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Nomes das Comissões

AFET Comissão dos Assuntos Externos, dos Direitos do Homem, da Segurança Comum e da
Política de Defesa

BUDG Comissão dos Orçamentos
CONT Comissão do Controlo Orçamental
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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
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DEVE Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação
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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

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

21/03 Grupos de nove ou mais visitantes convidados directamente pelos deputados - novas
disposições em vigor desde 1 de Junho de 2003.

22/03 Acesso ao Centro de Documentação Parlamentar durante as férias do Verão.

23/03 Procedimento em caso de perda ou roubo.

24/03 Horários de funcionamento das diferentes unidades de restauração em Bruxelas, Estrasburgo
e no Luxemburgo durante o período de Verão de 2003.

25/03 Acesso excepcional dos "estagiários" aos edificios do Parlamento Europeu em Bruxelas
durante as férias parlamentares (Julho-Agosto de 2003).

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

Termo do mandato de um deputado holandês ao Parlamento Europeu

Na sessão de 2 de Junho de 2003, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da nomeação da deputada

Karla M.H. PEIJS (PPE-DE/NL)

como ministro dos transportes do Governo holandês.

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 8.º do Regimento, o seu mandato de deputado ao Parlamento
Europeu cessa, com efeitos a partir do dia 27 de Maio de 2003.

_______________

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

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

Karel DILLEN (NI/BE)

apresentou o pedido de renúncia ao seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu, com efeitos a
partir de 31 de Maio de 2003.

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 4 de Junho de 2003.

_______________
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Renúncia de um deputado belga ao seu mandato de deputado ao
Parlamento Europeu

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

Frank VANHECKE (NI/BE)

apresentou o pedido de renúncia ao seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu, com efeitos a partir
de 5 de Junho de 2003.

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 4 de Junho de 2003.

_______________

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

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

Daniel DUCARME (ELDR/BE)

apresentou o pedido de renúncia ao seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu, com efeitos a partir
de 5 de Junho de 2003.

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 5 de Junho de 2003.

_______________
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Notificação oficial da eleição
de um deputado holandês ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 18 de Junho de 2003, tomou conhecimento da eleição de

Peter PEX

em substituição da deputada Karla M.H. PEIJS (PPE-DE/NL), com efeitos a partir do dia 11 de Junho
de 2003.

_______________

Notificação oficial da eleição
de uma deputada belga ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 18 de Junho de 2003, tomou conhecimento da eleição de

Anne ANDRÉ-LÉONARD

em substituição da deputado Daniel DUCARME (ELDR/BE), com efeitos a partir do dia 16 de Junho
de 2003.

_______________
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Notificação oficial da eleição
de um deputado belga ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 18 de Junho de 2003, tomou conhecimento da eleição de

Philip CLAEYS

em substituição da deputado Karel DILLEN (NI/BE)), com efeitos a partir do dia 16 de Junho de 2003.

_______________

Notificação oficial da eleição
de um deputado belga ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 18 de Junho de 2003 , tomou conhecimento da eleição de

Koenraad DILLEN

em substituição da deputado Frank VANHECKE (NI/BE), com efeitos a partir do dia 16 de Junho de
2003.

_______________
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS

Na sessão de 2 de Junho de 2003, o Parlamento Europeu domou conhecimento de que

Elizabeth MONTFORT

aderiu ao Grupo PPE-DE, con efeito em 2 de Junho de 2003

_______________
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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 20.06.2003)

Autor Objecto N°

Danielle Darras Fundos europeus e subcontratação P-1696/03

Mihail Papayannakis Criação de gatos para a venda das suas pelas - ludíbrio dos
consumidores

E-1697/03

Marco Cappato e Benedetto Della
Vedova

Encerramento do jornal diário sudanês "Khartoum
Monitor"

E-1698/03

Erik Meijer Imposição de tarifas elevadas pela utilização das redes
ferroviárias que tornam impossível a sua utilização por
comboios automóveis acompanhados e outros comboios
de férias de empresas ferroviárias estrangeiras

E-1699/03

Paulo Casaca Correcções financeiras E-1700/03

Ian Hudghton Medicamentos tradicionais à base de plantas E-1701/03

Laura González Álvarez Impacto ambiental dos troços Arenas-Molledo, Pesquera-
Reinosa e subtroço Molledo-Pesquera da auto-estrada
Cantábria-Meseta (Cantábria-Espanha)

E-1702/03

Juan Naranjo Escobar O stress na Europa E-1703/03

Juan Naranjo Escobar Solidariedade juvenil na Comunidade E-1704/03

Gabriele Stauner Abertura de inquérito contra a sociedade Planistat Europe
SA

P-1705/03

Gabriele Stauner Programas MEDSTAT e MEDSTAT II E-1706/03

Stavros Xarchakos Deslocalização de empresas para o exterior da UE P-1707/03

Emma Bonino Assassínio de Joyce Maimuna Katai, Comissária de
Estado para as questões femininas e o desenvolvimento
social do Estado nigeriano de Nasarawa

P-1708/03

Stavros Xarchakos Funcionamento dos mercados da carne na Grécia E-1709/03

Stavros Xarchakos Gabinete Europeu para as Línguas Menos Divulgadas
(EBLUL)

E-1710/03

Stavros Xarchakos Protecção de uma ilha grega que corre o risco de
desaparecer

E-1711/03

Stavros Xarchakos Financiamento comunitário de projectos e aquisição de
material rolante à Grécia

E-1712/03

Ioannis Marinos e Stavros
Xarchakos

Funcionamento do mercado de capitais na Grécia E-1713/03



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 15

Boletim 30.06.2003 - PT - PE 332.926

Joan Vallvé Captações de água no Rio Segura E-1714/03

Pasqualina Napoletano Transposição e aplicação de directivas E-1715/03

Mogens Camre Declarações de Poul Nielson sobre a presença dos Estados
Unidos no Iraque

E-1716/03

Freddy Blak Passageiros clandestinos E-1717/03

Christopher Heaton-Harris Protecção das crianças no desporto E-1718/03

Erik Meijer O não-funcionamento do diálogo transatlântico e a
abertura quanto às tentativas de retomar ou não este
diálogo

E-1719/03

Erik Meijer Formação de um bloco comum entre a UE e os EUA face
ao resto do mundo através do alargamento das actividades
do TABD

E-1720/03

Erik Meijer Supressão da venda de bilhetes ferroviários internacionais
com destino à Grécia noutros Estados-Membros da UE

E-1721/03

Erik Meijer Obstrução das ligações ferroviárias norte-sul devido à
distribuição do território da antiga Jugoslávia por três das
oito zonas "Interrail" europeias

E-1722/03

Roy Perry Manipulação do mercado na Eslováquia P-1723/03

Freddy Blak Contratos celebrados entre a Comissão e as empresas
detidas pelo Sr. Ojo, nomeadamente a Eurogramme
Limited, a Eurogramme Limited (sucursal), a
Eurogramme Sarl e a Calethon Holdings SA

P-1724/03

Reimer Böge Financiamento do sistema VMS de controlo dos navios de
pesca

E-1725/03

Mikko Pesälä Luta contra o ruído provocado pela prática de  tiro E-1726/03

Antonio Di Pietro Lei Merloni relativa aos concursos públicos E-1727/03

Adriana Poli Bortone Luta contra o tráfico de seres humanos e a exploração
sexual de menores

E-1728/03

Roger Helmer Seguro automóvel na Lituânia P-1729/03

Maurizio Turco Relatório anual de 2002 da Eurojust P-1730/03

Freddy Blak Violação dos artigos 82º e 86º do Tratado por parte da
Dinamarca

E-1731/03

Freddy Blak Impostos discriminatórios sobre a cerveja na Dinamarca E-1732/03

Jo Leinen Discriminação linguística nos anúncios de emprego na UE E-1733/03

Maurizio Turco Relatório anual da Eurojust de 2002 E-1734/03



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS16

Boletim 30.06.2003 - PT - PE 332.926

Michl Ebner Harmonização de dias feriados E-1735/03

Jorge Hernández Mollar Participação de um representante da Comissão no V
Congresso Mundial do Abacate

E-1736/03

Jorge Hernández Mollar Transporte marítimo de produtos agrícolas da região de
Almeria

E-1737/03

Jorge Hernández Mollar Agência da Energia em Málaga E-1738/03

Salvador Garriga Polledo Antena da União Europeia para a libertação de turistas
europeus sequestrados

E-1739/03

Salvador Garriga Polledo Resultados da fase experimental da Rede Europeia
Extrajudicial (EEJ-Net)

E-1740/03

Salvador Garriga Polledo Livro Branco sobre a investigação agrícola na União
Europeia

E-1741/03

Roberta Angelilli Programas em favor dos idosos E-1742/03

Roberta Angelilli Construção de um local de culto E-1743/03

Roberta Angelilli Fundos para a reestruturação e requalificação do Colle del
Duomo, em Viterbo

E-1744/03

Toine Manders e Herman Vermeer Dia Europeu da Bicicleta E-1745/03

Proinsias De Rossa Descobertas arqueológicas em Carrickmines Castle P-1746/03

Anna Karamanou Israel - levantamento das restrições à circulação de e para
os territórios ocupados

E-1747/03

Proinsias De Rossa Controlo técnico obrigatório de veículos ligeiros E-1748/03

Erik Meijer Co-financiamento do défice da balança de pagamentos
dos EUA a partir da Europa através do domínio do dólar
no mercado petrolífero

E-1749/03

José Ribeiro e Castro Cooperação com Angola: Estabilidade - Desmobilizados
da UNITA

E-1750/03

José Ribeiro e Castro Venezuela - Desemprego e referendo E-1751/03

Eija-Riitta Korhola Análise das consequências e seguro de responsabilidade
civil em relação aos prejuízos causados pelos naufrágios
de petroleiros

E-1752/03

Pergunta anulada P-1753/03

Elisabeth Schroedter Ponte pênsil de ligação da ilha de Rügen ao continente E-1754/03

Caroline Jackson Tributação das contribuições para os regimes de pensões
comunitários

E-1755/03
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Juan Ojeda Sanz Possível abuso de autoridade E-1756/03

Juan Ojeda Sanz Eventual abuso de autoridade E-1757/03

María Sornosa Martínez Necessidade de estudos epidemiológicos sobre as
consequências para a saúde dos derrames do "Prestige"

P-1758/03

Ioannis Marinos Corrupção na administração pública E-1759/03

Mario Borghezio Linha ferroviária Turim-Lione: prioridade para a Europa E-1760/03

Jan Mulder Biotecnologia industrial E-1761/03

Adriana Poli Bortone Discriminações praticadas na Grécia no âmbito da carga e
descarga de mercadorias

P-1762/03

Torben Lund Legislação na UE, nos Estados-Membros e nos países
candidatos sobre o tratamento de cavalos

E-1763/03

Torben Lund Transportes de armas e proibição de exportação E-1764/03

Alexandros Alavanos Despedimentos na empresa PALCO E-1765/03

Konstantinos Hatzidakis Atrasos na assinatura de contratos de concessão do PASE E-1766/03

Charles Tannock Perseguição de cristãos na Indonésie E-1767/03

John Cushnahan Reabilitação das vítimas de tortura E-1768/03

Dominique Vlasto Indemnização pelo FIPOL dos danos causados pelo
naufrágio do Prestige

E-1769/03

Dominique Vlasto Indemnização pelo FIPOL dos danos causados pelo
naufrágio do Prestige

E-1770/03

Jean-Pierre Bébéar FIPOL - Poluição marítima P-1771/03

Claude Moraes Conselho Europeu de Salónica, em Junho E-1772/03

Claude Moraes Conselho Europeu de Salónica, em Junho E-1773/03

Claude Moraes Repatriação dos Fundos Estruturais E-1774/03

Pergunta anulada E-1775/03

Claude Moraes Asma e doenças alérgicas nas crianças E-1776/03

Claude Moraes Conselho " Justiça e Assuntos Internos" de Veria E-1777/03

Claude Moraes "Auditorias" a requerentes de asilo e a refugiados E-1778/03

Claude Moraes Negociações de comércio da Ronda de Doha e drogas
anti-retrovirais

E-1779/03

Claude Moraes Conclusões da mesa-redonda sobre anti-semitismo e fobia
à cultura islâmica

E-1780/03
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Claude Moraes O programa de financiamento EQUAL após o
alargamento

E-1781/03

Claude Moraes Relatório intercalar sobre o programa de financiamento
EQUAL

E-1782/03

Claude Moraes Acordo de Cooperação UE/Bangladesh E-1783/03

Claude Moraes Mesa-redonda sobre o acesso a medicamentos E-1784/03

Claude Moraes Fundos Estruturais E-1785/03

Claude Moraes Contacto com as ONG e as agências governamentais
dedicadas à causa da etnia romanichel

E-1786/03

Claude Moraes Método aberto de coordenação E-1787/03

Claude Moraes Os direitos humanos nos países candidatos à adesão E-1788/03

Claude Moraes "Pobreza em termos energéticos" E-1789/03

Claude Moraes Eurojust E-1790/03

Claude Moraes Ronda de Doha de negociações multilaterais sobre o
comércio

E-1791/03

Claude Moraes A Convenção e o princípio da não discriminação E-1792/03

Claude Moraes Cancro do colo do útero e métodos de despistagem E-1793/03

Claude Moraes Patentes de "software" E-1794/03

Terence Wynn Produtos manufacturados provenientes de países terceiros E-1795/03

Christopher Huhne Regime de compensação cambial da Comissão E-1796/03

Mario Borghezio Abertura pela Alemanha dos arquivos referentes aos
prisioneiros italianos nos campos de concentração

E-1797/03

Wolfgang Ilgenfritz Restituições para empresas de transformação de açúcar P-1798/03

Konstantinos Hatzidakis Atrasos na construção do troço norte da Via Jónica e
viabilidade da ligação Rio-Antirrio

E-1799/03

Christopher Huhne SRAS (Síndroma respiratório agudo) e a reciclagem do ar
nos aviões

E-1800/03

Christopher Huhne Radiações cósmicas E-1801/03

Christopher Huhne Segurança dos passageiros nas viagens aéreas E-1802/03

Dorette Corbey e Margrietus van
den Berg

Caça em larga escala de aves migratórias em Malta E-1803/03

Paulo Casaca Revogação dos processos da Comissão contra a SINAGA
por força de uma decisão do Tribunal de Justiça Europeu

E-1804/03
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Paulo Casaca Revogação das normas da Comissão relativas às
expedições tradicionais de açúcar dos Açores

E-1805/03

Konstantinos Hatzidakis Liquidação de contas do 2° QCA aos Estados-Membros
da UE

P-1806/03

Herbert Bösch Relações comerciais entre a Comissão e o Grupo Planistat P-1807/03

Philip Bradbourn Comunicação COM (2002) 709 final (C-5-0202/2003),
Contratos tripartidos por objectivo

P-1808/03

Anna Karamanou Iraque - elevados riscos para a população civil devidos às
minas abandonadas e aos saques

E-1809/03

Miquel Mayol i Raynal Programa Erasmus mundus E-1810/03

Miquel Mayol i Raynal Programa Erasmus mundus E-1811/03

Miquel Mayol i Raynal Linha eléctrica em Catalunha Norte E-1812/03

José Ribeiro e Castro Trabalhadores portugueses - Reino Unido E-1813/03

Mario Borghezio Exclusão ilegítima do ciclista Mario Cipollini da Volta à
França

P-1814/03

Gabriele Stauner Informação da Sr.ª Schreyer em relação com
manipulações financeiras no EurostatOSTAT

E-1815/03

Charles Tannock A utilização crescente, por parte dos Estados-Membros,
de passivos fora dos balanços para reduzir défices no
sector público

E-1816/03

Christopher Huhne Poluição atmosférica E-1817/03

Christopher Huhne Partículas E-1818/03

Christopher Huhne Carne para enchidos E-1819/03

Christopher Huhne Carne para enchidos E-1820/03

Christopher Huhne Carne para enchidos E-1821/03

Alexandros Alavanos Integração dos serviços de evacuação aérea do EKAB na
Força Aérea

E-1822/03

Monica Frassoni Ausência de uma "verificação de prevenção" de um
projecto imobiliário denominado "Costa Dorada" no
litoral Malfatano - Capo Spartivento, Teulada (CA),
Sardenha, Itália

E-1823/03

Monica Frassoni Infra-estruturas rodoviárias da Lombardia e corredor
transeuropeu n.° 5

E-1824/03
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Laura González Álvarez Impacto ambiental no lanço Puente del Arco-El Condado
(Astúrias - Espanha) da estrada AS-17

P-1825/03

Monica Frassoni Linha transversal italiana de alta velocidade, mercado
interno, impacto ambiental e rendibilidade dos
investimentos

P-1826/03

Alexandros Alavanos Taxas reduzidas de IVA para o aluguer ou a compra de
cassetes vídeo e de DVD

E-1827/03

Stavros Xarchakos Multas pendentes e recursos contra a Grécia perante o
Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias

E-1828/03

Stavros Xarchakos Cartas ao Governo grego sobre a utilização dos fundos
comunitários e a aplicação da legislação comunitária

E-1829/03

Stavros Xarchakos Cartas às autoridades gregas sobre a correcta utilização
dos fundos comunitários e a aplicação da legislação
comunitária em matéria de política regional

E-1830/03

Stavros Xarchakos Dados relativos à pobreza e ao desemprego na Grécia E-1831/03

Konstantinos Hatzidakis Deficiências de construção na Grécia E-1832/03

Anna Karamanou Iraque - Minas terrestres abandonadas e pilhagens
constituem um grave perigo para a população civil

E-1833/03

Avril Doyle BSE E-1834/03

Jean-Thomas Nordmann Fiscalidade sobre as bebidas espirituosas na Irlanda P-1835/03

Christopher Huhne Partículas E-1836/03

Christopher Heaton-Harris Concursos públicos na União Europeia E-1837/03

Roger Helmer e outros Acordo de comércio livre entre Singapura e a União
Europeia

E-1838/03

Ilka Schröder Relações UE com a Síria e o acordo de associação P-1839/03

Michael Cashman Ajuda ao Iraque no período pós-guerra P-1840/03

Charles Tannock A opinião da Comissão segundo a qual o terrorismo não
constitui uma violação dos direitos humanos

P-1841/03

Ulpu Iivari Tratamento igual dos dadores de sangue P-1842/03

Charles Tannock Ponto de vista do Conselho segundo o qual o terrorismo
não constitui violação de direitos humanos

E-1843/03

Bill Miller Tratamento reservado a gays, lésbicas e transsexuais na
Polónia

E-1844/03
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Giorgio Celli Pedido de modificação da Directiva "Habitats" para que o
lobo ibérico possa ser objecto de caça ao sul do Douro

E-1845/03

Mario Borghezio Incompatibilidade entre as responsabilidades de decisão a
nível comunitário e a pertença ao Clube Bilderberg e à
Comissão Trilateral

E-1846/03

Luigi Vinci Respeito da Directiva relativa à avaliação dos efeitos de
determinados planos e programas no ambiente na
construção da auto-estrada Milão-Bérgamo-Brescia

E-1847/03

Luigi Vinci Inquérito contra o presidente da Associação para os
Direitos do Homem de Diyarbakir (Turquia)

E-1848/03

Kyösti Virrankoski Transferências das explorações agrícolas e reforma
agrícola

P-1849/03

Angelika Niebler Verba comunitária de ajuda às pessoas com deficiência a
partir do ano de 2004

E-1850/03

Concepció Ferrer Medidas de prevenção da síndrome respiratória aguda
severa - têxteis

P-1851/03

Karin Riis-Jørgensen Disposições do direito comunitário relativas à adjudicação
de serviços de transporte em ferry-boats

P-1852/03

Stavros Xarchakos Financiamentos comunitários na Grécia e organismos
intermediários de gestão

E-1853/03

Stavros Xarchakos Deslizamento de terrenos na Grécia e danos causados às
obras de infra-estrutura

E-1854/03

Anna Karamanou Direitos humanos na UE - Inexistência de um sistema
comum de prestação de contas pelos Estados-Membros
das violações dos direitos humanos

E-1855/03

Mihail Papayannakis Transferência de uma central autónoma da Empresa
Pública de Electricidade da Grécia (DEI) situada em
Lesbos

E-1856/03

Brian Simpson Protecção das faixas horárias das rotas aéreas regionais E-1857/03

Proinsias De Rossa Ajudas da UE à reabilitação das vítimas da tortura E-1858/03

Proinsias De Rossa Caça à lebre na Irlanda E-1859/03

Joost Lagendijk Ajuda pública aos clubes de futebol E-1860/03

Alexander de Roo Projecto Minotauro E-1861/03

Erik Meijer Informações contraditórias sobre os resultados financeiros
e sobre as repercussões da ampliação do aeroporto de
Sófia sobre o ambiente e a saúde pública

E-1862/03
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Bernd Lange Problemas com a aplicação do 6°programa-quadro de
investigação devido aos custos de auditoria

E-1863/03

Avril Doyle Resíduos perigosos E-1864/03

Anders Wijkman Interpretação nacional da legislação da UE em matéria de
protecção de espécies animais ameaçadas de extinção

E-1865/03

Christopher Huhne Dispersão dos preços E-1866/03

Christopher Huhne Custo médio do capital na zona euro E-1867/03

Christopher Huhne Cultura bolsista E-1868/03

Christopher Huhne Perdas de pensões E-1869/03

Christopher Huhne Garantias E-1870/03

Christopher Huhne Cobranças E-1871/03

Christopher Huhne Condições de transparência E-1872/03

Christopher Huhne Condições de cotação em bolsa E-1873/03

Christopher Huhne Aprovação dos prospectos E-1874/03

Christopher Huhne Visitas in loco E-1875/03

Christopher Huhne Prospectos - unidade das emissões E-1876/03

Christopher Huhne Prospectos - delegação E-1877/03

Christopher Huhne Avaliação de impacto E-1878/03

Christopher Huhne Alinhamento dos preços na zona euro E-1879/03

Christopher Huhne Fluxos de capital entre os países da zona euro E-1880/03

Christopher Huhne Investimento directo estrangeiro intra-UE E-1881/03

Christopher Huhne Impacto do euro no comércio E-1882/03

Christopher Huhne Impacto do euro no comércio E-1883/03

Christopher Huhne Intensidade de comércio na zona euro E-1884/03

Christopher Huhne Condições de transparência E-1885/03

Emmanouil Bakopoulos Património cultural do Iraque P-1886/03

Emmanouil Bakopoulos Olympic Airways E-1887/03

Emmanouil Bakopoulos Transportes aéreos internacionais E-1888/03

Christopher Heaton-Harris Eurostat P-1889/03

Christopher Heaton-Harris Director-Geral do Eurostat E-1890/03
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Margrietus van den Berg e Jan
Wiersma

Actividades nucleares no Irão E-1891/03

María Sornosa Martínez Falta de protecção da Albufera de Valência E-1892/03

María Sornosa Martínez Descarga incontrolada de resíduos perigosos na
Comunidade de Valência

E-1893/03

María Sornosa Martínez Gestão de resíduos tóxicos na Comunidade de Valência E-1894/03

María Sornosa Martínez Plano de Ordenamento dos Recursos Minerais e zonas
Natura 2000 na Comunidade de Valência

E-1895/03

María Sornosa Martínez Aumento alarmante do número de casos da doença do
legionário em Alcoi

E-1896/03

Nelly Maes Ajuda alimentar ao Zimbabué E-1897/03

Jillian Evans Manutenção de golfinhos em cativeiro E-1898/03

Jillian Evans Golfinhos nas redes de arrasto E-1899/03

María Sornosa Martínez Poluição provocada por nitratos na Comunidade de
Valência

E-1900/03

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Tomate transformado E-1901/03

Lord Inglewood O IVA e o mercado europeu de arte E-1902/03

Caroline Lucas Cooperação transfronteiriça (INTERREG) E-1903/03

Alexandros Alavanos Aumento da dívida pública da Grécia P-1904/03

Stavros Xarchakos Publicidade ao QCA 2008 na Grécia E-1905/03

Stavros Xarchakos Votação pelo telefone: a sua utilidade e custo para o
cidadão europeu

E-1906/03

Patricia McKenna Urbanização Les Marines em Denia, Comunidade
Valenciana, Espanha

E-1907/03

Eija-Riitta Korhola Morosidade do financiamento das ajudas ao
desenvolvimento

E-1908/03

Michl Ebner Natura 2000 P-1909/03

Margrietus van den Berg Armazenagem subterrânea de resíduos nucleares E-1910/03

Johannes Blokland e Rijk van Dam Possíveis consequências dos acórdãos do Tribunal de
Justiça nos processos C-469/00 e C-108/01 para a política
da concorrência

E-1911/03

María Sornosa Martínez Adjudicação em Espanha de contratos de serviços a
empresas extracomunitárias de helicópteros

E-1912/03
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María Sornosa Martínez Contratação de helicópteros extracomunitários para a
extinção de incêndios: os casos da Itália e da Espanha

E-1913/03

María Sornosa Martínez Violação da legislação comunitária sobre a concorrência
no sector dos helicópteros em Espanha

E-1914/03

María Sornosa Martínez Fundos dos orçamentos comunitários destinadas à
extinção de incêndios em Espanha e a sua utilização
efectiva de 1996 a 2002

E-1915/03

María Sornosa Martínez Incumprimento da Directiva 2000/79/CE sobre o tempo
de trabalho na aviação civil no sector dos helicópteros em
Espanha

E-1916/03

María Sornosa Martínez Incumprimento da legislação comunitária em matéria de
subcontratação de serviços a empresas extracomunitárias
de helicópteros

E-1917/03

Herbert Bösch Desvio de fundos no Eurostat e responsabilidade
pecuniária dos funcionários competentes

E-1918/03

Herbert Bösch Audição dos funcionários implicados no caso Eurostat E-1919/03

Carlos Bautista Ojeda Importações de gomos de tangerina provenientes da China E-1920/03

Carlos Bautista Ojeda Gomos de tangerina em conserva provenientes da China E-1921/03

María Izquierdo Rojo e outros Situação administrativa na barragem de Breña II E-1922/03

Helena Torres Marques Fundos da UE para o sector do turismo nas Caraíbas (na
sequência da resposta do Sr. Nielsen, em nome da
Comissão, à pergunta P-0743/03)

P-1923/03

Benedetto Della Vedova Violação do acordo entre a Suíça e a UE relativo ao
transporte de passageiros e mercadorias, assinado em 21
de Junho de 1999

P-1924/03

Peter Skinner Subsídio de aquecimento no Inverno E-1925/03

Roberto Bigliardo Indicativo telefónico 709 E-1926/03

Jules Maaten Proteínas bovinas e porcinas na carne de frango E-1927/03

Maria Carrilho Ajuda às populações desenraízadas da Ásia e América
Latina: renovação do Regulamento (CE) nº 2130/2001, de
29.10.2001

E-1928/03

Lennart Sacrédeus Deslocação de populações na região petrolífera do Sudão E-1929/03

Lennart Sacrédeus Deslocação de populações na região petrolífera do Sudão E-1930/03

Horst Schnellhardt Transposição das normas comunitárias relativas aos
géneros alimentícios nos países candidatos

P-1931/03

Dirk Sterckx Olympic Airways P-1932/03
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Dana Scallon Desenvolvimento social P-1933/03

Marie Isler Béguin As perspectivas do programa LIFE P-1934/03

Elly Plooij-van Gorsel Aplicação do pacote "telecomunicações" P-1935/03

Anne Jensen Segurança portuária E-1936/03

Mihail Papayannakis Traçado da linha de caminho-de-ferro Corinto/Patras E-1937/03

Catherine Stihler Emprego ilegal no sector das pescas E-1938/03

Giles Chichester Reunião de informação trimestral da Comissão e "Small
Business Europe": a participação de órgãos públicos
nacionais nas reuniões de informação da Comissão

E-1939/03

Christopher Huhne Sistema para isenção do imposto de selo (stamp duty) E-1940/03

Christopher Huhne Sistema para isenção do imposto de selo (stamp duty) E-1941/03

Kyösti Virrankoski Possibilidades de um candidato finlandês a um posto de
trabalho, em situação de desemprego, se candidatar a um
trabalho no estrangeiro

E-1942/03

Alexander de Roo Directiva relativa ao nitrato e reabilitação intensiva da
criação de gado

E-1943/03

Bart Staes Mercado interno relativo à publicidade na televisão em
torno dos programas para menores

E-1944/03

Elly Plooij-van Gorsel Adaptação da legislação neerlandesa relativa aos meios de
comunicação

E-1945/03

Camilo Nogueira Román Investigações sobre as subvenções do Estado espanhol à
companhia Izar e a recuperação da construção de navios
mercantes no estaleiro Izar-Fene na Galiza

E-1946/03

Camilo Nogueira Román Morte de 62 militares espanhóis num acidente na Turquia
quando regressavam do Afeganistão

E-1947/03

Roger Helmer Referendo na Lituânia E-1948/03

Christa Randzio-Plath Monopólio de álcool TEKEL E-1949/03

Daniel Cohn-Bendit e Monica
Frassoni

Caso Eurostat E-1950/03

Giacomo Santini Proibição de trânsito em território austríaco P-1951/03

Paulo Casaca Profundo atraso da aplicação em Portugal do Fundo de
Coesão

P-1952/03

Lissy Gröner Montante de 17 milhões de euros, relativo a fundos
comunitários para 2002, não utilizado na Baviera

E-1953/03

Jannis Sakellariou Situação dos direitos humanos dos Yezidi na Geórgia E-1954/03
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Baroness Sarah Ludford Processamento de frango destinado ao consumo humano E-1955/03

María Sornosa Martínez Envio de um navio petroleiro de casco simples à guerra no
Iraque

E-1956/03

Giacomo Santini Proibição de circulação no território austríaco E-1957/03

Paulo Casaca Dados relativos aos pagamentos do FEOGA-Garantia E-1958/03

Paulo Casaca Missões de controlo no local das agências nacionais de
pagamento do FEOGA-Garantia

E-1959/03

Elspeth Attwooll Gestores de transporte rodoviário E-1960/03

Alexander de Roo Reunião em Ispra sobre o Plano Hidrológico Nacional de
Espanha

P-1961/03

Georges Berthu Futuras normas contabilísticas no sector segurador P-1962/03

Konstantinos Hatzidakis A poluição do ambiente pela central eléctrica da DEH em
Mitilini

E-1963/03

Proinsias De Rossa Procedimentos previstos no artigo 226º do Tratado CE por
violação do disposto no artigo 292º do Tratado CE

E-1964/03

Proinsias De Rossa Isenções das autorizações exigidas pelas disposições da
directiva de 1975 relativa aos resíduos

E-1965/03

Proinsias De Rossa Incineração de resíduos clínicos da Irlanda no Reino
Unido

E-1966/03

Proinsias De Rossa Política do Governo irlandês em matéria de prevenção e
de aproveitamento de resíduos

E-1967/03

Proinsias De Rossa Tratamento de resíduos perigosos na Irlanda E-1968/03

Proinsias De Rossa Aplicação da Directiva relativa ao trabalho com duração
determinada na Irlanda

E-1969/03

Proinsias De Rossa Taxa aplicada à reciclagem de artigos de uso doméstico E-1970/03

Cristiana Muscardini Voo com aparelhos ultraleves E-1971/03

Bart Staes Utilização das línguas nos comunicados de imprensa
relativos à Bélgica

E-1972/03

Anna Karamanou Violação dos direitos dos Roma pela FYROM P-1973/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Reabilitação das pessoas sinistradas pelo sismo na Ática P-1974/03

Anna Karamanou Os antidepressivos de larga circulação são perigosos? E-1975/03

Anna Karamanou Envolvimento de altas personalidades políticas num caso
de pedofilia em Portugal

E-1976/03

Anna Karamanou Violação dos direitos dos Roma pela FYROM E-1977/03
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Gabriele Stauner Suspensão das relações comerciais por parte da Comissão
com o Grupo Planistat

P-1978/03

Ian Hudghton Progesterona sintética em pílulas anti-concepcionais e em
tratamentos hormonais de substituição

P-1979/03

Toine Manders Proibição de fumar no sector da hotelaria, restauração e
cafés nos Países Baixos

P-1980/03

Elly Plooij-van Gorsel O papel da NOS (empresa neerlandesa de radiodifusão)
nas normas europeias em matéria de processos de
concurso para os emissores DAB (rádio digital)

P-1981/03

Gabriele Stauner Auditorias ao Eurostat por parte do Tribunal de Contas
Europeu

E-1982/03

Alexandros Alavanos Criação de uma escola secundária na aldeia de
Rizokarpaso na zona ocupada de Chipre

E-1983/03

Alexandros Alavanos Violações do espaço aéreo grego pela Turquia E-1984/03

Anna Karamanou Escândalo de esterilizações ilegais na Eslováquia E-1985/03

Konstantinos Hatzidakis Poluição atmosférica em Atenas e Salónica E-1986/03

Piia-Noora Kauppi e Per-Arne
Arvidsson

Princípios em matéria de segurança nuclear aplicados aos
países candidatos

E-1987/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Financiamento das sociedades mistas no sector da pesca E-1988/03

Maurizio Turco e Monica Frassoni Aplicação do regime de quotas leiteiras na República
italiana

E-1989/03

Marco Cappato e outros Exercício do direito à liberdade de culto E-1990/03

Erik Meijer Esclarecimentos sobre a organização da Comissão e as
circunstâncias que, em 1993, levaram à morte de Antonio
Quatraro, funcionário da Comissão, bem como sobre o
segredo que envolveu o caso

E-1991/03

José Ribeiro e Castro Europa - Terrorismo E-1992/03

Benedetto Della Vedova Abuso de posição dominante na distribuição da imprensa
diária e periódica

P-1993/03

Pietro-Paolo Mennea Direitos televisivos P-1994/03

Alexandros Alavanos Linhas de caminho-de-ferro no centro de Atenas P-1995/03

Mihail Papayannakis ETAR de Rafina E-1996/03

Mihail Papayannakis Envio massivo de correios electrónicos (e-mail) E-1997/03

Konstantinos Hatzidakis Cláusulas penais relativas aos acessos rodoviários no
contrato de concessão do aeroporto "Eleftherios
Venizelos"

E-1998/03
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Stavros Xarchakos Fuga de clofene (PCB) no centro de Atenas E-1999/03

Jan Dhaene e Patricia McKenna Efluentes radioactivos de Sellafield E-2000/03

Jan Dhaene e Patricia McKenna Efluentes radioactivos de Sellafield E-2001/03

Salvador Garriga Polledo Fomento de uma cultura europeia E-2002/03

Salvador Garriga Polledo Liberdade de circulação das notas de euro E-2003/03

Salvador Garriga Polledo Banco Mundial de Medicamentos para países pobres E-2004/03

Jan Dhaene Medidas fiscais e no domínio das normas de qualidade
para promover a segurança rodoviária e o sector
económico do comércio e reparação de bicicletas

E-2005/03

Bart Staes e Jan Dhaene Caução por óleos residuais de navios - condições de
concorrência europeias

E-2006/03

Olivier Dupuis Vietname: manutenção de Thich Quang Do em detenção P-2007/03

Marianne Thyssen Crise da peste aviária na Bélgica - indemnização do sector
da avicultura

P-2008/03

José Ribeiro e Castro Organizações femininas - Linha orçamental A-3046 P-2009/03

Lissy Gröner Fundos da UE despendidos por organizações católicas no
período de 1997-2002

E-2010/03

Ioannis Marinos Aplicação do acervo comunitário em Chipre E-2011/03

Glyn Ford Destacamento de funcionários E-2012/03

Robert Goebbels Regulamento relativo à protecção das indicações
geográficas e das denominações de origem dos produtos
agrícolas e dos géneros alimentares

E-2013/03

Robert Goebbels Distorção da concorrência em matéria de direitos de
emissão de CO2

E-2014/03

Lucio Manisco Alienação a privados do castro de San Gimignano E-2015/03

Jan Dhaene Equipamento técnico dos veículos pesados de mercadorias E-2016/03

Jan Dhaene Equipamento técnico dos veículos pesados de mercadorias E-2017/03

Bart Staes Discriminação linguística - contratação de falantes nativos E-2018/03

Bart Staes Direito anti-dumping sobre a importação de bicicletas
provenientes da China

E-2019/03

Sérgio Marques Regime de apoio aos produtores do sector das pescas E-2020/03

Sérgio Marques Regime de apoio aos produtores do sector das pescas E-2021/03

Lennart Sacrédeus Detenção de Aung Suu Kyi, Prémio Nobel da Paz E-2022/03
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Herbert Bösch Relações comerciais da Comissão com a empresa GIM E-2023/03

Maurizio Turco Violação da liberdade de culto no Turquemenistão E-2024/03

Mihail Papayannakis Fuga de clofen E-2025/03

José Pomés Ruiz Segurança no transporte de armas e explosivos P-2026/03

Erik Meijer Possibilidade de derrogação para evitar o armazenamento
perigoso de resíduos radioactivos em subsolos porosos,
sem possibilidade de arrefecimento ou de recuperação

E-2027/03

Erik Meijer Possibilidade de fraude e perda desnecessária de tempo
devido à recolha dos passaportes dos cidadãos
comunitários efectuada pela alfândega grega na fronteira
com a Macedónia

E-2028/03

Erik Meijer Aumento de preço dos vistos de trânsito através da Sérvia
para as pessoas que se deslocam entre os actuais e os
futuros Estados-Membros da UE

E-2029/03

Jaime Valdivielso de Cué Portagem geográfica P-2030/03

Antonios Trakatellis Aplicação da legislação comunitária sobre os resíduos
sólidos e aterros sanitários na Grécia

P-2031/03

Bart Staes Central de registo de créditos - harmonização europeia P-2032/03

Konstantinos Hatzidakis Reabertura da escola secundária grega de Rizokarpasos E-2033/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Encerramento de empresas e despedimentos colectivos E-2034/03

Richard Corbett Familiares de funcionários e estagiários E-2035/03

Chris Davies Tratado de Adesão da Áustria à UE E-2036/03

Miquel Mayol i Raynal A Turquia e a negação do genocídio do povo arménio E-2037/03

Miquel Mayol i Raynal A Turquia e a negação do genocídio do povo arménio E-2038/03

Joan Vallvé Regime de ajuda para os frutos secos E-2039/03

Joan Vallvé Regime de ajudas para os frutos secos E-2040/03

Maurizio Turco Violação da liberdade religiosa na Rússia através dos
acordos exclusivos de cooperação com a igreja ortodoxa
russa

E-2041/03

Marco Pannella e outros Assassínio no Camboja de Poul Vin, expoente do partido
da oposição Sam Raisi Party e iniciativas da União com
vista às eleições de 28 de Julho

E-2042/03

Maurizio Turco e outros Violação da liberdade religiosa e instrumento para
garantir o seu respeito

E-2043/03
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Christopher Huhne Pequenas e médias empresas E-2044/03

Maurizio Turco e outros Violações graves e persistentes dos direitos humanos
fundamentais da minoria Uigura na Província chinesa de
Xinjiang (Turquestão Oriental)

E-2045/03

Anne Jensen Imposto rodoviário alemão E-2046/03

Maurizio Turco e outros Violação da liberdade religiosa no Laos: detenção de
cidadãos cristãos por se recusarem a renunciar à sua fé

E-2047/03

Bart Staes Filtros de partículas para autocarros E-2048/03
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0097/03)                            3 e 4 de Junho de 2003

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Sarah LUDFORD Tráfico de seres humanos H-0291/03

Alexandros ALAVANOS Rede de vigilância epidemiológica H-0292/03

Bernd POSSELT UE-Ucrânia H-0300/03

Ioannis MARINOS Problemas de financiamento do programa  GALILEO H-0309/03

Paulo CASACA Lista de organizações terroristas H-0312/03

Lennart SACRÉDEUS Violação dos direitos humanos em Cuba H-0313/03

Claude MORAES Conselho Europeu de Salónica, em Junho H-0321/03

Richard HOWITT Proposta de criação de uma Agência da UE para o
Desenvolvimento e a Aquisição de Capacidades de Defesa

H-0325/03

Olivier DUPUIS Programa de armas nucleares do regime iraniano H-0330/03

Gianfranco DELL'ALBA Desestabilização do Médio Oriente promovida pelo Irão H-0331/03

Maurizio TURCO Programa Anthrax do regime iraniano H-0332/03

Marco CAPPATO Democracia e direitos humanos no Irão H-0333/03

PERGUNTAS Á COMISSÃO

Stavros XARCHAKOS Medidas contra o vírus mortal da "SARS" H-0317/03

Lennart SACRÉDEUS Violação dos direitos humanos em Cuba H-0314/03
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PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. MONTI

Ward BEYSEN Comércio paralelo H-0315/03

Sra. REDING

Bernd POSSELT Linguas minoritárias H-0301/03

Joan VALLVÉ Violência nos estádios de futebol H-0306/03

Theresa ZABELL Artigo relativo ao desporto no futuro Tratado H-0328/03

Sra. DIAMANTOPOULOU

Alexandros ALAVANOS Aplicação, pela Grécia, da Directiva 1999/70/CE do Conselho H-0293/03

Paul RÜBIG Bilhete de identidade europeu destinado a idosos H-0302/03

Michl EBNER Desemprego dos jovens H-0304/03

Roy PERRY Aplicação incorrecta da Directiva relativa à manutenção dos
direitos dos trabalhadores no que diz respeito aos professores
do ensino superior britânicos

H-0316/03
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
JUNHO 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 21 12 8 10 1 0 0 GIANNITSIS

Comissão 34 10 23 11 1 0 0 BYRNE
MONTI
REDING
DIAMANTOPOULO

Total 55 22 31 21 2 0 0
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

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

19.02.2003 19.05.2003 39

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 334

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 321

                                                     
1 Situação em  05.06.2003
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

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 14

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

Discriminação de um desporto minoritário 14.04.2003 14.07.2003 138

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 72

09/2003 332.931 BUITENWEG, DUFF, HEATON-
HARRIS, van HULTEN e
THORNING-SCHMIDT

Direito do Parlamento Europeu a determinar o local
da sua sede

02.06.2003 02.09.2003 118
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COMISSÕES
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 NOMEAÇÃO DE RELATORES (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Coexistência entre as culturas
geneticamente modificadas e as culturas
convencionais e biológicas

AGRI (F) 12.06.03

PESÄLÄ
(ELDR)

A agricultura árctica AGRI (F) 12.06.03

KUCKELKORN
(PSE)

Governança europeia: enquadramento das
agências europeias de regulamentação.
Comunicação

BUDG (P) 17.06.03 C5-0203/03

KUCKELKORN
(PSE)

Línguas regionais e línguas menos
utilizadas na Europa no contexto do
alargamento e da diversidade cultural

BUDG (P) 17.06.03

PERRY
(PPE-DE)

Orçamento 2004: Secção III, Comissão CULT (P) 12.06.03

ROCARD
(PSE)

Cultura 2000: programa-quadro 2000-
2004, prolongamento até 2006 (alter.
Decisão 508/2000/CE)

CULT (F) 12.06.03 C5-0178/03

LULLING
(PPE-DE)

Administrações públicas: contas
financeiras trimestrais, categorias do SEC
95

ECON (F) 04.06.03 C5-0222/03

GOODWILL
(PPE-DE)

Orçamento 2004: Secção III, Comissão ENVI (P) 11.06.03

GROSSETÊTE
(PPE-DE)

Poluição causada pelos navios: repressão,
reforço do quadro penal

ENVI (P) 16.06.03 C5-0244/03

NOBILIA
(UEN)

Governança europeia: contratos e
convenções tripartidos entre
Comunidade, Estados e autoridades
regionais e locais

ENVI (P) 16.06.03 C5-0202/03

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

Conservação dos recursos haliêuticos:
bacalhau, recuperação das unidades
populacionais

ENVI (P) 16.06.03 C5-0237/03
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Grupo
VERTS/ALE

Energia nuclear: segurança das
instalações nucleares, obrigações de base
e princípios gerais

ENVI (P) 16.06.03 C5-0228/03

Grupo
VERTS/ALE

Energia nuclear: combustível irradiado e
resíduos radioactivos, segurança da
gestão

ENVI (P) 16.06.03 C5-0229/03

FLORENZ
(PPE-DE)

Ambiente e saúde: resíduos de
equipamentos eléctricos e electrónicos
(alter. Directiva 2002/96/CE)

ENVI (F) 16.06.03 C5-0191/03

Grupo
PPE-DE

Resíduos de pesticidas: limites máximos
(revog. directivas 76/895/CEE,
86/362/CEE, 86/363/CEE

ENVI (F) 16.06.03 C5-0108/03

Grupo
PPE-DE

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

ENVI (F) 16.06.03 C5-0175/03

Grupo
GUE/NGL

Indústria extractiva: gestão dos resíduos ENVI (F) 16.06.03 C5-0256/03

Grupo
VERTS/ALE

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

ITRE (P) 11.06.03 C5-0190/03

Grupo
PPE-DE

Transportes marítimos: segurança dos
navios e das instalações portuárias

ITRE (P) 11.06.03 C5-0218/03

CAUDRON
(GUE/NGL)

Tributação dos produtos energéticos ITRE (P) 19.06.03 C4-0155/97

Grupo
PSE

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

ITRE (P) 19.06.03 C5-0211/03

Grupo
PSE

Contribuição financeira para as redes
transeuropeias

ITRE (F) 19.06.03 C5-0199/03

OREJA
(PPE-DE)

Governança europeia: contratos e
convenções tripartidos entre
Comunidade, Estados e autoridades
regionais e locais

JURI (P) 17.06.03 C5-0202/03

LEHNE
(PPE-DE)

Pedido de levantamento da imunidade de
Marco Pannella

JURI (F) 10.06.03 IMM032116
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DOORN
(PPE-DE)

Verificação do impacto da
regulamentação comunitária e processos
de consulta

JURI (F) 17.06.03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Protecção dos interesses dos
consumidores: acções inibitórias (versão
codificada)

JURI (F) 17.06.03 C5-0230/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Metrial eléctrico submetido a certos
limites de tensão (versão codificada)

JURI (F) 17.06.03 C5-0231/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Tabaco em rama: organização comum do
mercado. Versão codificada

JURI (F) 17.06.03 C5-0247/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Comité de Estatísticas Monetárias,
Financeiras e de Balanças de Pagamentos
(versão codificada)

JURI (F) 17.06.03 C5-0259/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Carne de suíno: organização comum de
mercado OCM (versão codificada)

JURI (F) 17.06.03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Pedido de levantamento da imunidade de
Efstratios Korakas

JURI (F) 17.06.03 IMM032117

SOUCHET
(NI)

Acordo de pesca CE/Maurícia: protocolo
para o período compreendido entre 3 de
Dezembro de 2002 e 2 de Dezembro de
2003

PECH (F) 10.06.03 C5-0236/03

CAVERI
(ELDR)

Transportes aéreos: faixas horárias nos
aeroportos da Comunidade, atribuição
(alt. Regul. 95/93/CE)

RETT (F) 12.06.03 C5-0277/01
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Documento de travalho dos serviços da Comissão sobre as medidas
nacionais adoptadas pelos Estados-Membros no que diz respeito aos
implantes mamários

FEMM
ENVI

SEC (03) 175
final

Relatório de acompanhamento do Livro Verde sobre a protecção
penal dos interesses financeiros comunitários e a criação de um
Procurador Europeu

CONT COM (03) 128
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
sobre as medidas que os Estados-Membros devem tomar para
assegurar a participação de todos os cidadãos da União nas eleições
de 2004 para o Parlamento Europeu numa Europa alargada

AFCO COM (03) 174
final

Relatório da Comissão sobre a viabilidade de uma lista positiva de
matérias-primas para alimentação animal

ENVI
AGRI

COM (03) 178
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
destinada a apresentar um Plano de Acção para a recolha e a análise
de estatísticas comunitárias no domínio da migração

ECON
LIBE

COM (03) 179
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a
aplicação da Decisão n.º 1445/2000/CE, relativa à aplicação de
técnicas de inquéritos areolares e de teledetecção às estatísticas
agrícolas durante o período de 1999-2003

BUDG
AGRI

COM (03) 181
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, Parlamento Europeu,
Comité Económico e Social Europeu e Comité das Regiões:
Conferência Mundial das Radiocomunicações 2003 (WRC-03)

CULT
RETT
ITRE

COM (03) 183
final

Comunicação da Comissão ao Conselho: Seguimento do Livro
Branco "Um novo impulso à juventude europeia" - Proposta de
objectivos comuns no domínio da participação e informação dos
jovens, na sequência da Resolução do Conselho, de 27 Junho de
2002, relativa ao quadro para a cooperação europeia em matéria de
juventude

FEMM
CULT

COM (03) 184
final

Relatório da Comissão: Relatório Anual do CCI ENVI
ITRE

COM (03) 189
final
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

REUNIÃO PLENÁRIA

14 E 15 DE MAIO 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 14 e 15 de Maio de 2003 contou com a participação de
representantes da sociedade civil organizada dos países em fase de adesão à União Europeia, bem como
de várias personalidades dos Conselhos Económicos e Sociais dos Estados-Membros e dos países em fase
de adesão.

1.  REVISÃO DA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM

•  Revisão da PAC – 2003
 Relator: R. STRASSER (Interesses Diversos – A)

 Co-relator: A. KIENLE (Empregadores – D)
 

 –  Referência: COM(2003) 23 final – 2003/0006-0007 CNS – CESE 591/2003
 
 –  Acções fundamentais:

O CESE é favorável a uma adaptação da política agrícola comum a diferentes exigências. Nos seus
pareceres de iniciativa, o CESE cuidou do aperfeiçoamento dos pagamentos directos agrícolas. O Comité
rejeita uma mudança de sistema abrupta,  através da conversão dos actuais prémios por superfície e por
animal no prémio por exploração proposto pela Comissão. Qualquer esbatimento da relação entre
regulação dos mercados e produção conduziria a perturbações significativas na actividade agrícola,
nomeadamente nas regiões mais desfavorecidas. O CESE lamenta que a Comissão não tenha perseguido a
ideia de aplicar, por exemplo, um apoio de base incluindo suplementos por produto, em vez do prémio
por exploração.

http://www.cese.europa.eu
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O CESE entende que, infelizmente, as propostas apresentadas a respeito dos prémios de produção e da
ecocondicionalidade ainda não respondem satisfatoriamente à questão de saber como serão cumpridas as
elevadas exigências sociais impostas à agricultura (com elevados níveis europeus) liberalizando-se, em
simultâneo, os mercados agrícolas (objectivo da ronda de negociações OMC). Permanece o receio de que,
em muitas regiões europeias, os jovens se mantenham afastados da agricultura. O CESE mostra-se
igualmente céptico no que respeita à aceitação pública sustentável e duradoura das propostas
apresentadas.

O CESE opina que o instrumento da ecocondicionalidade proposto recentemente pode contribuir para que
as directivas nas áreas da segurança alimentar, protecção no local de trabalho, bem como protecção
ambiental e protecção animal sejam aplicadas uniformemente em toda a UE. Importa ainda que as normas
da ecocondicionalidade sejam exequíveis e que a burocracia se mantenha controlada.

O CESE considera que, nas propostas de reforma, as medidas ou incentivos voluntários deveriam
sobressair mais. Assim, a adesão ao sistema de aconselhamento às explorações deveria surgir numa base
voluntária. Do mesmo modo, também a obrigatoriedade de não utilização durante 10 anos não deveria ser
objecto da reforma, mas, sim, a manutenção do princípio da rotatividade numa base voluntária, sendo esta
última bem aceite tanto pelos agricultores como pela sociedade em geral.

O CESE defende a criação de um 2º pilar da Política Agrícola Comum para o desenvolvimento do espaço
rural. Quando comparadas com a Comunicação de Julho de 2002 sobre a Revisão Intercalar, as propostas
legislativas para a reforma da Política Agrícola Comum regridem claramente neste ponto. Além disso, a
maior abrangência do segundo pilar mediante a modulação faz com que a complementaridade dos dois
pilares da PAC careça de sentido. As medidas propostas estão decididamente no rumo certo para
melhorar a qualidade dos produtos, bem como a segurança alimentar e ambiental. O CESE lamenta,
contudo, a falta de meios adequados, embora não perdendo a esperança de que serão aumentados
futuramente, no âmbito da próxima reforma dos fundos estruturais.
 
 –  Contacto: Silvia CALAMANDREI
 (Tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 
•  Revisão da PAC 2003 – OCM cereais
 Relator: S. MASCIA (Empregadores – I)

 
 -   Referência: COM(2003) 23 final – 2003/0008 CNS – CESE 584/2003
 
 -   Contacto: Eleonora DI NICOLANTONIO
 (Tel.: 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
 
•  Revisão da PAC 2003 – OCM arroz
 Relatora: M. L. SANTIAGO  (Empregadores – P)

 
 -   Referência: COM(2003) 23 final – 2003/0009 CNS – CESE 592/2003
 
 -   Contacto: Eleonora DI  NICOLANTONIO
 (Tel.: 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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•  Revisão da PAC 2003 – OCM forragens secas
 Relator: H-J. WILMS  (Trabalhadores – D)

 
 -   Referência: COM(2003) 23 final – 2003/0010 CNS – CESE 585/2003
 
 -   Contacto: Eleonora DI NICOLANTONIO
 (Tel.: 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
 
•  Revisão da PAC 2003 – OCM leite
 Relator: B. VOSS  (Interesses Diversos – D)

 
 -   Referência: COM(2003) 23 final – 2003/0011 – 0012 CNS – CESE 586/2003
 
 -   Contacto: Eleonora DI  NICOLANTONIO
 (Tel.: 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

2. EMPREGO

•  Orientações para o emprego

Relator-Geral: C. KORYFIDIS  (Trabalhadores – EL)
 

− Referência: COM(2003) 176 final – 2003/0068 (CNS) – CESE 590/2003
 
− Acções fundamentais:

O CESE subscreve a argumentação da Comissão e sublinha a coerência e a complementaridade que
devem reger a relação entre as orientações para o emprego e as orientações para as políticas
económicas. O CESE pensa ainda que a sincronização das orientações para as políticas económicas
com as orientações para o emprego, bem como a perspectiva trianual dada a estas últimas constituem
uma evolução importante do ponto de vista da estratégia europeia de emprego (EEE).

Por outro lado, as novas orientações para o emprego constituem um grande desafio para os novos
Estados-Membros da UE. Tal confere à Comissão uma responsabilidade muito especial de apoiar os
esforços dos novos Estados aderentes para responderem às expectativas de toda a União.

O CESE nota que a imigração não é objecto de uma prioridade específica e distinta e que lhe é feita
referência no âmbito de outras prioridades.

O CESE pergunta-se se não seria preferível integrar numa única orientação todas as medidas
destinadas a remover os obstáculos ao acesso ao mercado de trabalho, como sejam as discriminações
de trabalhadores de países terceiros ou ainda as desigualdades regionais.

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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Ao conferir particular prioridade à instauração do princípio da educação e da formação ao longo da
vida, o CESE considera que o objectivo de elevar a taxa média de participação da população adulta
no sistema de educação e formação não corresponde como deveria às grandes exigências da
sociedade do conhecimento.

O CESE aprova a procura de conciliação entre a vida profissional e a vida familiar através da
prestação de assistência às crianças e às pessoas dependentes e reitera o papel fundamental que os
Parlamentos nacionais deverão desempenhar no que toca aos planos de acção nacionais. O CESE
insiste igualmente na necessidade de os Estados-Membros, ao definirem as orientações, deverem
complementar as mesmas com objectivos quantitativos, não apenas a nível nacional, mas também a
nível regional e local.

− Contacto: Susanne JOHANSSON
(Tel.: 00 32 2 546 9619 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

 
 
 3.  CIDADANIA EUROPEIA

•  Acesso à cidadania europeia
 Relator: L. M. PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores – E)

– Referência: Parecer de iniciativa – CESE 593/2003
 
– Acções fundamentais:

Em 6 de Fevereiro, o Praesidium da Convenção publicou o seu projecto para os artigos 1º a 16º
do Tratado Constitucional. O artigo 5º faz da Carta dos Direitos Fundamentais um elemento da
Constituição. O art. 7º define o conceito de cidadania da União, a saber: "Possui a cidadania da
União toda a pessoa que tenha a nacionalidade de um Estado-Membro. A cidadania da União
acresce à cidadania nacional, não a substitui". 

Esta proposta exclui da cidadania da União os residentes nacionais de países terceiros, mesmo
com residência permanente na UE.

O CESE propôs em vários pareceres que a Constituição conceda a cidadania da União aos
nacionais de países terceiros que residam de forma estável na União Europeia.

A cidadania europeia deve estar no centro do projecto europeu. A Convenção está a desenvolver
um grande projecto político, para que todos os cidadãos sintam que participam numa comunidade
política democrática de carácter supranacional. É chegado o momento de enriquecer o conceito de
cidadania com um novo critério de atribuição: uma cidadania da União ligada não só à
nacionalidade, mas também à residência estável na União Europeia.

O CESE congratula-se com a inclusão da Carta dos Direitos Fundamentais na Constituição e com
a adesão da UE à Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades
Fundamentais, que passa pelo reconhecimento de uma cidadania cívica como primeiro passo para
uma cidadania participativa para todas as pessoas com residência permanente no território da
União.

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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O CESE concorda com a natureza da cidadania da União, que acresce à cidadania nacional, mas não a
substitui. O novo critério de atribuição da cidadania da União que o Comité propõe pode abrir novas
perspectivas para os residentes não nacionais dos Estados-Membros.

Reconhecer a cidadania da União aos nacionais de países terceiros que residem estavelmente na UE
constitui um passo em frente na confirmação da vontade da União Europeia de integrar todas as pessoas,
qualquer que seja a sua nacionalidade.

A Convenção deve examinar se as actuais bases políticas e jurídicas são suficientes (ou não) para
fomentar a integração.

O CESE solicita à Convenção que, no texto da primeira Constituição da União, o princípio de igualdade
se aplique a todas as pessoas com residência  legal e permanente na UE, sejam elas nacionais de
Estados-Membros ou de países terceiros.

O CESE solicita à Convenção que a cidadania europeia integre um novo critério de atribuição, ou seja,
estar vinculada não só à nacionalidade de um Estado-Membro, mas também à residência estável na
União Europeia.

Por conseguinte, o CESE propõe à Convenção que o art. 7º (Cidadania da União) conceda a cidadania
da União não só aos nacionais dos Estados-Membros, mas também a todas as pessoas que residam
estavelmente na UE. A cidadania da União acrescerá à cidadania nacional mas não a substituirá. Desta
forma, estas pessoas serão cidadãos europeus e, por conseguinte, iguais perante a lei.

– 
– Contacto: Alan HICK

(Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-Mail : Alan.Hick@esc.eu.int)

4.  RELAÇÕES EXTERNAS

•  Promover a participação das organizações da sociedade civil do Sudeste
Europeu – Experiências do passado e desafios do futuro
Relator: C. WILKINSON (Empregadores – UK)

− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 594/2003
 

-   Acções fundamentais:

Em 1 de Janeiro de 2003 a Grécia assumiu a Presidência do Conselho da UE. As declarações oficiais do
governo grego dão a entender claramente que o Sudeste da Europa constitui uma prioridade
fundamental durante a Presidência grega do Conselho da UE.

mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu
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Até à data, entre as actividades do CESE na região incluem-se a elaboração de um relatório de
informação1, a elaboração de um parecer2, bem como a participação nas actividades relacionadas com o
"Plano de acção para promover a cultura e a prática do diálogo social e de participação da sociedade
civil e de redes conexas no Sudeste da Europa".

As conclusões da Conferência de Salónica de Setembro de 2002 ditaram a necessidade de realizar no
futuro actividades destinadas a consolidar as organizações da sociedade civil do Sudeste da Europa e a
vincar o seu papel. Depreende-se igualmente das conclusões que urge desenvolver capacidades,
conhecimentos e aptidões para criar uma rede de actividades ao nível regional.

Neste contexto, o parecer de iniciativa em apreço será enviado à Presidência grega tendo em vista a
reunião a realizar em Salónica, em 21 de Junho de 2003 (reunião do Processo Zagreb II), em que
participarão representantes dos países interessados do Sudeste Europeu.

O Comité formula as recomendações seguintes:

•  organização de um evento (ou vários) com o objectivo de reunir representantes dos países do
Sudeste Europeu (separadamente ou à escala regional) e os parceiros sociais;

•  formação dos parceiros sociais no domínio da gestão e organização, desenvolvimento
estratégico, financiamento e gestão de projectos (incluindo os programas de financiamento da
UE);

•  cooperação do CESE com as organizações pertinentes a nível comunitário na verificação do
respeito das normas aplicáveis às OSC da UE por parte das mesmas e contribuirá para o seu
desenvolvimento nos casos em que existam deficiências;

•  estabelecimento de redes apropriadas de organizações na região;
•  apoio ao reforço dos meios de comunicação independentes da região;
•  estabelecimento de uma rede baseada nas TI para o intercâmbio de ideias e de experiências;
•  criação, em tempo útil, de um órgão constituído por OSC do Sudeste Europeu e por membros do

CESE, com vista a analisar questões de interesse comum e a estabelecer contactos regulares;
•  criação de um programa de 3 anos para apoiar os parceiros sociais do Sudeste europeu.

− Contacto: Susanna BAIZOU
(Tel.: 32 2 546 98 45  – e-mail : Susanna.Baizou@esc.eu.int)

•  A luta contra a pobreza pela promoção do desenvolvimento sustentável:
uma abordagem em parceria
Relator: E. EHNMARK (Trabalhadores – S)

− Referência: Relatório de informação – CESE 104/2003 fin

                                                     
1 "As relações entre a UE e determinados países do Sudeste da Europa" (CESE 1025/1998 fin rev.).
2 "Desenvolvimento dos Recursos Humanos nos Balcãs Ocidentais" (JO C 193 de 10.07.2001).
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-   Acções fundamentais:

A Associação Internacional dos Conselhos Económicos e Sociais e Instituições Similares (AICESIS) está
actualmente a preparar o seu 8º Encontro Internacional, a realizar em 24 e 25 de Junho de 2003, em
Alger. Um dos principais objectivos é a intensificação do diálogo com as organizações internacionais
como a OIT, o PNUD e o Banco Mundial.

O tema deste 8º encontro é "A luta contra a pobreza pela promoção do desenvolvimento sustentável: uma
abordagem em parceria". O grupo de trabalho encarregado da preparação deste tema é constituído pelo
CESE e pelos CES dos seguintes países: Argélia, Gabão, Marrocos, África do Sul, Guiné, Itália e França.

Como em anos anteriores, competirá ao CESE elaborar um relatório de informação sobre este tema que
constituirá a sua contribuição para o 8º encontro.

O CESE considera que:

•  são necessárias abordagens integradas, concebidas para as necessidades específicas de cada país e
região, com um claro empenho dos governos, dos parceiros sociais, da sociedade civil organizada
e dos organismos internacionais;

•  os resultados sustentáveis deverão assentar em acções económicas, sociais e ambientais, dentro
de um equilíbrio mútuo. O plano de implementação da Cimeira Mundial para o Desenvolvimento
Sustentável, adoptado em Joanesburgo em 2002, constitui uma importante directriz para a
integração do desenvolvimento sustentável nos esforços de erradicação da pobreza;

•  a União Europeia deverá assumir a sua responsabilidade específica através de um vigoroso
acompanhamento da cimeira mundial, inclusive da acção para a erradicação da pobreza;

•  seria apropriada uma comunicação da Comissão sobre o conjunto das acções de acompanhamento
do plano de execução da cimeira mundial, com particular destaque para as acções de erradicação
da pobreza;

•  a criação de emprego deveria ser uma das prioridades fundamentais, a par da eliminação dos
obstáculos ao comércio, do incremento da ajuda ao desenvolvimento e de uma maior redução da
dívida, acompanhada de um empenho na reforma social;

•  é essencial uma abordagem de parceria, a qual constitui o único meio de salvaguardar um claro
apoio às acções decididas e fomentar um progresso sustentável em termos económicos, sociais e
ambientais. O CESE desejaria salientar que nenhuma acção coerente terá possibilidade de ser
bem sucedida sem uma boa e eficiente governação.

− 
− Contacto:  Susanna BAIZOU

(Tel.: +32 2 546 98 45 – e-mail: Susanna.Baizou@esc.eu.int)
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5. MERCADO ÚNICO
 

•  Marca comunitária
 Relator: M. SÁNCHEZ MIGUEL   (Trabalhadores – E)
 

 -    Referência: COM(2002) 767 final – 2002/0308 CNS –  CESE 576/2003
 

 -     Contacto:  Nemesio MARTINEZ
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
•  PRISM 2002

Relator: A. PEZZINI (Empregadores – I)

– Referência: Aditamento a parecer de iniciativa – CESE 575/2003
 

 -     Contacto:  Jakob ANDERSEN
 (Tel.: 0032 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

 
•  Ofertas públicas de aquisição

Relator: B. CASSIDY (Empregadores – UK)
 

− Referência: COM(2002) 534 final – 2002/0240 COD – CESE 589/2003

– Acções fundamentais:

O CESE considera que:

•  os objectivos últimos a alcançar serão necessariamente a remoção de todos os obstáculos às
ofertas públicas de aquisições transfronteiras na UE, a igualdade de tratamento dos interessados e
a eliminação progressiva de todos os mecanismos de defesa;

•  é necessário simplificar o artigo 4º de modo a alcançar o objectivo de evitar o recurso sistemático
aos tribunais no âmbito das ofertas de aquisição;

•  é necessário fixar uma margem de variação da percentagem de direitos de voto relativamente
estreita como limiar de controlo que desencadeia uma oferta pública de aquisição obrigatória;

•  um novo artigo 13°, prevendo a informação e consulta prévias e extensas dos representantes dos
trabalhadores, é particularmente bem-vindo;

•  no n° 4 do artigo 11° da directiva, dever-se-ia estabelecer como limite máximo requerido para
alterar os estatutos de uma sociedade o limiar da maioria qualificada.

O CESE aprova o texto proposto pela Comissão, que deve apenas ter em conta as recomendações
mencionadas, bem como as alterações aos artigos 4º, 5º, 6º, 9º, 10º, 11º, 13º e 17º do projecto de
directiva, a qual deverá ser adoptada o mais rapidamente possível.

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

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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6. ESPAÇO EUROPEU DE LIBERDADE, SEGURANÇA E JUSTIÇA

•  Programa DAPHNE II
   Relatora: A. DAVISON (Interesses Diversos – UK)
 
– Referência: COM(2003) 54 final – 2003/0025 COD – CESE 588/2003
 
– Acções fundamentais:

O Comité acolhe favoravelmente a recondução do programa que sempre defendeu no passado. As
acções de sensibilização e de divulgação neste domínio são extremamente importantes, sendo o
programa Daphne muito pertinente a este respeito dado o seu efeito multiplicador por toda a
Europa. O Comité gostaria de salientar que a violência contra as crianças e as mulheres não é
apenas uma questão de saúde como sugerido pelo documento da Comissão, mas também uma
questão de violação dos direitos humanos.

Quanto à promoção do desenvolvimento e ao intercâmbio de boas práticas, os recursos
disponíveis nos últimos anos através de programas como o Daphne e o STOP deram origem a um
largo leque de acções e projectos inovadores, bem como de estudos realizados por ONG,
entidades estatais e organismos de investigação. Regra geral, no âmbito da iniciativa Daphne
consegue-se financiar um projecto para cada sete propostas recebidas. Por conseguinte, o CESE
questiona-se se o aumento do financiamento previsto será suficiente.

Por esta razão, o CESE congratula-se muito especialmente pelo alargamento do Daphne aos
PECO. Os Estados-Membros devem dar mais informação sobre os seus progressos mais recentes,
já que os relatórios sobre as medidas aplicadas a nível nacional para combate do tráfico de
mulheres não encontraram um equivalente em matéria de exploração sexual de crianças. A nova
proposta realça a necessidade de uma recolha de dados coerente em toda a Europa. O CESE
gostaria que os Estados-Membros fossem responsáveis neste domínio.

Uma investigação ao abrigo do programa deveria considerar a possibilidade de se adoptarem
medidas legislativas para além das acções de sensibilização. A título de exemplo, o CESE já
recomendou a elaboração de regras comunitárias rigorosas sobre a adopção transfronteiriça e os
funcionários e as ONG que trabalham com crianças, bem como de legislação prevenindo as
viagens para o estrangeiro de pedófilos já identificados para turismo sexual, o aliciamento através
da Internet e uma obrigação geral dos fornecedores de conteúdos da Internet de protegerem as
crianças na rede.

O CESE entende ser essencial que o programa incentive iniciativas transfronteiras.
– 
– Contacto: Alan HICK

(Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-Mail : Alan.Hick@esc.eu.int)
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 7. PROTECÇÃO DO AMBIENTE

•  Meio marinho
 Relatora: M. SÁNCHEZ MIGUEL   (Trabalhadores – E)
 

 -         Referência: COM(2002) 539 final –  CESE 578/2003
 

 -         Acções fundamentais:

 O CESE acolhe favoravelmente o documento da Comissão sobre a estratégia de protecção do meio
marinho, na medida em que a mesma representa o início do debate com todas as partes interessadas
na conservação e protecção daquele.
 
 No entanto, o CESE solicita, vistos os trágicos e cada vez mais frequentes casos de poluição das
águas marítimas, uma maior vontade política da parte dos Estados-Membros para aplicar a
legislação vigente e a responsabilização efectiva de todos quantos causam tais danos.
 
 A estratégia de protecção dever-se-ia basear na eficácia, i.e. a capacidade real de influência da UE
em questões ligadas ao meio marinho (águas costeiras e territoriais,  zonas económicas exclusivas e
águas internacionais), valorizando os instrumentos legislativos (os vinculativos ou os simples
acordos e convenções) e os instrumentos económicos (acordos comerciais e programas de
financiamento a países terceiros).
 

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

•  Teor de enxofre dos combustíveis navais
 Relator: D. RETUREAU  (Trabalhadores – F)

 
 -   Referência: COM(2002) 595 final – volume II – 2002/0259 COD –  CESE 580/2003
 
 -   Contacto: Johannes KIND
 (Tel.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

 
 8. SEGURANÇA ALIMENTAR

•  Luta contra a febre aftosa
      Relator: J-P. BASTIAN  (Empregadores – F)

 
 -   Referência: COM(2002) 736 final – 2002/0299 CNS – CESE 577/2003
 
 -   Acções fundamentais:

O Comité considera indispensável um novo quadro comunitário de luta contra a febre aftosa e
sublinha que há que favorecer um sector de produção animal sustentável, tendo em conta as
exigências dos cidadãos europeus em matéria de bem-estar animal, a evolução da produção agrícola
e do comércio e a necessidade de preservar o bom funcionamento do mercado único. Um sector de
produção animal sustentável assenta num política de saúde animal que integre os novos resultados
científicos disponíveis e as novas tecnologias.

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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O CESE formula observações específicas sobre:

•  a prevenção da doença;
•  medidas a desencadear em caso de foco de febre aftosa;
•  planos de intervenção;
•  investigação e desenvolvimento.

 
 -   Contacto: Silvia CALAMANDREI
 (Tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Identificação e registo de ovinos e caprinos
 
 Relator: J. DONNELLY (Interesses Diversos – IRL)

 
 -   Referência: COM(2002) 729 final – 2002/0297 CNS –  CESE 582/2003
 
 -   Acções fundamentais:
 
 O Comité apoia a proposta da Comissão relativa à identificação e registo de ovinos e caprinos e
considera que urge desenvolver um método eficiente e eficaz de rastreio rápido e de identificação dos
animais na UE. O CESE regista que o relatório final de 2002 do projecto IDEA (executado pelo JRC)
recomendou o estabelecimento de um sistema de identificação electrónica. Todavia, algumas destas
recomendações não estão reflectidas na proposta. O CESE gostaria de realçar que a proposta não prevê o
estabelecimento de um sistema harmonizado e centralizado de registo e identificação dos animais.
Permite, com efeito, que os Estados-Membros criem o seu próprio sistema nacional, impondo-lhes a
obrigação de informarem os restantes Estados-Membros e a Comissão. Dado o carácter intracomunitário
do comércio de animais, os operadores e as autoridades locais beneficiariam com o acesso a um sistema
europeu centralizado de identificação e registo que assegurasse um rastreio eficaz ao nível europeu.
 
 -  Contacto:  Silvia CALAMANDREI
 (Tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  EET (encefalopatias espongiformes transmissíveis)/Alargamento do período
previsto para as medidas de transição

 Relator: L. NIELSEN  (Interesses Diversos – DK)
 

 -   Referência: COM(2003) 103 final – 2003/0046 COD – CESE 587/2003
 
 – Acções fundamentais:

No que respeita ao alargamento do período previsto para as medidas de transição relativas às EET,
o Comité considera desmoralizador para a actuação da UE que a Comissão e os Estados-Membros, por
razões mais ou menos aceitáveis, não cumpram os prazos fixados em conjunto. E isso é especialmente
verdade quando se trata do domínio da veterinária e da saúde pública, que representa praticamente metade
dos textos comunitários dedicados ao mercado interno.
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A situação actual exige um prolongamento do período de transição, mas é de evitar voltar a adiar o prazo
e a concomitante incerteza que acarreta.

 -   Contacto:  Silvia CALAMANDREI
 (Tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Aditivos alimentares com excepção dos corantes e dos edulcorantes
 Relator : J. DONNELLY  (Interesses Diversos – IRL)

 
 -   Referência: COM(2002) 662 final – 2002/0274 COD – CESE 581/2003
 
 -   Contacto: Silvia CALAMANDREI
 (Tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

 9. PESCAS/AGRICULTURA
 

•  Pescas/Consequências da reestruturação do sector
 Relator : E. CHAGAS  (Trabalhadores – P)

 
 -   Referência: COM(2002) 600 final –  CESE 579/2003

 
 -   Acções fundamentais:

 O plano de acção para compensar as consequências sociais, económicas e regionais da reestruturação do
sector das pescas da União Europeia foi apresentado num momento crítico para o sector europeu das
pescas, em que se impõe a tomada de medidas corajosas com vista a assegurar a perenidade da actividade
da pesca comunitária em termos duradouros e sustentáveis, o que necessariamente passa pela recuperação
dos recursos haliêuticos. Face às decisões adoptadas pelo Conselho de Ministros de Dezembro de 2002,
algumas das consequências serão em parte limitadas e as verbas disponíveis reduzidas, uma vez que, por
opção do Conselho, se mantêm em vigor algumas das medidas que a Comissão pretendia eliminar
reafectando os respectivos fundos.

O CESE apela à Comissão para que assegure os meios adequados para fazer face a essas dificuldades e às
conhecidas carências de meios técnicos, infra-estruturas e formação. O CESE considera que só com o
reforço das verbas do IFOP e criando uma linha de apoio específico às questões sociais, será possível um
quadro sustentado de apoio ao sector e aos seus profissionais.

 -   Contacto: Silvia CALAMANDREI
 (Tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)
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•  
•  Pescas/Acordos com países terceiros
 Relator: G. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Interesses Diversos – E)

 
 -    Referência: COM(2002) 637 final – CESE 583/2003
 
 -     Contacto: Silvia CALAMANDREI
 (Tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

 
•  Aquicultura/Desenvolvimento sustentável
 Relatora: M. L. SANTIAGO (Empregadores – P)

 
 -   Referência: COM(2002) 511 final – CESE 595/2003
 
-   Acções fundamentais:

O CESE aprova o documento da Comissão sobre aquicultura e vê com agrado o facto de o Conselho,
juntamente com a Comissão, ir proceder à análise e à aplicação de iniciativas apropriadas no sector da
aquicultura sustentável na EU. O CESE considera fundamental que o desenvolvimento do sector se
efectue de uma forma equilibrada sem constrangimentos ambientais nem quebra de qualidade e
segurança do produto final. O Comité refere ainda o papel essencial da investigação, da formação
profissional contínua e o papel das mulheres no desenvolvimento do sector.

A cooperação entre produtores, através das organizações de produtores e das cooperativas, é essencial
para o desenvolvimento do mercado, estabilidade e organização da oferta. Igualmente importante para
uma melhor resolução dos problemas do sector é a cooperação entre a administração, a comunidade
científica e os produtores devidamente organizados. Por último, o Comité tece considerações sobre a
segurança e a qualidade dos produtos.
 
 Contacto:  Eleonora DI  NICOLANTONIO
 (Tel.: 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 

 ___________________________
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REUNIÃO PLENÁRIA

18 E 19 DE JUNHO 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 18 e 19 de Junho de 2003 contou com a participação de
Jean Luc Dehaene, vice-presidente da Convenção Europeia.

1. PROTECÇÃO SOCIAL

•  Cartão europeu de seguro de doença
Relator: DANTIN (Salariados – F)

– Referência: COM(2003) 73 final – CESE 751/2003

– Acções fundamentais:

O Comité congratula-se com a introdução do cartão de seguro de doença. A iniciativa,
pelas facilidades que irá oferecer, representa um contributo importante para a livre circulação e,
deste modo, reforçará a cidadania europeia.

A mais longo prazo, o que se pretende é um único cartão que funcione a nível nacional e
europeu. Para evitar problemas derivados da expiração da validade do cartão, este deveria ser
automaticamente renovado pelo organismo emitente para os períodos de validade dos direitos ou,
inexistindo período de validade, o cartão deveria ter um período de validade idêntico ao cartão
nacional.

http://www.cese.europa.eu
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O aspecto gráfico do cartão deve ser "europeizado" para que, à semelhança do passaporte europeu
ou do euro, simbolize a cidadania europeia e reforce o sentimento de pertença à União Europeia.

Na segunda fase e, mais ainda na terceira, haverá que proteger os dados pessoais.

– Contacto:   Stefania Barbesta
      (Tel.:  00.32.2.546.95.10 – E-Mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

 
 2.  PME

•  Microempresas e pequenas empresas
 Relator: PEZZINI   (Empregadores – I)
 

 –     Referência: Parecer de iniciativa –  CESE 752/2003
 

 –     Acções fundamentais:

O parecer, com base no livro verde sobre empresariabilidade apresentado recentemente pela
Comissão, foca os temas principais da acção política que favorecerá o surgimento de novas
empresas.

Sublinha-se a validade da Carta Europeia das pequenas empresas, mas solicita-se que lhe seja
atribuída natureza jurídica e que sejam aplicadas as propostas, entre outras, do Parlamento
Europeu.

Na terceira parte sugere-se uma reorientação dos programas e políticas comunitárias, porquanto
promovem o nascimento e o desenvolvimento das pequenas e microempresas.

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

3. ESPAÇO EUROPEU DE LIBERDADE, SEGURANÇA E JUSTIÇA

•  Reconhecimento mútuo das decisões de expulsão dos nacionais de países
terceiros

 Relator: PARIZA CASTAÑOS (Salariados – E)
– 
– Referências: COM(2003) 49 final – 2003/0019 (CNS) – CESE 756/2003
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– Acções fundamentais:

A Directiva 2001/40/CE parte de um pressuposto errado ao estabelecer o reconhecimento mútuo
das decisões em matéria de expulsão de nacionais de países terceiros sem que exista legislação
comum sobre imigração e asilo. Com esta directiva, o Conselho persiste em "construir uma casa
pelo telhado". O mecanismo de reconhecimento mútuo de decisões de expulsão deveria
inscrever-se no âmbito de uma legislação comum de imigração e de asilo. Enquanto tal legislação
não existir, os Estados-Membros deverão colaborar para a execução de decisões de expulsão
motivada por razões que a sua própria legislação não prevê ou porventura refuta expressamente.
O Comité considera que a aplicação desta directiva não assegura devidamente certas garantias
previstas na Carta dos Direitos Fundamentais e da Convenção Europeia para a Protecção dos
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais.

O CESE entende também que as decisões de afastamento ou de regresso forçado não podem
limitar-se às decisões administrativas, podendo ocorrer intervenção dos tribunais, e nos
procedimentos de afastamento, o Estado-Membro de execução deve garantir ao destinatário da
decisão uma verdadeira protecção jurídica baseada na legislação em vigor no referido Estado.

O Comité concorda com a Comissão quando esta propõe políticas de regresso voluntário. Por
consequência, importa referir que as expulsões e o regresso forçado são decisões muito graves,
que devem ser tomadas unicamente em situações excepcionais. As decisões de expulsão devem
basear-se numa ameaça grave e actual para a ordem pública ou para a segurança nacional,
sancionada por um tribunal.

A nova proposta de decisão do Conselho destina-se a que os custos reais derivados da aplicação
de uma decisão de afastamento, quando este não possa ser executado a expensas do nacional do
país terceiro em causa, sejam suportados pelo Estado-Membro autor dessa decisão, para evitar
desequilíbrios financeiros na aplicação da Directiva 2001/40/CE. 

Os mecanismos de compensação financeira respeitantes às decisões de afastamento serão mais
eficazes quando existir uma política comum de imigração e de asilo.

– 
– Contacto:    Alan Hick

      (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – E-Mail: Alan.Hick@esc.eu.int)

4.  TRANSPORTES

•  Segurança dos túneis / Rede Rodoviária Transeuropeia
 Relator: LEVAUX   (Empregadores – F)

 
 –    Referências: COM(2002) 769 final – 2002/0309 COD –  CESE 746/2003

mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu
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 –  Acções fundamentais:

 Embora o CESE apoie a proposta da Comissão, considera que alguns pontos centrais necessitam de uma
série de aditamentos e melhoramentos, nomeadamente:

- alargamento do âmbito de aplicação da directiva aos túneis rodoviários com mais de 500 metros,
tendo em vista a harmonização dos requisitos de segurança;

- Não entende e, por conseguinte, não concorda com as possibilidades de adopção de medidas
divergentes das previstas na directiva;

- propõe que se proceda a uma formação específica dos condutores de veículos pesados com peso
superior a 16 toneladas, certificada na carta de condução;

- o responsável pela segurança, no centro do dispositivo previsto pela directiva, deve ser independente
em relação à Direcção do túnel e a sua competência verificada.

Por fim, no que diz respeito à questão delicada do financiamento de projectos de infra-estruturas deste
tipo, o Comité propõe a criação de um "fundo europeu de infra-estruturas de transporte" e anuncia que
elaborará um parecer de iniciativa em que analisará mais concretamente todos os aspectos do
financiamento.

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

•  Atribuição de faixas horárias /Verão 2004
 Relator-Geral: GREEN  (Empregadores – DK)

 
 –     Referências: COM(2003) 207 final – 2001/0140 COD –  CESE 754/2003
 
 –  Contacto:    Luís Lobo
                   (tel.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

5.  PROTECÇÃO DO AMBIENTE / SAÚDE PÚBLICA

•  Poluição por navios /sanções
 Relator: CHAGAS  (Salariados – P)
 Co-Relatora: BREDIMA SAVOPOULOU (Empregadores – EL)

 
 –    Referências: COM(2003) 92 final – 2003/0037 COD –  CESE 755/2003
 
 –  Acções fundamentais:

O CESE recomenda que a Comissão reconsidere as seguintes questões:

mailto:Siegfried.Jantscher@cese.europa.eu
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- termo "negligência grosseira", com o objectivo de encontrar um termo mais adequado com o
mesmo alcance que o pretendido pela proposta de directiva e susceptível de interpretação e
aplicação uniformes nos diferentes Estados-Membros; e

- a pertinência de incluir a poluição acidental no âmbito da directiva.
- O CESE sublinha firmemente que as sanções não devem ser desproporcionadas;
- Mais especificamente, deve fazer-se uma distinção entre poluição intencional e poluição

acidental. Em caso de poluição intencional, as sanções não podem ser objecto de seguro
devido às condições impostas pelas apólices de seguro. Em caso de poluição acidental, as
sanções devem poder ser objecto de seguro;

- O CESE apela a que a Comissão apresente propostas sobre o tratamento e a protecção dos
comandantes e das tripulações envolvidos em acidentes de navegação de modo a evitar
detenções desnecessárias antes de ser realizada uma investigação completa tendo em conta o
art. 292º da UNCLOS (libertação imediata das embarcações das tripulações).

 
 –    Contacto:     Luís Lobo

       (tel.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Emissões de COV / Tintas
 Relator: SEARS (Empregadores – UK)

 
 –     Referências: COM(2002) 750 final – 2002/0301 COD –  CESE 750/2003
 
 –  Contacto:     Johannes Kind
                   (Tel.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 
•  Águas balneares

 Relator: BUFFETAUT  (Empregadores – F)
 

 –     Referências: COM(2002) 581 final – 2002/0254 COD –  CESE 749/2003
 
 –        Acções fundamentais:

 

O CESE reconhece o interesse de uma nova directiva que tenha em conta os progressos científicos
e técnicos. Insiste na necessidade de a directiva se limitar a recomendações realistas, com
interesse real em matéria de saúde pública; a este respeito, apoia a exclusão das águas de recreio
do âmbito da directiva, regista com agrado a aplicação de requisitos obrigatórios mais exigentes e
recomenda que se incentivem as técnicas mais modernas e mais fiáveis, bem como as que
possibilitem a informação célere das autoridades envolvidas e do público. Considera que o perfil
das águas balneares definido no Anexo III deve definir melhor a natureza das poluições em causa
e necessita de ser revisto para não incluir disposições inaplicáveis na prática. Solicita que sejam
precisadas as medidas de transição entre as antigas e as novas normas.

O CESE, dada a grande diversidade das zonas balneares em toda a União Europeia, insiste no
respeito do princípio de subsidiariedade, chave de um bom governo da Europa.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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 –  Contacto:     Johannes Kind

      (Tel.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 
 
•  Emissão de poluentes pelos motores de combustão interna

 Relator: BARROS VALE  (Empregadores – P)
 

 –     Referências: COM(2002) 765 final – 2002/0304 COD –  CESE 744/2003
 

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

•  Domínio espacial (Livro Verde)
 Relator: BUFFETAUT   (Empregadores – F)
 

 –    Referências: COM(2003) 17 final –  CESE 745/2003
 

 –    Acções fundamentais:

O Comité Económico e Social Europeu considera que o lugar da Europa no domínio espacial deve
ser fruto de uma vontade política decidida e de arbitragens orçamentais claras. A introdução de
uma competência partilhada e ou paralela no domínio espacial no futuro tratado constitucional
europeu proporcionaria à União Europeia os meios políticos, legislativos e financeiros para definir
e aplicar uma política espacial forte que nomeadamente deveria:

•  garantir uma acesso autónomo ao espaço, para a Europa;

•  contribuir para a sua autonomia estratégica;

•  desenvolver um programa científico de excelência;

•  promover as aplicações ao serviço dos cidadãos e das políticas sectoriais da União Europeia;

•  coordenar um programa de investigação dual das tecnologias espaciais para garantir a nossa
independência no cumprimento das actividades civis, comerciais, de segurança e de defesa.

A Europa dispõe de capacidades científicas, técnicas e industriais de primeiro plano no sector
espacial. O exemplo do projecto Galileo indica claramente que não se pode vacilar, sob pena de
ver o soberbo capital espacial europeu dilapidar-se. A questão fundamental é se a União Europeia
possui vontade política e força económica para conservar a sua independência e continuar a fazer
parte da elite espacial mundial.

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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 –  Contacto:      Nemesio Martinez
                     (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 

7.  SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

•  Agência europeia /Segurança das redes
 Relator: LAGERHOLM (Empregadores – S)

 
 –     Referências: COM(2003) 63 final – 2003/0032 COD –  CESE 747/2003
 
 –  Contacto:     Raffaele Del Fiore
                   (Tel.: 00 32 2 546 9794 – e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Resultados/Planos de acção eEurope 2002
 Relator: KORYFIDIS  (Salariados – EL)

 
 –     Referências: COM(2003) 66 final  –  CESE 748/2003
 
 –  Contacto:      Raffaele Del Fiore
                     (Tel.: 00 32 2 546 9794 – e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int)

8.  MERCADO ÚNICO

•  Serviços de investimento
Relatora: BOVING    (Empregadores – D)

–  Referências: COM(2002) 625 final – 2002/0269 COD –  CESE 741/2003
 
 –  Contacto:   Nemesio Martinez
                    (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

 
 

•  Simplificação das acções judiciais
 Relator: FRANK von FÜRSTENWERTH   (Empregadores – D)
 

 –     Referências: COM(2002) 746 final –  CESE 742/2003
 
 –     Contacto:   Jakob Andersen
                    (Tel.: 0032 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS64

Boletim 30.06.2003 - PT - PE 332.926

•  Compatibilidade electromagnética
 Relator: GREEN   (Empregadores – DK)
 

 –    Referências: COM(2002) 759 final  – 2002/0306 COD –  CESE 743/2003
 
 –    Contacto:    Jakob Andersen
                    (Tel.: 0032 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 

9.  FISCALIDADE

•  PAC-Serviço de viagem /IVA
 Relator:  BARBADILLO LÓPEZ (Empregadores – E)

 
− Referências: COM(2003) 78 final – 2003/0230(COD) – CESE 753/2003

− Contacto:   Alberto Allende
                          (Tel.: 00 32 2 546 9679 – e-mail: alberto allende@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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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: 3
Type: http:

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

Page: 44
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:Susanna.Baizou@esc.eu.int
New: mailto:Susanna.Baizou@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:Susanna.Baizou@esc.eu.int
New: mailto:Susanna.Baizou@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:Siegfried.Jantscher@esc.eu.int
New: mailto:Siegfried.Jantscher@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:João.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:João.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:Raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:allende@esc.eu.int
New: mailto:allende@cese.europa.eu

Page: 65
Type: http:

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