Jean-Louis Bernié Comercialização dos cereais P-1611/03

Heide Rühle Eventual violação ulterior da Directiva relativa à liberdade
de acesso à informação em matéria de ambiente

E-1612/03

Caroline Lucas Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) E-1613/03

Chris Davies Rendimento energético dos equipamentos eléctricos E-1614/03

Joan Vallvé Ajudas à cultura do arroz E-1615/03
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Antonio Tajani Síndroma Respiratória Aguda (SRA) E-1616/03

Antonio Tajani Síndroma Respiratória Aguda (SRA) E-1617/03

José Ribeiro e Castro Os Fundos Estruturais e de Coesão em Portugal II E-1618/03

Caroline Lucas Exposição aos pesticidas dos residentes e outras pessoas
habitualmente nas proximidades

P-1619/03

Patricia McKenna Extinção do salvelino árctico em Lough Conn, Irlanda P-1620/03

Marco Cappato Implicação da Coreia do Norte no comércio ilegal de
heroína e de meta-anfetaminas

P-1621/03

Patricia McKenna Derrogação da Directiva relativa aos nitratos E-1622/03

Patricia McKenna Aplicação de Directivas da UE por parte da Irlanda E-1623/03

Patricia McKenna Designação de zonas vulneráveis ao nitrato na Irlanda E-1624/03

Caroline Jackson Reconhecimento do sector da produção de ovos no que se
refere às importações de países terceiros

E-1625/03

Caroline Jackson Protecção dos consumidores relativamente aos ovos e aos
produtos derivados de ovos importados dos Estados
Unidos

E-1626/03

Jan Mulder e Toine Manders Consequências financeiras da peste aviária para os
multiplicadores de ovos para incubação

E-1627/03

Eija-Riitta Korhola Promoção na UE dos produtos do comércio justo e
solidário

E-1628/03

Eija-Riitta Korhola Promoção na UE dos produtos do comércio justo e
solidário

E-1629/03

Nelly Maes Esterilizações forçadas de mulheres romanichéis P-1630/03

Carlos Coelho Discriminação em razão da nacionalidade P-1631/03

Renato Brunetta Venda da sociedade "Vittoriosa Gaming" pela "Casinò
Municipale di Venezia"

P-1632/03

Mario Borghezio Comemoração do Beato Marco de Aviano, símbolo da
identidade europeia

E-1633/03

Carlos Coelho Discriminação em razão da nacionalidade E-1634/03

Ioannis Marinos Património das comunidades não muçulmanas da Turquia E-1635/03

Bartho Pronk Sexta Directiva relativa ao IVA E-1636/03

Catherine Stihler Condições de trabalho a bordo dos navios de cruzeiro E-1637/03

Bernard Poignant Luta contra a poluição marítima na sequência do
naufrágio do Prestige

E-1638/03

Erik Meijer Maior atenção à melhoria das condições de vida nas
regiões onde uma grande parte da população pertence aos
roma

E-1639/03
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Erik Meijer Insuficiência de meios para a manutenção das infra-
estruturas e para o co-financiamento de projectos nos
Estados-Membros que recorrem a reduções de impostos
como vantagem concorrencial

E-1640/03

Erik Meijer A não concessão da nacionalidade eslovena aos cidadãos
que, em 1991 e na qualidade de residentes no Estado
federado da Eslovénia, tinham a nacionalidade jugoslava

E-1641/03

Erik Meijer Subordinação de cidadãos da UE a um sistema norte-
americano de pontos e negociações em vez da procura da
verdade e da justiça penal ordinária

E-1642/03

Stavros Xarchakos Composição dos serviços de controlo na Grécia E-1643/03

Avril Doyle Estacionamento para pessoas portadoras de deficiência na
União Europeia

E-1644/03

Bill Miller Métodos para reduzir o desemprego nas indústrias de
mão-de-obra intensiva

E-1645/03

María Rodríguez Ramos Aplicação da cláusula de salvaguarda às importações para
a UE de gomos de satsumas em conserva provenientes da
China

E-1646/03

Erik Meijer Aplicação e gestão dos meios financeiros concedidos pela
UE para a integração da população roma e melhoria das
suas condições de vida na Bulgária

E-1647/03

Kathleen Van Brempt "Segway" P-1648/03

Alexander de Roo Dunas Kapittel E-1649/03

Hanja Maij-Weggen Detenção de Oscar E. Biscet em Cuba E-1650/03

Jules Maaten Advertência da Organização Mundial de Saúde sobre a
gripe aviária A H7N7 nos Países Baixos

E-1651/03

Eija-Riitta Korhola Regulamentação da profissão de serralheiro na UE E-1652/03

Joost Lagendijk Corpo Civil Europeu para a Paz: situação actual e
integração da prevenção de conflitos nas políticas externas
da UE

P-1653/03

Juan Naranjo Escobar Ajuda às populações desenraizadas da América Latina E-1654/03

Adriana Poli Bortone Expulsões sumárias e recusa de autorização de
permanência a milhares de Italianos na Alemanha

E-1655/03

Giovanni Pittella Leite FrescoBlu da Parmalat P-1656/03

Cristiana Muscardini Gripe aviária E-1657/03

Erik Meijer Aparecimento de novas doenças, preparação para a
epidemia de SARS, menores possibilidades de
investigação e maiores riscos para os idosos

E-1658/03
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Erik Meijer Persistência do risco de introdução de SARS nos Estados-
Membros pelos passageiros dos aviões devido à ausência
de controlos à chegada aos aeroportos europeus

E-1659/03

Alexander de Roo Drenagem do Kalmthoutse Heide E-1660/03

Luigi Vinci Processo contra Leyla Zana P-1661/03

Michl Ebner Portagem diferenciada E-1662/03

Joan Vallvé Ajudas à produção hortícola E-1663/03

Cristiana Muscardini Anulação do colóquio sobre o multilinguismo E-1664/03

Luigi Vinci Ensino da língua curda na Turquia E-1665/03

Proinsias De Rossa Extracção e retenção de órgãos de crianças sem
consentimento parental

E-1666/03

Proinsias De Rossa O IVA sobre os serviços postais E-1667/03

Charles Tannock Violações dos direitos do Homem no Sara Ocidental E-1668/03

Jean Lambert Oleoduto Baku-Ceyhan E-1669/03

María Sornosa Martínez Comissão autoriza projectos nefastos para a Rede Natura
2000

E-1670/03

Bartho Pronk Continuação da pergunta E-3529/02 sobre a
regulamentação legal do subsídio de férias

E-1671/03

Ian Hudghton ASP na vieira - regime de controlo vigente em França P-1672/03

Avril Doyle Circulação e identificação de equídeos P-1673/03

Christos Folias Encerramento do Quadro Comunitário de Apoio e das
Iniciativas Comunitárias

P-1674/03

Inger Schörling Pergunta suplementar sobre as compensações financeiras
destinadas aos pescadores da UE

P-1675/03

Neil MacCormick Imposto sobre o valor acrescentado aplicado às reparações
efectuadas em lugares de culto classificados

E-1676/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Cotonu E-1677/03

José Ribeiro e Castro Angola: "crianças-soldado" E-1678/03

Lissy Gröner Utilização de fundos pela chancelaria do Land da Baviera
para a promoção de eventos aquando da Semana da
Europa 2003

P-1679/03

Anna Karamanou Tortura e tratamento desumano das mulheres em prisões
na Turquia

P-1680/03

Jonas Sjöstedt Acordo tripartido entre a Comissão, o Tribunal de Contas
e o BEI

P-1681/03
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Enrico Ferri Controlo da segurança do tráfego marítimo e do impacto
ambiental do projecto de dragagem do Golfo de La Spezia
(Itália)

P-1682/03

Paulo Casaca Clarificação do Regulamento (CE) nº 2340/2002 do
Conselho

P-1683/03

Jens-Peter Bonde Definição de "contrato com a Comissão" E-1684/03

Brigitte Langenhagen Tacógrafo digital E-1685/03

Anna Karamanou Tortura e tratamento desumano infligido às mulheres em
prisões na Turquia

E-1686/03

Inger Schörling Botniabanan - delta do rio Umeå, Suécia E-1687/03

Anders Wijkman Construção da estrada Ladia Galaska na província de
Aceh, Indonésia

E-1688/03

Anders Wijkman Carne de animais selvagens E-1689/03

Anders Wijkman Carne de animais selvagens E-1690/03

Jonas Sjöstedt Comissões pagas ao Banco Europeu de Investimento pela
gestão da facilidade de investimento do Acordo de Cotonu

E-1691/03

Elly Plooij-van Gorsel Pediatria E-1692/03

Erik Meijer Atribuição em segredo de tarefas relativas à reconstrução
e gestão do Iraque a empresas norte-americanas pelo
Exército dos EUA

E-1693/03

Erik Meijer Transferência em curso e duradoura da gestão da
economia iraquiana e das provisões de petróleo para
empresas dos EUA

E-1694/03

Mario Mantovani e Antonio Tajani Urgência humanitária no Iraque: a situação dramática das
crianças, das pessoas com deficiência e dos idosos nos
hospitais

E-1695/03
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0089/03)  13 e 14 de Maio de 2003

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Alexandros ALAVANOS Aplicação pela Grécia da Directiva 1999/70/CE do Conselho H-0215/03

Josu ORTUONDO
LARREA

Guerra contra o Iraque: reabastecimento em voo dos
bombardeiros B-52 que sobrevoam cidades europeias

H-0217/03

Bernd POSSELT Reforma de Dayton H-0223/03

Othmar KARAS Política europeia de reforma da fiscalidade das empresas H-0229/03

Seán Ó NEACHTAIN Iniciativas da União Europeia para salvar Amina Lawal da
morte por lapidação

H-0230/03

Niall ANDREWS Acordo de Cotonu e prioridades do Conselho H-0232/03

Liam HYLAND OMC e prazo-limite para a agricultura H-0234/03

Brian CROWLEY Encerramento do reactor Magnox em Standort Calder Hall
(Sellafield)

H-0236/03

Gerard COLLINS Modelo rural europeu H-0238/03

Sarah LUDFORD As mulheres no Afeganistão e no Iraque H-0241/03

José RIBEIRO E CASTRO Cuba - Revisão da política H-0243/03

PERGUNTAS Á COMISSÃO

Paulo CASACA Temporal dos dias 11 e 12 de Abril nos Açores H-0254/03

Cristina GUTIÉRREZ-
CORTINES

Derrames  de hidrocarbonetos em Gibraltar H-0289/03
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PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO
Sr. KINNOCK

Carlos LAGE Nomeação de um funcionário português para o cargo de
Director-Geral da Informação e Comunicação

H-0222/03

Christopher HEATON-
HARRIS

Processos disciplinares na Comissão H-0267/03

Sr. NIELSON

Michl EBNER Água potável nos países em desenvolvimento e nos países
industrializados

H-0219/03

Bernd POSSELT Saúde reprodutiva H-0224/03

José RIBEIRO E CASTRO Angola - Situação actual e perspectivas democráticas H-0244/03

Glenys KINNOCK Convenção sobre o Futuro da Europa H-0250/03

Margrietus van den BERG Operação de nova autorização de dotações e apoio à iniciativa
de financiamento acelerado ("Fast Track Initiative")

H-0260/03

Sra. SCHREYER

Dana SCALLON Regulamento relativo à ajuda para políticas e acções em
matéria de saúde reprodutiva e sexual nos países em
desenvolvimento

H-0286/03
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
MAIO 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 24 11 10 7 1 0 2 GIANNITSIS

Comissão 50 10 36 6 3 0 1 DE PALACIO
KINNOCK
NIELSON
SCHREYER

Total 74 21 46 13 4 0 3
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

02/2003 327.931 BORGHEZIO Protecção europeia para o Museu André Breton 29.01.2003 29.04.2003 19

03/2003 328.896 RIBEIRO E CASTRO Datada próxima Conferência Intergovernamental
(CIG)

19.02.2003 19.05.2003 38

04/2003 329.639 TANNOCK, VILLIERS, HELMER,
McKENNA e de ROO

Transporte de animais vivos nos Estados-Membros e
nos países candidatos à adesão

10.03.2003 10.06.2003 234

                                                     
1 Situação em  00.00.0000



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 29

Boletim 02.06.2003 - PT - PE 332.925

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

05/2003 330.557 McCARTHY, FOURTOU,
MANDERS, ECHERER e OREJA
ARBURUA

Combate à pirataria e à contrafacção na UE alargada 26.03.2003 26.06.2003 115

06/2003 331.187 BORGHEZIO Envio de uma missão ao Iraque para garantir o
respeito da Convenção de Genebra relativa ao
tratamento dos prisioneiros de guerra

07.04.2003 07.07.2003 10

07/2003 331.591 GUY-QUINT, FLESCH, BLAK,
SIMPSON e WYNN

Discriminação de um desporto minoritário 14.04.2003 14.07.2003 30

08/2003 332.622 MORAES, CASHMAN,
BUITENWEG, CERDEIRA
MORTERERO e CEYHUN

Transposição para  o direito nacional das directivas
elaboradas nos termos do artigo 13º - Igualdade de
tratamento (não-discriminação racial e emprego)

12.05.2003 12.08.2003 40
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COMISSÕES
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NOMEAÇÃO DE RELATORES                       (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
PPE-DE

Segurança alimentar: alimentos para
animais, requisitos em matéria de higiene

AGRI (P) 20.05.03 C5-0175/03

DAUL
(PPE-DE)

Estatísticas agrícolas: técnicas de
inquéritos areolares e de teledetecção
2004-2007 (alter. Decisão 1445/2000/CE)

AGRI (F) 20.05.03 C5-0196/03

Grupo
VERTS/ALE

Agricultura e investigação agronómica no
âmbito da reforma da PAC

AGRI (F) 20.05.03

Grupo
PSE

Audiovisuais: programa de formação para
profissionais, MEDIA-Formação 2001-
2005 (alter. Decisão 163/2001/CE)

CULT (F) 19.05.03 C5-0176/03

Grupo
PSE

Audiovisuais: desenvolvimento,
distribuição, promoção de obras, MEDIA
Plus 2001-2005 (alter. Decisão
2000/821/CE)

CULT (F) 19.05.03 C5-0177/03

Grupo
VERTS/ALE

Tributação dos produtos energéticos ECON (F) 20.05.03 C4-0155/97

Grupo
PPE-DE

Imposto especial: taxa reduzida para os
produtos do tabaco introduzidos no
consumo na Córsega (alt. Direct.
92/79/CEE)

ECON (F) 20.05.03 C5-0197/03

Grupo
ELDR

Serviços postais: imposto sobre o valor
acrescentado (alter. Directiva
77/388/CEE)

ECON (F) 20.05.03 C5-0227/03

BASTOS
(PPE-DE)

Relatório sobre a igualdade de
oportunidades entre as mulheres e os
homens na União Europeia

EMPL (P) 14.05.03

JÖNS
(PSE)

Saúde pública: despistagem do cancro,
recomendações aos Estados-Membros

FEMM (P) 20.05.03

Grupo
PPE-DE

Pessoas com deficiência: direitos e
dignidade, intrumento juridicamente
vinculativo das Nações Unidas.

FEMM (P) 20.05.03 C5-0206/03

Grupo
PSE

Agenda de política social: painel de
avaliação relativo à execução em 2002, 3ª
ed. do relatório

FEMM (P) 20.05.03 C5-0207/03
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
PPE-DE

Europa do Sudeste: processo de
Estabilização e de Associação. 2º
relatório anual

FEMM (P) 20.05.03 C5-0211/03

SWIEBEL
(PSE)

Relatório sobre a igualdade de
oportunidades entre as mulheres e os
homens na União Europeia

FEMM (F) 20.05.03

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Pessoas com deficiência: direitos e
dignidade, intrumento juridicamente
vinculativo das Nações Unidas.

LIBE (P) 19.05.03 C5-0206/03

OREJA
(PPE-DE)

Direito europeu dos contratos: plano de
acção. Comunicação

LIBE (P) 19.05.03 C5-0210/03

STOCKTON
(PPE-DE)

materiais dos equipamentos móveis e
aeronáuticos

LIBE (P) 19.05.03 C5-0086/03

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Poluição causada pelos navios: repressão,
reforço do quadro penal

LIBE (F) 19.05.03

MATIKAINEN-
KALLSTRÖM
(PPE-DE)

Vistos: facilitação dos procedimentos
para membros da família olímpica que
participam nos Jogos 2004, em Atenas

LIBE (F) 19.05.03 C5-0181/03

SOUSA PINTO
(PSE)

Acordo CE/Sri Lanca: readmissão de
pessoas que residem sem autorização

LIBE (F) 19.05.03

FERBER
(PPE-DE)

Serviços postais: imposto sobre o valor
acrescentado (alter. Directiva
77/388/CEE)

RETT (P) 21.05.03 C5-0227/03

Grupo
PSE

Poluição causada pelos navios: repressão,
reforço do quadro penal

RETT (P) 21.05.03

Grupo
PPE-DE

Rede transeuropeia de transportes:
sistemas de teleportagem rodoviária,
generalização e interoperabilidade

RETT (F) 21.05.03 C5-0190/03

Grupo
PSE

Transportes marítimos: segurança dos
navios e das instalações portuárias

RETT (F) 21.05.03 C5-0218/03





ACTOS OFICIAIS 35

Boletim 02.06.2003 - PT - PE 332.925

ACTOS OFICIAIS
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Exercício da opção de compra nos contratos enfitêuticos celebrados
pela Comissão no âmbito da sua política imobiliária para a Região de
Bruxelas

BUDG
CONT

SEC (03) 254
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a
evolução das despesas do FEOGA-Garantia Sistema de alerta nº
1/2003 e nº 2/2003

AGRI
BUDG
CONT

SEC (03) 410
final

Comunicação da Comissão relativa à introdução do cartão europeu
de seguro de doença

JURI
PETI

EMPL

COM (03) 73
final

Livro verde da Comissão Garantias processuais dos suspeitos e
arguidos em procedimentos penais na União Europeia

JURI
LIBE

COM (03) 75
final

Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento
(CEE) nº 2454/93 que fixa determinadas disposições de aplicação do
Regulamento (CEE) nº 2913/92 do Conselho que estabelece o
Código Aduaneiro Comunitário

CONT
ITRE
JURI

COM (03) 115
final

Relatório da Comissão : Actividades de Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico da União Europeia Relatório Anual
de 2002

TOUT
ITRE

COM (03) 124
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
aplicação do novo sistema de trânsito informatizado (NSTI)

ITRE
JURI

CONT

COM (03) 125
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
para uma aplicação uniforme e eficaz da política comum da pesca

PECH COM (03) 130
final

Comunicação da Comissão: desenvolvimento de um plano de acção
para tecnologias ambientais

ENVI COM (03) 131
final

Proposta de decisão do Conselho relativa aos princípios, prioridades,
objectivos intermédios e condições previstos na parceria para a
adesão da Bulgária

COM (03) 142
final

Proposta de decisão do Conselho relativa aos princípios, prioridades,
objectivos intermédios e condições previstos na Parceria para a
Adesão da Roménia

COM (03) 143
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
Adaptar as políticas em matéria de cibercomércio a um ambiente em
mudança: a experiência adquirida com a iniciativa "Go Digital" e os
desafios futuros

CULT
ITRE

COM (03) 148
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
relativa à política comum em matéria de asilo e à Agenda para a
Protecção (Segundo relatório da Comissão sobre a execução da
Comunicação COM(2000)755 final de 22 de Novembro de 2000)

AFET
DEVE
LIBE

COM (03) 152
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre as consequências da guerra no Iraque para a energia e os
transportes

RETT
ITRE

COM (03) 164
final
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

44/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a transferência de poderes
presidenciais no Burundi, prevista para 1 de Maio

Bruxelas, 9 de Abril de 2003

A União Europeia congratula-se com a comunicação feita pelo Presidente Buyoya de que, em 1 de Maio,
transferirá os poderes presidenciais para o Vice-Presidente. O acordo alcançado no âmbito da liderança
política do Burundi relativamente a esta transferência de poderes constitui um verdadeiro sinal do sentido de
responsabilidade dos intervenientes no processo de transição política do Burundi. Incentivamos esses
mesmos intervenientes a procederem rapidamente à escolha do novo Vice-Presidente. A comunicação do
Presidente Buyoya é mais um sinal do seu permanente empenhamento no processo de paz no Burundi.

A UE incentiva a classe política do Burundi a prosseguir o processo de paz e reconciliação, sempre na
perspectiva do interesse nacional e da partilha de responsabilidades com vista a um futuro comum.

A União Europeia espera que todas as partes envolvidas, em especial as FDD, lideradas por
Pierre Nkurunziza, honrem os compromissos assumidos no âmbito dos diversos acordos de cessar-fogo
durante o ano de 2002. Neste contexto, a UE regista com apreensão as declarações proferidas pelas FDD em
28 de Março e pelas FNL em 1 de Abril. Exorta as FDD a renovar o seu empenhamento na plena e rápida
aplicação do acordo de cessar-fogo que assinaram em 2 de Dezembro de 2002 e a instituir o respectivo
mecanismo de controlo. A UE insta também as FNL, lideradas por Agathon Rwasa, a pôr imediatamente
termo aos combates e a aproveitar as oportunidades de uma paz negociada que actualmente se oferecem.

A União Europeia congratula-se ainda com a chegada da equipa da missão de observadores da União
Africana e considera o rápido envio da Missão Africana ao Burundi indispensável para o acompanhamento e
supervisão eficazes dos acordos de cessar-fogo. Tal implica que se dê efectivamente início ao processo de
acantonamento dos grupos armados envolvidos no conflito. A União Europeia congratula-se com o
comunicado da União Africana, emitido pelo seu órgão central, sobre o envio iminente da Missão Africana
ao Burundi, e exorta ao rápido posicionamento das tropas.

A União Europeia reitera o seu firme empenhamento político em apoiar o processo de transição, no quadro
do Acordo de Paz de Arusha, a fim de se alcançar uma paz duradoura, a democracia e o desenvolvimento no
Burundi e em toda a sub-região envolvente.

A presente declaração é igualmente subscrita por Chipre, Eslovénia, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia,
Malta, Polónia, República Checa e República Eslovaca, países aderentes, pela Bulgária, Roménia e Turquia,
países associados, bem como pelos países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

_______________
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45/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, dos países aderentes Chipre, Eslovénia,
Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, República Checa e República Eslovaca, dos

países associados Bulgária e Roménia, bem como do Liechtenstein, país da EFTA membro do Espaço
Económico Europeu, sobre as medidas restritivas contra o Zimbabué

Bruxelas, 9 de Abril de 2003

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca �países aderentes �, a Bulgária e a Roménia � países associados � e o Liechtenstein, país
da EFTA membro do Espaço Económico Europeu, declaram que subscrevem os objectivos da Posição
Comum do Conselho 2003/115/PESC, de 18 de Fevereiro de 2003, que altera e prorroga a Posição
Comum 2002/145/PESC que impõe medidas restritivas contra o Zimbabué. Mais declaram que assegurarão a
conformidade das suas políticas nacionais com a referida posição comum.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

_______________

46/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a conclusão do diálogo intercongolês

45/03

A União Europeia congratula-se com a conclusão do diálogo intercongolês em Sun City, África do Sul, em
2 de Abril de 2003, que representa um passo importante na via de uma paz duradoura na República
Democrática do Congo e em toda a região dos Grandes Lagos.

A União Europeia presta homenagem ao Presidente Thabo Mbeki da África do Sul, a Moustapha Niasse,
Enviado Especial da ONU, e a Sir Ketumile Masire, Facilitador, pelos seus esforços de mediação, coroados
de êxito.

A União Europeia está confiante em que as partes signatárias congolesas congregarão agora a coragem e a
sabedoria políticas para tornar irreversível o processo de paz, criando sem demora as instituições transitórias,
incluindo as modalidade de segurança acordadas, e trabalhando juntas em prol da reconstrução do país e de
um futuro próspero e democrático. A UE reitera o seu empenho em prestar apoio a esse processo, tanto
política como financeiramente, enquanto as partes o respeitarem e implementarem na íntegra.

É urgente envidar todos os esforços para diluir as tensões na parte oriental da RDC, onde a Comissão de
Pacificação do Ituri começou a trabalhar. Neste âmbito, a UE insiste em que o êxito do seu trabalho é uma
condição essencial para a reconciliação no país. Devem ser desenvolvidos todos os esforços para evitar
quaisquer pressões externas durante as suas reuniões.
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A União Europeia saúda e apoia plenamente a Resolução 1468 (2003) do Conselho de Segurança das Nações
Unidas e congratula-se igualmente com a iniciativa tomada pelo Presidente Mbeki no sentido de convocar,
para 9 de Abril de 2003, uma Cimeira entre os Presidentes da RDC, do Ruanda e do Uganda.

A presente declaração é igualmente subscrita por Chipre, Eslovénia, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia,
Malta, Polónia, República Checa e República Eslovaca, países aderentes, pela Bulgária, Roménia e Turquia,
países associados, bem como pelos países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

_______________

47/03

Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre os recentes massacres que se
verificaram na zona de Drodro, no Nordeste da RDC

Bruxelas,  14 de Abril de 2003

A União Europeia condena firmemente os recentes actos de agressão militar na zona de Drodro, na região de
Ituri, no Nordeste da República Democrática do Congo, que culminaram no massacre de centenas de civis, e
manifesta a sua séria preocupação com as graves consequências humanitárias para a população do Congo. A
UE apela a todas as partes para que facilitem o acesso da ajuda humanitária à população afectada pelo
conflito e para que todos os que cometeram esses crimes sejam imediatamente levados a julgamento.

A UE salienta que se realizaram grandes progressos na resolução do conflito congolês com a recente
conclusão do diálogo inter-congolês em Sun City bem como com o Acordo de Luanda, e apela a todas as
partes congolesas na região para aproveitarem a oportunidade que se apresenta para se associarem ao
processo político no seu país em vez de recorrerem à violência.

A União Europeia apela a todas as partes para que cooperem plenamente, no seio da Comissão de
Pacificação de Ituri, no cumprimento da Resolução 1468 (2003) do Conselho de Segurança e insta o Uganda
a completar a retirada de todas as suas forças o mais tardar até 24 de Abril de 2003, em conformidade com o
seu anterior compromisso. A este respeito, congratula-se com a declaração do Presidente Mbeki
de 9 de Abril de 2003. A UE apela também a todos os outros Estados da região para que contribuam de igual
forma para a paz e a estabilidade nesta área e para que cessem todo o apoio às partes em conflito.

A União Europeia apoia os esforços da MONUC para investigar as recentes atrocidades e para contribuir
para uma maior estabilidade na região e apoia o pedido do CS da ONU, na Resolução 1468, para que seja
intensificada a presença da MONUC em Ituri.

Os países aderentes Chipre, Eslovénia, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, República
Checa, República Eslovaca e os países associados Bulgária, Roménia e Turquia, bem como os países da
EFTA, membros do Espaço Económico Europeu, subscrevem a presente declaração.

_______________
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48/03

Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre o artigo 23º da Lei Fundamental de
Hong Kong

Bruxelas, 15 de Abril de 2003

A União Europeia:

� congratula-se com o facto de o Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK)
ter tomado em consideração algumas das preocupações mais graves expressas tanto a nível local como
internacional desde a divulgação, em Setembro de 2002, do documento de consulta e que se tenha
mostrado disposto a examinar novas alterações ao texto em preparação.

� espera que o debate que decorre neste momento no Conselho Legislativo da RAEHK tome em
consideração as opiniões formuladas durante as audiências públicas. A União Europeia regista
igualmente com satisfação que, nos termos da proposta de lei do Governo da RAEHK, esta será
interpretada, aplicada e executada em conformidade com o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis
e Políticos e com o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, ao abrigo
do artigo 39º da Lei Fundamental. A introdução de julgamentos com júri para a maior parte das
infracções propostas constitui igualmente uma medida positiva.

� regozija-se também pelo abandono, no texto em preparação, da infracção de posse de publicações
sediciosas e da aplicação extra-territorial do crime de traição. No entanto, o facto de a  extra-
-territorialidade poder continuar a aplicar-se aos crimes de sedição, subversão e secessão continua a
ser preocupante.

� teme que a lei proposta permita ao Secretário para a Segurança proibir as organizações de Hong Kong
que dependem de organizações proibidas no Continente por razões de segurança nacional. Tal medida
obscureceria a linha de demarcação entre o sistema jurídico de Hong Kong e o do Continente e
poderia pôr em risco a autonomia de Hong Kong.

� teme também que, devido à sua latitude, a definição do crime de sedição comprometa os direitos à
liberdade de expressão, à liberdade de associação e à liberdade de reunião em Hong Kong.

� salienta que o tratamento deste texto será considerado um teste importante ao princípio de "um país,
dois sistemas". A União Europeia considera que, ao dar novos passos rumo à democracia, Hong Kong
daria preciosas garantias contra eventuais riscos de abuso da Lei da Segurança Nacional.

� reitera ainda que a legislação que releva do artigo 23º terá uma grande influência sobre a imagem de
Hong Kong e sobre o seu futuro como centro económico e financeiro internacional. A União Europeia
continuará a acompanhar de perto esta questão e a observar o debate no Conselho Legislativo.

Os países aderentes Chipre, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, República Checa, República
Eslovaca e Eslovénia, os países associados Bulgária, Roménia e Turquia, bem como os países da EFTA
Islândia e Noruega, membros do Espaço Económico Europeu, subscrevem a presente declaração.

_______________
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49/0

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, dos países aderentes, Chipre, Eslovénia,
Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, República Checa e República Eslovaca, dos

países associados Bulgária, Roménia e Turquia, bem como dos países da EFTA, membros do Espaço
Económico Europeu, sobre o apoio ao exercício efectivo do mandato do TPIJ, em conformidade com a

Posição Comum 2003/280/PESC
Bruxelas, 23 de Abril de 2003

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca, � países aderentes �, a Bulgária, a Roménia e a Turquia � países associados � e os
países da EFTA, membros do Espaço Económico Europeu, declaram que subscrevem os objectivos da
Posição Comum do Conselho 2003/280/PESC, de 16 de Abril de 2003, de apoio ao exercício efectivo do
mandato do TPIJ. Mais declaram que assegurarão a conformidade das suas políticas nacionais com a referida
posição comum.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

_______________

50/03

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre o bombardeamento do CNDD-FDD em 17 de Abril de 2003

Bruxelas, 29 de Abril de 2003

A UE condena firmemente o bombardeamento durante todo o dia de zonas civis de Bujumbura por forças do
CNDD-FDD em 17 de Abril de 2003, de que resultaram mortos e feridos entre civis inocentes.

A UE exorta o CNDD-FDD a respeitar o cessar-fogo assinado em 3 de Dezembro de 2002 e a abster-se de
actos de violência.

A UE reitera a sua Declaração de 9 de Abril de 2003 sobre a transição presidencial em 1 de Maio de 2003 e
apela a que todas as partes do Burundi respeitem os seus compromissos de apoio ao processo de paz.

Os países aderentes Chipre, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, República
Eslovaca e Eslovénia, os países associados Bulgária, Roménia e Turquia, bem como os países da EFTA
membros do Espaço Económico Europeu, subscrevem a presente declaração.

_______________
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51/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a recente declaração
dos LTTE (Tigres de Libertação do Elam Tamil) de que tencionam suspender de

momento a sua participação nas negociações de paz no Sri Lanca
Bruxelas, 14 de Maio de 2003

A UE regista com preocupação a recente declaração dos LTTE de que tencionam suspender de momento a
sua participação nas negociações de paz. A UE apela a ambas as partes para que continuem a respeitar o
acordo de cessar-fogo de 22 de Fevereiro de 2002, instando os LTTE a que continuem a participar
plenamente nas conversações e se comprometam a assistir à  conferência sobre a reconstrução que terá ter
lugar em Tóquio. A rápida normalização das condições de vida no Sri Lanca dependerá do contributo
positivo de ambas as partes e do êxito da conferência de Tóquio, sendo do interesse a longo prazo de toda a
população cingalesa manter a dinâmica do processo de paz. A UE reitera a sua determinação em apoiar o
processo de paz.

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca � países aderentes �, a Bulgária, a Roménia e a Turquia � países associados � e os países
da EFTA membros do Espaço Económico Europeu subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________

52/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a retirada das Forças de Defesa Popular do Uganda da região do Ituri (RDC)

Bruxelas, 30 de Abril de 2003

A União Europeia sublinha que é importante que o processo de paz na República Democrática do Congo
continue a avançar, para que não se esbata a dinâmica criada pela conclusão do diálogo intercongolês em
Sun City, bem como pelo Acordo de Luanda. Neste contexto, a UE recorda que o Uganda assumiu em
Luanda o compromisso formal de retirar as suas tropas do Ituri (RDC) o mais tardar até 20 de Março
de 2003, data-limite que veio ulteriormente a ser adiada para 24 de Abril de 2003.

A UE entende ser da máxima importância que o Uganda mostre a sua vontade de honrar o compromisso de
retirada total do Ituri, dando assim pleno cumprimento à Resolução 1468(2003) do Conselho de Segurança e
contribuindo resolutamente para o êxito do processo de paz.

Alguns sinais dados pelo Uganda parecem indicar que este país iniciou o processo de retirada de uma parte
das suas tropas da região do Ituri. Congratulando-se com este facto, a UE reafirma todavia que o Uganda
deve respeitar os seus compromissos, procedendo à retirada imediata e total de todas as suas forças. Essa
retirada deverá efectuar-se ordenadamente e em perfeita coordenação com a MONUC. Enquanto estiverem
presentes no terreno na região do Ituri, as tropas das FDPU serão consideradas como responsáveis pela
segurança.
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Ao mesmo tempo, a União Europeia convida todas as outras partes implicadas no conflito, em particular na
região do Ituri, a absterem-se de qualquer acção susceptível de alimentar ou avivar o clima de violência após
a retirada das tropas ugandesas. Exorta igualmente todas as partes a cooperarem plenamente com a MONUC
para restabelecer a ordem e a estabilidade na região do Ituri, a permitirem o acesso das organizações
humanitárias à região, a garantirem a segurança de todos os civis e dos seus bens e a vigiarem as actividades
dos grupos armados.

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca � países aderentes �, a Bulgária, a Roménia e a Turquia � países associados � e os países
da EFTA membros do Espaço Económico Europeu subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________

53/03
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, a respeito da declaração

dos países aderentes, Chipre, Eslovénia, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia,
República Checa e República Eslovaca,

dos países associados, Bulgária e Roménia,
bem como dos países da EFTA, membros do Espaço Económico Europeu,

sobre a Posição Comum da UE relativa à Birmânia/Mianmar
Bruxelas, 8 de Maio de 2003

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca � países aderentes �, a Bulgária e a Roménia  � países associados � e os países da EFTA,
membros do Espaço Económico Europeu, declaram que subscrevem os objectivos da Posição
Comum 2003/297/PESC relativa à Birmânia/Mianmar, definida pelo Conselho da União Europeia em
28 de Abril de 2003, com base no artigo 15.º do Tratado da União Europeia. 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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54/03
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o resultado do recurso interposto por

Datuk Seri Anwar Ibrahim da sua sentença,
proferida em 8 de Agosto de 2000

Bruxelas, 7 de Maio de 2003

A União Europeia, que tem continuado a acompanhar atentamente este processo judicial, regista a
confirmação, pelo tribunal de recurso da Malásia, da condenação e pena proferidas em 8 de Agosto de 2000
contra o antigo Vice-Primeiro Ministro daquele país, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Lembrando as suas anteriores declarações, em que exprimira já profunda preocupação quanto à equidade do
processo, a União Europeia manifesta a sua decepção pela confirmação do veredicto.

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa a
República Eslovaca � países aderentes �, a Bulgária a Roménia e a Turquia � países associados � e os países
da EFTA membros do Espaço Económico Europeu subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________

55/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o assassinato das personalidades raptadas na Colômbia

Bruxelas, 7 de Maio de 2003

Os Estados-Membros da UE apresentam as suas condolências às famílias do Governador de Antióquia, Dr.
Guillermo Gaviria Correa, e do Conselheiro para a Paz e antigo Ministro da Defesa, Dr. Gilberto Echeverri
Mejia, bem como às de todas as vítimas dos assassinatos cometidos em 5 de Maio no departamento de
Antióquia.

Condenando com consternação os atrozes assassinatos perpetrados, os Estados-Membros da UE declaram-se
esperançados em que o supremo valor da vida humana será respeitado e em que serão desencadeados todos
os esforços possíveis para salvar os reféns ainda sequestrados. A UE sublinha a este respeito que a captura de
reféns constitui um crime reconhecido como acto terrorista e apela à libertação incondicional de todos os
reféns.

A UE está firmemente convencida de que, sobretudo em momentos como estes, é necessário evitar novas
escaladas de violência e urgente envidar todos os esforços para relançar de imediato a procura concreta de
um acordo humanitário e de uma solução política negociada para o conflito.

A UE reitera o seu pleno apoio à democracia na Colômbia e ao empenhamento activo do Governo do
Presidente Uribe na instauração em todo o país do estado de direito, incluindo o combate ao terrorismo.

_______________
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57/03
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, relativa às eleições no Iémen

Bruxelas, 12 de Maio de 2003

A União Europeia congratula-se com a recente realização das terceiras eleições gerais na República do
Iémen. As eleições registaram um elevado nível de participação e foram conduzidas em condições
geralmente consideradas como equitativas. Tem-se notícia de incidentes violentos muito menos numerosos
do que no passado.

A União Europeia quer felicitar o povo e o Governo do Iémen, bem como os representantes recém-eleitos,
pela continuação do processo de democratização e de descentralização e reitera o seu apoio continuado à
República do Iémen na prossecução de um desenvolvimento sustentável, equitativo e participativo do qual a
promoção dos Direitos do Homem, o primado do direito e a boa governação são partes integrantes.

Os Países Aderentes Chipre, a República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia,
Eslováquia e Eslovénia e os Países Associados Bulgária e Roménia subscrevem igualmente a presente
declaração.

_______________

58/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a aprovação de uma nova Constituição pelo Catar

Bruxelas, 13 de Maio de 2003

A União Europeia congratula-se com a aprovação pelo Catar da sua nova Constituição em 29 de Abril
de 2003, mediante referendo. O disposto nesta nova Constituição quanto à eleição de um órgão legislativo e
à protecção dos direitos e liberdades dos cidadãos constitui um significativo avanço no seu processo de
democratização, sendo igualmente de destacar que a sua aprovação teve lugar pouco após a realização das
eleições municipais em que, pela primeira vez naquele país, foi eleita para um cargo público uma mulher.

A UE saúda o povo e o Governo do Catar pelo empenhamento na democracia ora demonstrado e reitera o
seu apoio a todos os esforços realizados para fortalecer o processo democrático no país.

Subscrevem igualmente a presente declaração a República de Chipre, a República Checa, a Estónia, a
Hungria, a Letónia, a Lituânia, a República de Malta, a Polónia, a República Eslovaca e a Eslovénia, países
aderentes, bem como a Bulgária e a Roménia, países associados.

_______________
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59/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições para a Assembleia Nacional, para a Presidência

e para os lugares de Governadores na Nigéria
Bruxelas, 14 de Maio de 2003

A União Europeia congratula-se com o facto de as eleições para a Presidência, para a Assembleia Nacional e
para os lugares de Governadores na Nigéria terem decorrido de forma pacífica na maior parte das regiões do
país e terem constituído um passo importante para o processo democrático na Nigéria, no contexto da
transição de um Governo civil para outro Governo civil.

A União Europeia regista o anúncio pela autoridade eleitoral competente, em 22 de Abril de 2003, de que o
Presidente Obasanjo era o novo Presidente eleito da República Federal da Nigéria, e faz questão em felicitá-
-lo. O Presidente dispõe agora de poderes claros para o seu segundo mandato.

A União Europeia registou igualmente com satisfação que o Governo Nigeriano convidou, nomeadamente,
observadores da União Europeia a deslocarem-se ao país, para que pudesse ser assegurada uma observação
eficaz do processo eleitoral.

A União Europeia exprime a sua preocupação com as graves irregularidades e os casos de fraude observados
e assinalados pela missão de observação eleitoral da União Europeia, que se traduziram numa falta de
credibilidade no processo eleitoral nos Estados em causa. A União Europeia recomenda vivamente que sejam
tomadas as medidas adequadas, em conformidade com as disposições da lei eleitoral da Nigéria, e
congratula-se com a decisão de todas as partes que se consideram lesadas de resolver os seus diferendos
pacificamente e no âmbito constitucional. Além disso, a UE espera que todos os culpados de violências
políticas durante a campanha eleitoral sejam traduzidos em justiça.

A União Europeia está confiante que as autoridades nigerianas, agora que as eleições de 2003 estão
concluídas, continuarão a centrar as atenções no processo de democratização, para melhorar ainda mais a
qualidade da democracia e aumentar a responsabilização na Nigéria no novo período que se inicia.

A União Europeia regista com satisfação que a participação eleitoral aumentou e, nomeadamente, que as
mulheres representaram, pela primeira vez, uma proporção importante dos votantes. Este é um sinal claro de
que a consciência democrática é cada vez maior no país.

A União Europeia espera poder trabalhar em cooperação com o Presidente recentemente eleito e o seu
Governo e apoiar os seus esforços para assegurar uma evolução democrática constante e melhorar a situação
económica.

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca � países aderentes � a Bulgária, a Roménia e a Turquia � países associados � e os países
da EFTA membros do Espaço Económico Europeu subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________
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60/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as condições para a realização de eleições presidenciais no Togo

Bruxelas, 15 de Maio de 2003

A União Europeia está preocupada com as recentes notícias sobre a detenção de membros de partidos
políticos da oposição e o tratamento de que foram objecto membros de uma ONG local de direitos humanos,
a Acat-Togo, que participou, no passado, na elaboração de relatórios para o Parlamento Europeu.

Com o objectivo de contribuir para criar o clima adequado para a realização de eleições democráticas, a UE
insta as autoridades togolesas a absterem-se de deter arbitrariamente activistas da oposição, a clarificarem a
situação dos detidos e a garantirem o exercício efectivo do direito de expressão. Exorta além disso as
autoridades a garantirem aos activistas dos direitos humanos a possibilidade de exercerem as suas
actividades legais e legítimas sem risco de intimidação ou obstáculos.

A UE reitera a sua recomendação às autoridades togolesas e a todos os partidos da oposição no sentido de
garantir que as próximas eleições permitam a todos os quadrantes do espectro político terem uma palavra a
dizer e participarem com a maior transparência e independência possível.

A UE regista o papel fundamental desempenhado nas eleições pelos observadores eleitorais independentes,
tanto nacionais como internacionais. A UE lamenta que as autoridades togolesas não tenham aceitado uma
missão exploratória da UE, e assinala que, por conseguinte, não poderá ser enviada ao Togo uma missão de
observadores eleitorais da UE para as eleições presidenciais de 1 de Junho.

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca � países aderentes �, a Bulgária, a Roménia e a Turquia � países associados � e a
Islândia, o Liechtenstein e a Noruega � países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu
subscrevem a presente declaração.

_______________

62/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a abertura de negociações entre o Governo do Nepal e os maoístas

Bruxelas, 16 de Maio de 2003

A União Europeia regista com satisfação as negociações de paz que se iniciaram entre o Governo de Sua
Majestade o Rei do Nepal e o Partido Comunista do Nepal (Maoísta). A UE reitera o seu apoio a um
processo político democrático e inclusivo e ao êxito das negociações. Alguns acontecimentos recentes
constituem motivo de preocupação, e a UE insta todas as partes a adoptarem uma atitude de flexibilidade e a
renunciarem à violência.

A UE saúda o recente compromisso, publicamente assumido pelo Governo do Nepal e pelo PCN (Maoísta),
de negociarem com a Comissão Nacional dos Direitos Humanos um acordo separado sobre direitos
humanos. A UE considera esta iniciativa um passo significativo e susceptível de reforçar a confiança no
processo de paz. A UE está pronta a apoiar a implementação do referido acordo.
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A UE continuará a apoiar o Governo do Nepal nos seus esforços no sentido do combate à pobreza e à
discriminação e de uma melhor governação. O êxito das negociações entre o Governo de Sua Majestade o
Rei do Nepal e o PCN (Maoísta) proporcionaria uma base mais sólida para a cooperação futura entre a UE e
o Governo do Nepal.

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca � países aderentes �, a Bulgária, a Roménia e a Turquia � países associados � e a
Islândia, o Liechtenstein e a Noruega � países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu,
subscrevem a presente declaração.

_______________
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A presente secção é da autoria da Direcção-Geral das Comissões e Delegações
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 53
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