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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:

42/2003 Regulamentação à utilização de viaturas de serviço pelos deputados do Parlamento
Europeu - Decisão da Mesa de 24 de Setembro de 2003.

43/2003 Utilização da dotações referentes ao subsídio de secretariado (número 3910) no
quadro do exercício de 2003.

44/2003 Exercícios de evacuação em Bruxelas.

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

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

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

_______________
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NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO

Notificação oficial da eleição
de um deputado português ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 20 de Outubro de 2003, tomou conhecimento da eleição de

João GOUVEIA

em substituição do deputado Arlindo CUNHA (PPE-DE/PT), com efeitos a partir de 15 de Outubro de
2003.

_______________

Notificação oficial da eleição
de uma deputada portuguêsa ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 20 de Outubro de 2003, tomou conhecimento da eleição de

Raquel CARDOSO

em substituição do deputado Jorge MOREIRA DA SILVA (PPE-DE/PT), com efeitos a partir de 16 de
Outubro de 2003.

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

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 23 de Outubro de 2003, tomou conhecimento da eleição de

Ian David TWINN

em substituição do deputado The Lord BETHELL (PPE-DE/GB), com efeitos a partir de 21 de Outubro
de 2003.

_______________

Substituição de um observador cipriota no Parlamento Europeu

As autoridades competentes cipriotas comunicaram a substituição do Sr. Vassos LYSSARIDIS, Observador
no Parlamento Europeu pelo:

George VARNAVA

com efeito a partir de17 de Novembro de 2003.

O Parlamento tomou nota desta substituição na sessão de 5 de Novembro de 2003.

_______________
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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 07.11.2003)

Autor Objecto N°

Catherine Stihler Abandono da Política Comum de Pesca P-2970/03

Alexander de Roo Navios tóxicos P-2971/03

Bill Newton Dunn Concessão de apoio financeiro comunitário ao Quénia P-2972/03

Jean-Louis Bernié Sítio do Marais Breton - Setembro de 2003 P-2973/03

Helena Torres Marques Desinteresse de Espanha na construção da auto-estrada
ligando Salamanca a Portugal

P-2974/03

Freddy Blak Contratos com a empresa CESD P-2975/03

Heinz Kindermann Restituições à exportação de ovalbumina - minha pergunta
P-2696/03

P-2976/03

Stavros Xarchakos Carestia do mercado e ausência de controlos veterinários
na Grécia

P-2977/03

Nelly Maes Fundos Estruturais na Bretanha P-2978/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Serviços postais na União Europeia E-2979/03

Konstantinos Hatzidakis Suspensão do financiamento de projectos de obras
públicas na Grécia pelo orçamento comunitário

E-2980/03

Mihail Papayannakis Infracção à Directiva 89/48/CEE E-2981/03

Mihail Papayannakis Pacto de estabilidade E-2982/03

Mihail Papayannakis Casos de infracção à legislação comunitária em matéria de
ambiente

E-2983/03

Christopher Huhne Construção nas orlas litorais E-2984/03

Pergunta anulada E-2985/03

Philip Claeys Comunicação da Comissão relativa à imigração, à
integração e ao emprego e fuga de cérebros

E-2986/03

Erik Meijer Controlo deficiente dos teores máximos de resíduos
(TMR) de toxinas e misturas de toxinas nas nectarinas e
uvas provenientes da UE

E-2987/03

Bart Staes e Jan Dhaene Plano de acção "A aplicação da legislação, a governação e
o comércio no sector florestal"

E-2988/03

Ioannis Marinos Financiamento do "European Policy Center" pela
Comissão

P-2989/03

Neil MacCormick Decretos Benes (Outubro de 2002) P-2990/03
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Alexander de Roo Proibição da captura mecânica de berbigão no Mar dos
Wadden

P-2991/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Produção de narcóticos no Afeganistão P-2992/03

Pergunta anulada P-2993/03

Bernhard Rapkay Apoio financeiro da UE ao "Land" de Nordrhein-
Westfalen em 2001 e 2002

E-2994/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Destruição de peças preciosas em Santa Sofia E-2995/03

Christopher Huhne Normalização das datas nos computadores E-2996/03

Bill Newton Dunn Dupla tributação na Finlândia e no Reino Unido E-2997/03

Bill Newton Dunn Isenções fiscais incongruentes no Reino Unido E-2998/03

Olivier Duhamel Brochura informativa E-2999/03

Geneviève Fraisse Seguimento dado à resolução "Mulheres e desporto",
aprovada pelo Parlamento Europeu em 5 de Junho de
2003

E-3000/03

Marco Pannella e outros Intensificação das violações dos direitos humanos dos
Montagnard, população dos planaltos do Vietname

E-3001/03

Marco Pannella e outros Intensificação das violações dos direitos humanos dos
Montagnard, população dos planaltos do Vietname

E-3002/03

Marco Pannella e outros Intensificação das violações dos direitos humanos dos
Montagnard, população dos planaltos do Vietname

E-3003/03

Philip Claeys Comunicação da Comissão relativa à imigração, à
integração e ao emprego - direito de voto dos imigrantes

E-3004/03

Albert Maat Classificação da clara de ovo E-3005/03

Joachim Wuermeling Isenções fiscais na República Checa E-3006/03

Giacomo Santini Papel dos Centros de Informação e Animação Rural
(Carrefours rurais) no que respeita às acções de
informação sobre a PAC

E-3007/03

Karin Riis-Jørgensen Desigualdade das condições de concorrência para a
indústria de transformação de peixe dos Estados-Membros

P-3008/03

Arlene McCarthy Produtos pirotécnicos P-3009/03

Adriana Poli Bortone "Apagão" em Itália P-3010/03

Elspeth Attwooll Pesca: fronteiras nacionais no interior da ZEE da União
Europeia

P-3011/03

Jaime Valdivielso de Cué Vinho E-3012/03

Marco Cappato Caso da jornalista tunisina Néziha Rejiba E-3013/03
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Armando Cossutta Mercado europeu do seguro automóvel E-3014/03

Armando Cossutta Seguro automóvel de responsabilidade civil e novo código
da estrada

E-3015/03

Ilda Figueiredo Ano Europeu das Pessoas com Deficiência E-3016/03

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

E-3017/03

Ilda Figueiredo Promoções na Comissão Europeia E-3018/03

Ilda Figueiredo Financiamento comunitário e manutenção de emprego E-3019/03

Anna Karamanou Os Direitos do Homem na Roménia - casamento de
ciganos menores

P-3020/03

Anna Karamanou Tráfico de menores no Afeganistão E-3021/03

Anna Karamanou Financiamento da investigação no domínio da prevenção
dos acidentes

E-3022/03

Anders Wijkman A luta contra a meningite em África P-3023/03

Ilda Figueiredo Necessária suspensão e revisão do Pacto de Estabilidade P-3024/03

Konstantinos Hatzidakis Violação dos direitos humanos dos gregos da ilha de
Imvros através do cadastro nacional da Turquia

E-3025/03

Pergunta anulada E-3026/03

Alexandros Alavanos Discriminação de trabalhadores do OTE E-3027/03

Marianne Thyssen Aprovação de medidas de apoio à fábrica de automóveis
da Ford em Genk (Bélgica) e às empresas fornecedoras

E-3028/03

Philip Claeys Comunicação da Comissão relativa à imigração, à
integração e ao emprego - factores impeditivos da
integração

E-3029/03

Ilda Figueiredo Uso de dragas hidráulicas na UE E-3030/03

Ilda Figueiredo Apoios comunitários no domínio da cultura E-3031/03

Jonas Sjöstedt Violação dos direitos das minorias na Turquia E-3032/03

Marianne Thyssen Fundos Estruturais - região de objectivo 2 - província de
Limburgo (Bélgica)

P-3033/03

Marianne Thyssen Prazo de validade das patentes dos inventos que implicam
programas de computador

E-3034/03

Marit Paulsen Exigência de rastreabilidade no nº 2 do artigo 18º do
Regulamento (CE) 178/2002

E-3035/03

Niall Andrews Combate à fome no mundo P-3036/03
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Hiltrud Breyer Infracção do direito comunitário do ambiente perpetrada
através da ampliação do aeroporto de Francoforte

P-3037/03

Herbert Bösch Rescisão de contratos com o Eurostat P-3038/03

Herbert Bösch Imputação injustificada da prática de um crime a
jornalistas

E-3039/03

Jo Leinen Aplicação da Directiva 2000/35/CE (sobre prazos de
pagamento) aos pagamentos relacionados com projectos
financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento

E-3040/03

Stavros Xarchakos Graves insuficiências das ambulâncias gregas E-3041/03

Bill Miller Instalação de torres de telecomunicações E-3042/03

Proinsias De Rossa Trabalhadores temporários E-3043/03

Graham Watson T Pods E-3044/03

Proinsias De Rossa Trabalho infantil E-3045/03

Claude Moraes Direitos humanos no Bangladesh E-3046/03

Elspeth Attwooll e outros Actividade recreativa de pesca e estatísticas do turismo E-3047/03

Cristiana Muscardini Coordenação da luta contra a pedofilia E-3048/03

Koenraad Dillen Identificação electrónica dos requerentes de asilo E-3049/03

Koenraad Dillen Condenação da Turquia pelo Tribunal Europeu dos
Direitos do Homem

E-3050/03

Dorette Corbey Ratificação do Protocolo de Quioto por parte da Rússia P-3051/03

Alexandros Alavanos Suspensão do pagamento das dotações comunitárias
relativas a projectos de obras públicas na Grécia

P-3052/03

María Valenciano Martínez-Orozco VIH/Sida na China P-3053/03

Konstantinos Hatzidakis Substituição da lixeira ilegal de Kouroupitos E-3054/03

Margrietus van den Berg Escândalos financeiros e governo das sociedades E-3055/03

Dorette Corbey Medidas destinadas a garantir a segurança do
aprovisionamento em gás natural

E-3056/03

Bartho Pronk Situação dos Direitos do Homem na Guatemala e, em
particular, a situação do Sr. Rigoberto Dueñas Morales

P-3057/03

Gabriele Stauner Contradições e incoerências nas declarações do OLAF e
da Comissão, no âmbito do processo Datashop

E-3058/03

Avril Doyle Fundos da UE a favor da conservação marinha E-3059/03



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS16

Boletim 17.11.2003 - PT - PE 338.106

Philip Claeys Custo de uma eventual adesão da Turquia E-3060/03

Elisabeth Schroedter "Falkenseer Kuhlaake" (Alemanha), sítio de importância
comunitária (n° 537) ao abrigo da Directiva FFH,
ameaçado devido à construção de uma estrada com o
apoio dos Fundos Estruturais Europeus

E-3061/03

Cristiana Muscardini Saneamento das redes hidrográficas E-3062/03

Hiltrud Breyer Directiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 6 de Novembro de 2001, que estabelece um
código comunitário relativo aos medicamentos para uso
humano

E-3063/03

Bernd Lange e Wilhelm Piecyk Emissões de automóveis fora do ciclo de ensaio E-3064/03

Alexandros Alavanos Discriminação contra as mulheres E-3065/03

Alain Esclopé Desmantelamento de antigos navios de guerra americanos P-3066/03

Kathalijne Buitenweg Dados biométricos em vistos e passaportes P-3067/03

Hugues Martin Financiamento de organismos que albergam centros de
informação europeia "Info-Point Europe"

P-3068/03

Luciana Sbarbati Corredor do Adriático P-3069/03

Christoph Konrad Distorções da concorrência provocadas pela legislação
alemã no domínio do comércio externo

E-3070/03

Lissy Gröner "Gender budgeting" E-3071/03

Konstantinos Hatzidakis Disponibilidade dos serviços ADSL na Grécia E-3072/03

Ioannis Marinos Custo das transacções bancárias na Grécia E-3073/03

Proinsias De Rossa Avermectina E-3074/03

Maurizio Turco Liberdade e pluralismo da informação E-3075/03

Erik Meijer Resultados de estudos sobre riscos sanitários para as
pessoas que vivem ou trabalham nas proximidades de
antenas do novo sistema UMTS

E-3076/03

Torben Lund Falta de implementação da Directiva 2000/53/CE relativa
aos veículos em fim de vida

P-3077/03

Bart Staes Norma europeia EN-1078 P-3078/03

Torben Lund Regulamento (CE) n° 1221/97 e apoio à apicultura E-3079/03

David Bowe Abastecimento de água na Palestina E-3080/03

David Bowe Sistema de esgotos na Palestina E-3081/03

David Bowe Alegada deposição de resíduos tóxicos israelitas na
Palestina

E-3082/03
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Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Protesto de presos políticos bascos E-3083/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Protesto de presos políticos bascos E-3084/03

Bruno Gollnisch Crédit Lyonnais/Executive Life E-3085/03

Bruno Gollnisch Comércio do tabaco em França E-3086/03

Bruno Gollnisch Critérios da Comissão em matéria de concentrações: E-3087/03

Bruno Gollnisch Fusão Péchiney-Alcam E-3088/03

Bruno Gollnisch Alstom E-3089/03

Antonios Trakatellis Reclassificação das superfícies florestais e bosques e
alteração do significado do termo "bosque" de acordo com
o novo projecto de lei do Governo grego

P-3090/03

Glenys Kinnock Peter Shaw/Geórgia P-3091/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Reconhecimento do País Basco através da repressão P-3092/03

Harald Ettl Inclusão  do herbicida paraquat na lista positiva, nos
termos da Directiva 91/414/CEE

P-3093/03

Harald Ettl Assédio psicológico no local de trabalho E-3094/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Reconhecimento do País Basco através da repressão E-3095/03

Erik Meijer Protecção de monopólios e tarifas elevadas por meio de
tratados de transporte aéreo com países terceiros e
tentativas de potenciais concorrentes para contornarem
esses monopólios

E-3096/03

Jonas Sjöstedt Publicação de dados relativos aos recursos envolvidos na
campanha da UEM

E-3097/03

Jonas Sjöstedt Margot Wallström e a campanha da UEM E-3098/03

Jonas Sjöstedt Apoio à criação de bivalves E-3099/03

Jonas Sjöstedt Empenhamento da Comissão em campanhas nacionais E-3100/03

Jonas Sjöstedt Referendo sobre a UEM e localização de agências
comunitárias

E-3101/03

Lissy Gröner Discriminação das mulheres no novo sistema de avaliação
da Comissão

P-3102/03

Anna Karamanou Crianças-soldado na República do Congo E-3103/03

Marianne Eriksson, Piia-Noora
Kauppi e Joke Swiebel

Financiamento dos projectos EQUAL e discriminação
baseada na orientação sexual

E-3104/03

Marianne Eriksson, Piia-Noora
Kauppi e Joke Swiebel

Financiamento dos projectos EQUAL e discriminação
baseada na orientação sexual

E-3105/03
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María Bergaz Conesa Projecto de transvaze Júcar-Vinalopó E-3106/03

Adriana Poli Bortone Redes RTE E-3107/03

Philip Claeys Subsídios E-3108/03

Phillip Whitehead Gorduras hidrogenadas P-3109/03

María Sornosa Martínez Retirada do financiamento comunitário ao projecto "Juan
XXIII" em Alicante (Espanha)

P-3110/03

Regina Bastos Ajudas estatais ou comunitárias eventualmente recebidas
pela holding alemã RIEKER

P-3111/03

Giacomo Santini e outros Política de informação da UE. Base jurídica dos Centros
de Informação Rural e dos Info-Point Europe (IPE).
Atribuição do subsídio de funcionamento para o ano 2004:
necessidade e urgência

E-3112/03

Maurizio Turco Classificação dos códigos relativos à unidade de medida
das quantidades exportadas que figuram na base de dados
da Comissão Europeia denominada CATS (Clearance
Audit Trail System)

E-3113/03

Maurizio Turco Difusão de notícias científicas falsas sobre a eficácia dos
preservativos no combate à SIDA por parte de
responsáveis da Igreja Católica, aliás, Santa Sé, aliás
Estado da Cidade do Vaticano

E-3114/03

Maurizio Turco Difusão de notícias científicas falsas sobre a eficácia dos
preservativos no combate à SIDA por parte de
responsáveis da Igreja Católica, aliás, Santa Sé, aliás
Estado da Cidade do Vaticano

E-3115/03

Maurizio Turco Importações ilegais de produtos têxteis provenientes da
China

E-3116/03

Maurizio Turco Importações ilegais de produtos têxteis provenientes da
China

E-3117/03

Nicholas Clegg Abrandamento das restrições impostas à utilização do
herbicida tóxico Paraquat

P-3118/03

Konstantinos Hatzidakis Infracção à Directiva Comunitária 1999/70/CE E-3119/03

Christopher Huhne Poluição sonora E-3120/03

Nelly Maes Redução do IVA aplicável aos suportes sonoros E-3121/03

Nelly Maes Redução do IVA aplicável aos suportes sonoros E-3122/03

Olivier Dupuis Expulsão de chechenos E-3123/03

Cristiana Muscardini Línguas de trabalho E-3124/03
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Monica Frassoni Ajudas estruturais para Valência P-3125/03

Astrid Thors A prestação transfronteiriça de serviços de jogo para
causas humanitárias

E-3126/03

Jean Lambert Contas bancárias e liberdade de circulação E-3127/03

Jaime Valdivielso de Cué Comércio E-3128/03

José Ribeiro e Castro Guiné-Bissau - Apoio da Comissão E-3129/03

José Ribeiro e Castro Pescas - OASIS - Oceanic Seamounts E-3130/03

José Ribeiro e Castro Cavalo do Sorraia E-3131/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Iniciativa Sakharov P-3132/03

José Ribeiro e Castro Angola - Falcone E-3133/03

José Ribeiro e Castro Holanda - Ecstasy E-3134/03

Patricia McKenna Desmantelamento de navios tóxicos P-3135/03

Lissy Gröner Fundos comunitários, no montante de 17 milhões de
euros, não utilizados pela Baviera em 2002

E-3136/03

Mihail Papayannakis Direito de pedido de asilo E-3137/03

Mihail Papayannakis Poluição atmosférica em Salónica E-3138/03

Peter Liese Capacidade de resposta da UE em caso de ataque
biológico

E-3139/03

Koenraad Dillen Projectos relacionados com a pena de morte E-3140/03

Koenraad Dillen Semana europeia contra o cancro - investigação científica E-3141/03

Christopher Heaton-Harris Evolução da carreira dos directores-gerais P-3142/03

Stavros Xarchakos Preços nos automóveis na Grécia e proibição dos motores
diesel em Atenas e Salónica

E-3143/03

Christopher Heaton-Harris Apoio financeiro comunitário concedido ao Plano
Hidrológico Nacional espanhol

E-3144/03

W.G. van Velzen Explosão de baterias de telemóveis P-3145/03

Cristiana Muscardini Navegação turística e cultural Suíça - mar Adriático E-3146/03

Ilda Figueiredo A recente escalada de agressão de Israel no Médio Oriente E-3147/03

Ilda Figueiredo Apoios a instituições que trabalham com mulheres e
jovens vítimas de prostituição

E-3148/03

Ilda Figueiredo Deslocalização da empresa de confecções Melka E-3149/03

Herman Schmid Diferentes maneiras de avaliar o bem-estar na UE E-3150/03
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Herman Schmid Diferentes maneiras de avaliar o bem-estar na UE E-3151/03

Elly Plooij-van Gorsel Explosão de telemóveis Nokia P-3152/03

Evelyne Gebhardt Os Info-Pontos Europa P-3153/03

Michael Cashman A segurança dos telemóveis P-3154/03

Mogens Camre Distorção da concorrência resultante dos direitos
aduaneiros aplicados ao peixe importado para a
Dinamarca da Noruega

E-3155/03

María Sornosa Martínez Urbanização na Serra de Renegà e no SIC de Oropesa-
Benicàssim (Castellón - Espanha)

E-3156/03

Monica Frassoni Ampliação da base militar no sítio Natura 2000 de La
Maddalena, Sardenha

E-3157/03

Antonio Mussa Reconhecimento dos graus académicos E-3158/03

Dirk Sterckx Tratamento desigual dos serviços de mudanças
profissionais em caso de importação para a UE de bens
móveis provenientes de países de fora da UE, devido a
uma interpretação divergente do Regulamento (CEE) nº
918/83

E-3159/03

Ioannis Averoff Aprovação da construção de um aterro sanitário no Nomo
de Ioannina

P-3160/03

Raffaele Costa Proposta italiana de adaptação da Directiva 97/24/CE aos
progressos técnicos

P-3161/03

Mogens Camre Fraude com verbas do Fundo Social Europeu E-3162/03

Bill Miller Política regional na Hungria E-3163/03

Säid El Khadraoui Rotulagem das bebidas alcoólicas E-3164/03

Chris Davies Plano Hidrológico de Espanha (Pirinéus) P-3165/03

Paulo Casaca Cumprimento pela Comissão das decisões do Tribunal
Europeu de Justiça

P-3166/03

Roger Helmer Trabalho e cuidados de saúde nos países da adesão P-3167/03

Michl Ebner Proibição dos cães de luta E-3168/03

Michl Ebner Proibição dos cães de luta E-3169/03

Konstantinos Hatzidakis Problemas na construção do caminho-de-ferro suburbano
na Ática

E-3170/03

Konstantinos Hatzidakis Andamento dos trabalhos de construção do eléctrico de
Atenas

E-3171/03

Caroline Jackson Segurança contra incêndios nos hotéis E-3172/03
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Koenraad Dillen Direito de voto para os emigrantes E-3173/03

Charles Tannock Indústria cinematográfica europeia E-3174/03

Torben Lund Financiamento de programas de prevenção e vigilância de
doenças

E-3175/03

Dorette Corbey Segurança alimentar e países em desenvolvimento E-3176/03

Dorette Corbey Reutilização de instrumentos e dispositivos médicos E-3177/03

Rosa Miguélez Ramos Nova avaliação dos prejuízos causados pelo Prestige e
Fundo de Solidariedade

P-3178/03

Glyn Ford Impasse no Camboja P-3179/03

Mario Borghezio Defesa da floricultura pela União Europeia P-3180/03

Antonio Tajani Envio de observadores da União Europeia ao referendo
sobre Hugo Chávez

E-3181/03

Paulo Casaca Incumprimento da legislação comunitária por parte da
transportadora aérea SATA

E-3182/03

Paulo Casaca Cálculo da imposição suplementar na Região Autónoma
dos Açores

E-3183/03

Olivier Dupuis Arrogância das autoridades laocianas P-3184/03

Geoffrey Van Orden Produtos isentos de impostos nas Ilhas Canárias E-3185/03

Geoffrey Van Orden Transacções transfronteiriças de bens de consumo E-3186/03

Geoffrey Van Orden Livre circulação, na União Europeia, de pessoas
declaradas insolventes

E-3187/03

Adeline Hazan Harmonização das certidões de registo de estado civil na
Europa

E-3188/03

Mario Borghezio Explosão de baterias de telemóveis Nokia E-3189/03

Roberta Angelilli Promoção do piloto responsável pela catástrofe do monte
Cermis

E-3190/03

Roberta Angelilli Suspeita de violação das normas comunitárias em matéria
de direito das sociedades por parte da Telecom Itália no
caso Telekom Sérvia

E-3191/03

Roberta Angelilli Caso Eurostat: esclarecimentos sobre os poderes de
intervenção do Presidente Prodi

E-3192/03

Roberta Angelilli Informações sobre o ex-Director-Geral do Eurostat E-3193/03

Säid El Khadraoui Substância cancerígena existente nos alimentos para bebés P-3194/03

Ursula Stenzel Reconhecimento da profissão de optometrista (clínico) E-3195/03
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Stavros Xarchakos Problemas relacionados com a construção, a protecção da
floresta e as cooperativas de construção na Grécia

E-3196/03

Theresa Villiers Referendo sobre o euro na Suécia E-3197/03

Olivier Dupuis Novos encerramentos de campos e expulsões de
refugiados na Ingúchia

E-3198/03

Marianne Thyssen Aquisição pelo governo belga do fundo de pensões da
empresa de telefones Belgacom

E-3199/03

Erik Meijer Características raciais exteriores como critério para a
(não) realização de controlos de pessoas que atravessam
uma fronteira interna da UE por parte da polícia ou das
alfândegas

E-3200/03

Antonio Tajani Busca efectuada na sede em Roma de "Il Giornale":
violação da liberdade de imprensa

P-3201/03

Alexandros Alavanos Proibição de utilização da substância paraquat E-3202/03

Alexandros Alavanos Resíduos hospitalares da Ática E-3203/03

Alexandros Alavanos Exploração comercial de espécies protegidas da natureza
grega

E-3204/03

Giles Chichester Queixa formal relativa ao financiamento do Projecto
"Broadband4Devon" a título do Objectivo 2

E-3205/03

Antonio Tajani Busca na sede de Roma de "Il Giornale": violação da
liberdade de imprensa em Itália

E-3206/03

Alexander de Roo Peróxido na pasta dentífrica E-3207/03

Theresa Villiers Crise do financiamento das escolas de Hillingdon e Barnet P-3208/03

Christopher Huhne Directiva relativa aos ensaios clínicos P-3209/03

Pietro-Paolo Mennea Concorrência desleal no sector dos têxteis P-3210/03

Mogens Camre Ajuda da UE à Rede Europeia Contra o Racismo (ENAR) E-3211/03

Stavros Xarchakos Denúncia num jornal britânico de irregularidades em
financiamentos da Comissão

E-3212/03

Stavros Xarchakos Execução das dotações comunitárias no sector da cultura
na Grécia

E-3213/03

Jillian Evans Refugiados norte-coreanos E-3214/03

Christopher Huhne Directiva relativa aos ensaios clínicos E-3215/03

Antonios Trakatellis Deposição de resíduos perigosos na Grécia e violação da
legislação ambiental

E-3216/03

Antonios Trakatellis Controle dos poluentes atmosféricos na Grécia E-3217/03
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John Bowis Doenças raras: o síndroma de Evans E-3218/03

Christopher Heaton-Harris Reconhecimento da regulamentação comunitária em
matéria de combustão

E-3219/03

Christopher Heaton-Harris O Regulamentos Financeiro e a DG "Alargamento" E-3220/03

Christopher Heaton-Harris O Regulamentos Financeiro e a DG "Desenvolvimento e
Ajuda Humanitária"

E-3221/03

Proinsias De Rossa Pessoas desaparecidas E-3222/03

Anna Karamanou Crianças condenadas à morte nas Filipinas E-3223/03

Glyn Ford Proposta da Comissão Europeia para substituir o
Regulamento do Conselho (CE) n° 3820/85 relativo à
harmonização de determinadas disposições em matéria
social no domínio dos transportes rodoviários

E-3224/03

Richard Corbett Transmissão de touradas em directo E-3225/03

Felipe Camisón Asensio Reforma do sector do tabaco E-3226/03

John Bowis Indonésia E-3227/03

Raffaele Costa e Jas Gawronski Financiamentos para a realização da ligação ferroviária
Turim-Lião

E-3228/03

Raffaele Costa e Jas Gawronski Financiamentos para a realização da ligação ferroviária
Turim-Lião

E-3229/03

Dorette Corbey Programas de subsídios Interreg e Urban E-3230/03

Dorette Corbey Programas de subsídios KP5 e KP6 E-3231/03

Joan Colom i Naval Actualização de dados relativos ao orçamento P-3232/03

Salvador Garriga Polledo Uniformização do ensino relativo à União Europeia nos
sistemas educativos

E-3233/03

Salvador Garriga Polledo Exportação de bilhetes de lotaria de um país para outro E-3234/03

Salvador Garriga Polledo Incentivo do investimento em obrigações da União
Europeia

E-3235/03

Konstantinos Hatzidakis Formação dos funcionários públicos nas novas tecnologias E-3236/03

Konstantinos Hatzidakis Acesso das famílias gregas à Internet E-3237/03

Konstantinos Hatzidakis Novo regime para a cabotagem marítima na Grécia E-3238/03

Martin Callanan Abate de aves em Malta E-3239/03

Thierry Cornillet Supressão do subsídio de funcionamento dos Infopontos E-3240/03

Cristiana Muscardini Supressão das fronteiras e barreiras burocráticas E-3241/03
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Jan Wiersma O "Buy American Act" no orçamento de defesa dos
Estados Unidos

E-3242/03

Jan Wiersma O "Buy American Act" no orçamento de defesa dos
Estados Unidos

E-3243/03

Margrietus van den Berg Rede para a coerência das políticas de desenvolvimento E-3244/03

Erik Meijer Aumento de custos dos tratamentos hospitalares e da
recolha de resíduos devido aos entraves à reutilização de
material clínico que permitiria realizar economias

E-3245/03

Cristiana Muscardini Somália: situação interna, refugiados e terrorismo P-3246/03

Baroness Sarah Ludford Relatório anual sobre a Turquia P-3247/03

Anna Karamanou Possibilidade de localizar os utilizadores de telefones
móveis

E-3248/03

Richard Howitt, Jean Lambert e
Renate Sommer

Relatório anual sobre a Turquia E-3249/03

Ruth Hieronymi e outros Ajuda da Comissão Europeia aos Estados-Membros para
fomentar a transição para uma norma interoperável aberta
na televisão digital

E-3250/03

Baroness Sarah Ludford Tribunal Penal Internacional para a antiga Jugoslávia
(TPIJ)

E-3251/03

Baroness Sarah Ludford Tribunal Penal Internacional para a antiga Jugoslávia
(TPIJ)

E-3252/03

Cristiana Muscardini Somália: situação interna, refugiados e terrorismo E-3253/03

José Ribeiro e Castro Lista de projectos prioritários - Comissão Europeia E-3254/03

Marie Isler Béguin e Yves
Piétrasanta

Respeito dos direitos e da justiça após a tragédia de
Bhopal, na Índia

E-3255/03

Olivier Dupuis Nova ofensiva de Hanói contra a liberdade religiosa E-3256/03

Margrietus van den Berg Taxa de IVA aplicável às empresas de reciclagem E-3257/03

María Ayuso González Regime de importação do alho P-3258/03

Mihail Papayannakis Mau cheiro proveniente da lixeira de Ano Liossia E-3259/03

Michel Hansenne Autorização para a criação de uma escola de condução E-3260/03

Bart Staes Reacções alérgicas após a ingestão de Quorn E-3261/03

Erik Meijer Exclusão das pessoas com a nacionalidade de outro
Estado-Membro do direito de compra de drogas leves ou
de pertença a uma associação de consumidores

E-3262/03
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Erik Meijer Competência da região da Valónia para autorizar
exportações de armas e utilização destas para a opressão
da população do Nepal

E-3263/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Plano de recuperação para o alabote da Gronelândia:
medidas socioeconómicas extraordinárias para a frota
comunitária da NAFO

P-3264/03

Maria Sanders-ten Holte Infopontos e Carrefours P-3265/03

Torben Lund As culturas geneticamente modificadas afectam a
Natureza

E-3266/03

Christopher Huhne Votação por maioria qualificada E-3267/03

Christopher Huhne Funcionários da Comissão E-3268/03

Christopher Huhne Revogação de actos legislativos E-3269/03

Baroness Sarah Ludford Progressos realizados nos Camarões E-3270/03

Marianne Thyssen Presença de Bisfenol A, substância cancerígena, em
biberões de plástico

E-3271/03

Marianne Thyssen Período de transição para a venda de cigarros E-3272/03

Bart Staes Fugas de fluidos refrigerantes dos navios (neerlandeses) E-3273/03

Inger Schörling Impacto dos trabalhos de implantação de praias artificiais
na calheta de La Guirra, no município de Antigua
(Fuerteventura, Espanha)

E-3274/03

Caroline Jackson Destruição das florestas russas E-3275/03

Brian Simpson Restrições impostas aos voos para o aeroporto de Zurique E-3276/03

Cristiana Muscardini Novas relações com a Líbia E-3277/03

José Ribeiro e Castro Macau - Fórum para a Cooperação Económica e
Comercial

E-3278/03

Maurizio Turco Controlos de qualidade efectuados pela Comissão no que
diz respeito à sua base de dados denominada CATS
(Clearance Audit Trail System)

P-3279/03

Maurizio Turco Inexistência de controlos específicos no que se refere às
quantidades de produtos exportados pelos Estados-
Membros para o Estado da Cidade do Vaticano ao abrigo
do regime de restituições à exportação

E-3280/03

Bartho Pronk, Maria Martens e
Albert Maat

Pergunta na sequência da pergunta E-1740/02 sobre a
livre circulação de capitães

E-3281/03

Anne André-Léonard Harmonização da legislação europeia sobre cartas de
navegador para embarcações de recreio

P-3282/03
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Francesco Speroni Bananas P-3283/03

Lord Inglewood Sobrerreserva em voos da Air France E-3284/03

Pierre Jonckheer Mina de carvão a céu aberto de Feixolín (Região de Valle
de Laciana, Espanha)

E-3285/03

Anne André-Léonard Harmonização da legislação europeia em matéria de cartas
de navegador de embarcações de recreio

E-3286/03

Brice Hortefeux "Casas da Europa" E-3287/03

Margrietus van den Berg Estabelecimento de empresas no município de Losser E-3288/03

Ilda Figueiredo Trabalhadores portugueses sem direitos no Mar do Norte E-3289/03
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0279/03)                                       21 e 22 de Outubro de 2003

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Bernd POSSELT Academia Europeia de Polícia e protecção das fronteiras
externas

H-0518/03

Maurizio TURCO Normas mínimas em matéria de direitos humanos e
liberdades fundamentais dos detidos na União Europeia

H-0522/03

Alexandros ALAVANOS União aduaneira entre a Turquia e o regime de ocupação do
Norte de Chipre

H-0524/03

Philip CLAEYS Ajuda alimentar ao Zimbabué H-0527/03

John CUSHNAHAN Proposta relativa à criação de uma guarda costeira da UE H-0529/03

María VALENCIANO
MARTÍNEZ-OROZCO

Desaparecimento de mulheres jovens e adolescentes no
México

H-0533/03

María IZQUIERDO ROJO Aumento da imigração utilizando pequenas embarcações na
Andaluzia oriental e ocidental, na fronteira sul da Europa

H-0537/03

Lennart SACRÉDEUS Referendos em todos os Estados-Membros sobre a futura
Constituição da UE

H-0540/03

Manuel MEDINA ORTEGA Redes transeuropeias e regiões ultraperiféricas H-0542/03

Seán Ó NEACHTAIN A Rede Trans-Europeia de Transportes (RTE-T) e a zona
ocidental da Irlanda

H-0616/03

Pedro MARSET CAMPOS Violação por parte dos Estados Unidos dos direitos humanos
de cinco cidadãos cubanos

H-0544/03

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Violação por parte dos Estados Unidos dos direitos humanos
de cinco cidadãos cubanos

H-0545/03

Ioannis PATAKIS Violação por parte dos Estados Unidos dos direitos humanos
de cinco cidadãos cubanos

H-0546/03

Ilda FIGUEIREDO Violação dos Direitos Humanos, por parte das autoridades
dos Estados Unidos, de cinco cidadãos cubanos residentes na
Flórida

H-0548/03

María BERGAZ CONESA Violação dos Direitos Humanos, por parte das autoridades
dos Estados Unidos, de cinco cidadãos cubanos residentes na
Flórida

H-0549/03



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS28

Boletim 17.11.2003 - PT - PE 338.106

PERGUNTAS Á COMISSÃO

Mathieu GROSCH Introdução, na Alemanha, da portagem para as auto-estradas H-0528/03
/rev.1

Ozan CEYHUN Passagem em trânsito de cidadãos da UE pela República da
Bulgária

H-0573/03

Minerva MALLIORI Tráfico ilegal de medicamentos sem receita médica através da
Internet

H-0619/03

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. BYRNE

Bart STAES Adicionamento de água (e de protéinas) na carne (de frango) H-0560/03

Frédérique RIES Estojos de cartão que ocultam as mensagens de prevenção nos
maços de tabaco

H-0568/03

Patricia McKENNA Protecção dos animais durante o transporte H-0569/03

Yvonne SANDBERG-
FRIES

Elaboração de uma política comum anti-álcool H-0574/03

Caroline LUCAS Foie gras - Supressão progressiva da engorda forçada H-0595/03

Sr. BOLKESTEIN

Alexandros ALAVANOS Revogação da decisão provisória sobre transferência de dados
pessoais para os Estados Unidos da América

H-0559/03

Karin RIIS-JØRGENSEN Mudança da designação de medicamentos objecto de
importação paralela

H-0561/03

Alexander de ROO Adjudicação de contratos públicos relativos aos estudos de
impacto ambiental dos transvases do Ebro

H-0563/03

Othmar KARAS Exigências do Parlamento quanto à futura proposta de
directiva da Comissão relativa à adequação dos fundos
próprios dos bancos (Basileia II)

H-0577/03

Antonios TRAKATELLIS Aplicação do direito comunitário: regime dos contratos
públicos e de adjudicação de projectos de obras públicas na
Grécia

H-0579/03
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
Outubro de 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 33 15 17 6 0 0 1 FRATTINI

Comissão 70 13 57 6 0 0 0 de PALACIO
VERHEUGEN
LIIKANEN
BYRNE
BOLKESTEIN

Total 103 28 74 12 0 0 1
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

16/2003 335.426 Othmar KARAS Realização de uma consulta popular à escala europeia
sobre a Constituição Europeia (Tratado que
estabelece uma Constituição para a Europa)

01.09.2003 01.12.2003 36

17/2003 336.348 Struan STEVENSON, Bob van den
BOS, Nelly MAES, Mihail
PAPAYANNAKIS e Phillip
WHITEHEAD

Proibição da comercialização de peles de gato e de
cão

22.09.2003 22.12.2003 127

18/2003 336.360 André BRIE, Willi GÖRLACH, Joost
LAGENDIJK e Philippe MORILLON

Melhoria imperativa da situação dos direitos
humanos da população curda na Síria

22.09.2003 22.12.2003 28

                                                     
1 Situação em  23.10.2003
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

19/2003 336.516 Marie Anne Isler BÉGUIN e
Alexander de ROO

Estabelecimento da ratificação do Protocolo de
Quioto como condição prévia nos acordos celebrados
entre a UE e os países terceiros

22.09.2003 22.12.2003 25

20/2003 336.517 Philip CLAEYS e Koenraad DILLEN Realização de referendos sobre a possível adesão da
Turquia à União Europeia

22.09.2003 22.12.2003 11

21/2003 337.298 María Sornosa MARTÍNEZ Campos electromagnéticos 20.10.2003 20.01.2004 13

22/2003 337.449 Jean-Claude MARTINEZ, Carl
LANG, Bruno GOLLNISCH e Marie-
France STIRBOIS

Reforma da PAC 20.10.2003 20.01.2004 5

23/2003 337.801 Mark WATTS, Catherine STIHLER e
Phillip WHITEHEAD

Abate de focas 20.10.2003 20.01.2004 30

24/2003 337.852 Cristiana MUSCARDINI Anulação da condenação à morte de uma jovem
iraniana, julgada culpada de ter morto um funcionário
da polícia que a violava

20.10.2003 20.01.2004 25
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COMISSÕES
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NOMEAÇÃO DE RELATORES                       (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
VERTS/ALE

Regulamento que institui um Fundo de
garantia relativo às acções externas

AFET (P) 04.11.03 C5-0502/03

Grupo
PSE

Decisão que altera a Decisão 2000/24/CE
para ter em conta o alargamento da União
Europeia e a nova política de vizinhança

AFET (P) 04.11.03 C5-0501/03

QUEIRÓ
(UEN)

Equipamento de defesa: política europeia,
indústria e mercado. Comunicação

AFET (F) 04.11.03 C5-0212/03

DAUL
(PPE-DE)

Leite e produtos lácteos: medidas a favor
dos Açores e da Madeira (alter. regul.
1453/2001/CE,revog. regul.
1600/1992/CE

AGRI (F) 04.11.03 C5-0500/03

GOEPEL
(PPE-DE)

Política agrícola comum (PAC):
adaptação do Acto de Adesão e dos
Tratados da União na sequência da
reforma da PAC

AGRI (F) 04.11.03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Acordo de Pesca CE/GUINÉ-BISSAU:
protocolo para o período de 16 de Junho
de 2001 a 15 de Junho de 2006

BUDG (P) 04.11.03 C5-0498/03

GUY-QUINT
(PSE)

Regulamento reforma do Estatuto -
remunerações e pensões

BUDG (P) 04.11.03 C5-0492/03

BÖGE
(PPE-DE)

Inquéritos comunitários sobre a estrutura
das explorações agrícolas na sequência
do alargamento

BUDG (F) 04.11.03 C5-0477/03

BÖGE
(PPE-DE)

Decisão que altera a Decisão 2000/24/CE
para ter em conta o alargamento da União
Europeia e a nova política de vizinhança

BUDG (F) 04.11.03 C5-0501/03

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Reabilitação e reconstrução do Iraque BUDG (F) 04.11.03 C5-0455/03

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Regulamento que institui um Fundo de
garantia relativo às acções externas

BUDG (F) 04.11.03 C5-0502/03

SCHMID
(GUE/NGL)

Conciliar vidas profissional, familiar e
privada

EMPL (P) 22.10.03
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

KARAMANOU
(PSE)

As mulheres no Sudeste da Europa FEMM (F) 22.10.03

Co-rapporteurs Regulamento reforma do Estatuto -
remunerações e pensões

JURI (F) 06.11.03 C5-0492/03

LEHNE
(PPE-DE)

Pedido de defesa da imunidade
parlamentar do Sr. Bossi

JURI (F) 06.11.03 IMM032171

ROTHLEY
(PSE)

Protocolo relativo ao Estatuto do
Tribunal de Justiça

JURI (F) 06.11.03 C5-0450/03

ZIMERAY
(PSE)

Pedido de defesa da imunidade
parlamentar do Deputado Pannella

JURI (F) 06.11.03 IMM032183

SØRENSEN
(ELDR)

Visto, autorização de residência: modelo
uniforme, inclusão de fotografia,
identificação biométrica (alter. regul.
1030/

LIBE (F) 03.11.03 C5-0466/03

SØRENSEN
(ELDR)

Visto, autorização de residência: modelo
uniforme, inclusão de fotografia,
identificação biométrica (alter. regul.
1030/

LIBE (F) 03.11.03 C5-0467/03

Grupo
UEN

Conclusão do Protocolo à Convenção de
Barcelona para a Protecção do Mar
Mediterrâneo

RETT (P) 04.11.03 C5-0497/03

COSTA
(ELDR)

Serviços públicos: posição comum do
Conselho (pergunta ao Conselho)

RETT (F) 04.11.03

DHAENE
(VERTS/ALE)

Transportes aéreos: regras comuns no
domínio da segurança da aviação civil
(modif. regul. 2320/2002/CE)

RETT (F) 04.11.03 C5-0424/03

de VEYRAC
(PPE-DE)

Conclusão do Protocolo de Adesão da CE
à Eurocontrol

RETT (F) 04.11.03

Grupo
PSE

Sistemas de protecção frontal em
veículos a motor (modif. Directiva
70/156/CEE)

RETT (F) 04.11.03 C5-0473/03
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: redes
transeuropeias - Relatório anual 2001

BUDG
RETT
ITRE

COM (03) 442
final

Relatório da Comissão: protecção dos interesses financeiros das
comunidades e luta contra a fraude - relatório anual 2002

ECON
JURI
LIBE

CONT

COM (03) 445
final

 Vigésimo primeiro relatório anual da Comissão ao Parlamento
Europeu sobre as actividades anti-dumping, anti-subvenções e de
salvaguarda da comunidade - perspectiva geral dos processos anti-
dumping , anti-subvenções e de salvaguarda em países terceiros
(2002)

ITRE COM (03) 481
final

Relatório anual de 2003 da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu sobre a política de desenvolvimento da Comunidade
Europeia e o relatório da Comissão sobre a ajuda externa em 2002

BUDG
DEVE
ITRE
AFET

COM (03) 527
final

Relatório da Comissão sobre o trabalho dos comités em 2002 AFCO COM (03) 530
final

Documento de orientação da Comissão para transmissão ao Conselho
e ao Parlamento Europeu: Aprofundamento da parceria - Desafios e
interesses comuns no âmbito das relações UE-China

ITRE
AFET

COM (03) 533
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões
relativa à transição da radiodifusão analógica para a digital (da
transição para o digital ao fim do analógico)

ENVI
ITRE

COM (03) 541
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Tecnologias da informação e das comunicações para veículos
seguros e inteligentes

ENVI
ITRE
RETT

COM (03) 542
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Relatório anual da Comissão Europeia sobre a Região Administrativa
Especial de Hong Kong

ITRE
AFET

COM (03) 544
final
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Propostas alteradas
(Artigo 250º, Nº 2 do Tratado CE)

Assunto Competência Doc.

Proposta alterada de Regulamento do conselho que altera o
Regulamento (CE) nº 1936/2001, de 27 de Setembro de 2001, que
estabelece certas medidas de controlo aplicáveis às actividades de
pesca de determinadas unidades populacionais de grandes
migradores

PECH COM (03) 417
final
CNS020186
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

122/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
a assinalar o primeiro dia mundial contra a pena de morte,

10 de Outubro de 2003
Bruxelas, 10 de Outubro de 2003

A União Europeia aplaude a iniciativa da sociedade civil no sentido de organizar o Dia Mundial contra a
Pena de Morte no dia 10 de Outubro de cada ano, a partir de 2003.

Nesta ocasião, a União Europeia gostaria de reiterar a sua oposição firme e de longa data à aplicação da pena
de morte, quaisquer que sejam as circunstâncias. A União Europeia considera, por princípio, que a pena de
morte constitui uma violação do direito à vida, pelo que apela à sua abolição.

A União Europeia aspira à abolição da pena de morte, de jure e de facto, em todos os países do mundo, tanto
em tempo de paz como em tempo de guerra. A UE insta os países que ainda não aboliram a pena de morte a
introduzir pelo menos uma moratória, o que representaria um primeiro passo na via da abolição definitiva. A
UE congratula-se com a tendência que se verifica a nível mundial no sentido da abolição da pena de morte.
Neste contexto, é importante assinalar que a comunidade internacional excluiu o recurso à pena de morte ao
instituir tribunais penais internacionais e tribunais competentes para julgar os crimes mais hediondos, tais
como o genocídio, os crimes contra a humanidade e os crimes de guerra.

Em relação aos países que mantêm a pena de morte, o objectivo da UE é a restrição progressiva do
respectivo âmbito de aplicação e a observância das condições estritas em que, nos termos de diversos
instrumentos internacionais em matéria de direitos humanos, a pena de morte pode ser aplicada. A UE reitera
a sua preocupação com a condenação à pena capital de pessoas que tinham menos de 18 anos na altura em
que cometeram o crime.

A União Europeia subscreve os objectivos da Coligação Mundial contra a Pena de Morte (CMCPM),
organizadora do Dia Mundial contra a Pena de Morte, designadamente: fomentar o debate público acerca da
pena de morte; reforçar a oposição pública à pena de morte; pressionar os países em que ainda vigora a pena
de morte a pôr termo às execuções e a abolir essa pena. O compromisso político assumido pela UE no
sentido de trabalhar em prol da abolição da pena de morte é apoiado por um financiamento comunitário
através da Iniciativa Europeia para a Democracia e os Direitos do Homem (IEDDH).

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

_______________
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123/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o lançamento do diálogo directo entre Belgrado e Pristina

Bruxelas, 7 de Outubro de 2003

A UE recorda as conclusões do Conselho de 29 de Setembro e reitera o seu pleno apoio ao lançamento do
diálogo directo entre Belgrado e Pristina a respeito de questões práticas de interesse comum. A UE também
apoia plenamente a proposta do Representante Especial do Secretário-Geral da ONU, Harri Holkeri, no
sentido de a primeira reunião se realizar em Viena a 14 de Outubro. A Presidência Italiana, o Alto
Representante Javier Solana e o Comissário Europeu Chris Patten já se comprometeram a estar presentes em
Viena.

Assim, a UE apela a todas as partes envolvidas para que demonstrem o seu apoio incondicional ao diálogo,
sob todas as formas apropriadas, e para que cooperem plenamente com o Representante Especial do
Secretário-Geral nesta matéria, baseando-se igualmente no compromisso assumido perante a UE em
Salónica.

O diálogo directo é um elemento indispensável da estratégia "regras primeiro, estatuto depois" (standards
before status) seguida pela comunidade internacional com base na Resolução 1244 do Conselho de
Segurança da ONU. Constitui igualmente um passo essencial na via da normalização no Kosovo. Não dar
início às conversações directas em 14 de Outubro equivaleria a perder uma oportunidade neste particular e
poderia pôr em risco novos avanços do Kosovo rumo à UE.

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

_______________

124/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições presidenciais na Chechénia

Bruxelas, 8 de Outubro de 2003

I. A UE tomou nota da realização de eleições presidenciais na Chechénia no dia 5 de Outubro de 2003
e dos resultados preliminares dessas eleições.

II. Na declaração conjunta emitida por ocasião da Cimeira de S. Petersburgo de 31 de Maio de 2003, a
UE e a Rússia manifestaram a esperança de que o processo político recém-iniciado, bem como a
reconstrução social e económica, conduzam ao restabelecimento do Estado de direito, promovendo
assim a defesa dos direitos humanos e uma verdadeira reconciliação. Condenaram todas as formas de
violência e, em particular, os actos terroristas, susceptíveis de comprometer as perspectivas de se
chegar a uma solução política. A UE reitera o seu reconhecimento da integridade territorial da
Federação da Rússia.
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III. Neste contexto, a UE acompanhou com a maior atenção o processo eleitoral na Chechénia. A UE já
havia chamado a atenção para alguns aspectos negativos, tais como a inexistência de um verdadeiro
pluralismo das candidaturas à Presidência e a ausência de meios de comunicação independentes.
Tendo em conta estes aspectos, a UE exprime graves preocupações quanto à forma como decorreram
as eleições.

IV. Não obstante, a UE espera que o processo de resolução política do conflito na Chechénia prossiga.
Neste contexto, a UE registou com apreço os compromissos, assumidos pelo Governo Russo antes
do escrutínio, no que toca à melhoria das condições de vida, a uma amnistia, à adopção de
disposições sobre a autonomia, à indemnização pelos bens destruídos e ao restabelecimento do
Estado de direito. Os relatos que atestam a persistência das violações dos direitos humanos
continuam a ser para a UE um motivo de preocupação. A UE exorta as autoridades russas a proceder
às necessárias investigações e a levar os responsáveis a tribunal.

V. A UE gostaria de manifestar uma vez mais a esperança de que os compromissos assumidos sejam
cumpridos e de que uma melhoria imediata e significativa da situação em matéria de direitos
humanos na Chechénia possa colmatar o fosso que separa as autoridades da população. A UE insta
as autoridades russas a envidarem todos os esforços no sentido de fazer avançar um verdadeiro
processo político e a intensificarem a cooperação com as organizações internacionais,
nomeadamente com a OSCE, conforme acordado na declaração conjunta UE-Rússia por ocasião da
Cimeira de S. Petersburgo.

VI. A UE congratula-se com o facto de o Governo Russo ter dado a Francis Deng, Representante
Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para as pessoas deslocadas, a possibilidade de
visitar os campos de refugiados na Ingúchia. A UE está preocupada com a situação dos refugiados
no Norte do Cáucaso e reitera a sua firme oposição a todas as tentativas para os fazer regressar à
Chechénia contra a sua vontade ou usando da força. A UE exorta as autoridades russas a envidarem
esforços redobrados no sentido de facilitar a prestação de ajuda humanitária aos que dela necessitam.

VII. Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e
a República Eslovaca – países aderentes – subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________
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125/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
na sequência do acordo político assinado em 8 de Outubro de 2003, em Pretória, entre o Governo do

Burundi e as Forças de Defesa da Democracia (FDD)
Bruxelas, 13 de Outubro de 2003

A União Europeia felicita o Governo de Transição e o movimento CNDD/FDD, de Pierre Nkurunziza, na
sequência da assinatura, em 8 de Outubro, do Protocolo de Pretória sobre a partilha dos poderes político, de
defesa e de segurança no Burundi. A UE deseja vivamente que o apelo à cessação das hostilidades, lançado
pelas duas partes beligerantes, surta efeitos imediatos, a bem da população do Burundi.

A União Europeia insta as partes a executarem rapidamente as cláusulas políticas e militares do acordo e
confirma a sua disponibilidade para prestar assistência no contexto do processo de paz e reconstrução do
país. A União Europeia reitera o seu apoio ao Programa Plurinacional de Desmobilização e Reintegração
(PPDR), para o qual a Comissão e os Estados-Membros contribuem como principais doadores.

A União Europeia apela ao movimento FNL, de Agathon Rwasa, para que adopte a lógica do diálogo, e
convida as autoridades do Burundi a envidarem todos os esforços para facilitar as negociações com o
referido movimento.

A União Europeia saúda o trabalho de facilitação da África do Sul, país que acolheu estes últimos encontros
entre o Governo e as FDD, e manifesta o seu apreço pelo constante empenhamento da mediação regional.
Exprime igualmente o seu apoio político e financeiro à Missão Africana no Burundi (MIAB), nesta fase
crucial do processo de paz, e convida todas as partes beligerantes a participarem activamente e de forma
construtiva nos trabalhos da Comissão Mista para o Cessar-Fogo (CMC).

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

_______________
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126/03

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

Bruxelas, 3 de Outubro de 2003

Por ocasião das eleições legislativas no Ruanda, a União Europeia deseja salientar a importância da
conclusão do processo eleitoral no país, que constitui uma etapa de grande relevância na via da reconciliação
nacional e da consolidação de instituições democráticas viáveis. Tal como as eleições presidenciais de
25 de Agosto, as eleições legislativas decorreram de forma calma e ordeira e com um esforço de organização
que reflecte a atenção prestada pelas autoridades ruandesas à transição política no país.

Simultaneamente, a União Europeia registou as observações formuladas pela sua missão de observação
eleitoral, na declaração preliminar de 3 de Outubro, a respeito dos obstáculos às actividades da oposição, dos
actos de intimidação, das ameaças e das detenções que caracterizaram a campanha eleitoral, bem como das
irregularidades cometidas em várias mesas de voto. A plena participação da sociedade ruandesa na evolução
política do país continua a ser condição prévia para um verdadeiro progresso económico e social do Ruanda.

As eleições no Ruanda representam também um aspecto fundamental na situação que actualmente se vive na
região dos Grandes Lagos. Com efeito, a transição política no Ruanda ocorre num momento em que se
registam progressos animadores nos processos de paz na República Democrática do Congo e no Burundi. A
União Europeia reitera a sua disponibilidade para apoiar o processo de reconciliação nos Grandes Lagos, que
poderá ser fortalecido pelos últimos acontecimentos.

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

_______________

127/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre os massacres na província de Ituri, República Democrática do Congo

Bruxelas, 13 de Outubro de 2003

A União Europeia condena firmemente os massacres que novamente foram cometidos em Ituri, na segunda-
-feira, 6 de Outubro, na aldeia de Katchele. Estas ocorrências, que vêm agravar o enorme sofrimento já
sentido pelas populações locais, revelam a persistência de elementos que se opõem ao processo de paz na
República Democrática do Congo, apesar dos progressos registados nos últimos meses.

A União Europeia confirma o seu mais firme apoio ao processo de paz e a sua vontade de pôr termo à
impunidade dos autores dos massacres. Assinala, a este respeito, a decisão do Tribunal Penal Internacional
de se ocupar das averiguações sobre as ocorrências em Ituri.
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A União Europeia apela aos Estados da região para que colaborem plenamente com o Governo de Transição
da RDC na sua missão de restabelecimento da ordem e da autoridade do Estado em todo o território, em
especial nas províncias orientais. A UE atribui grande importância ao estrito cumprimento da
Resolução 1493/2003 do Conselho de Segurança, que, entre outros elementos, convida todos os Estados a
tomarem as medidas necessárias para impedir o fornecimento de armas, directo ou indirecto, aos grupos
armados nas províncias orientais da RDC que não são partes no acordo global e inclusivo.

A União Europeia incentiva a MONUC a prosseguir o seu trabalho de manutenção da paz em Ituri, na esteira
da Operação "Artemis", e regista com satisfação a projecção total da "Brigada Ituri".

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

_______________

129/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a designação do novo Presidente da Bolívia

Bruxelas, 21 de Outubro de 2003

A União Europeia congratula-se com a designação de Carlos Diego de Mesa Gisbert como Presidente
constitucional da Bolívia.

A UE felicita o Presidente Mesa, fazendo votos por que o pleno respeito pelos princípios democráticos
permita evitar novos recontros violentos e por que a actual crise possa ser resolvida graças a um diálogo
construtivo.

A UE registou com satisfação a intenção do Presidente Mesa de fomentar a participação no sistema
democrático de todas as componentes da sociedade boliviana e de reforçar a luta contra a corrupção.

Recordando as conclusões do Conselho Europeu de 17 de Outubro sobre os dramáticos acontecimentos que
provocaram a perda de vidas humanas na Bolívia, a UE continuará a prestar assistência e ajuda à Bolívia
para reforçar as instituições democráticas, o Estado de direito e a observância dos direitos humanos, e para
promover a criação de um clima mais favorável ao progresso social e ao desenvolvimento económico.

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

_______________
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130/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o sistema público de radiodifusão na Bósnia-Herzegovina

Bruxelas, 27 de Outubro de 2003

A reforma do sistema de radiodifusão e do respectivo quadro regulamentar na Bósnia-Herzegovina é uma
tarefa essencial que as autoridades deste país têm de levar a cabo à medida que se vão aproximando da UE.

A UE apoia inteiramente a criação de um sistema público de radiodifusão viável na Bósnia-Herzegovina. A
UE considera que o modelo de legislação nesta matéria apresentado pelo GAR constitui uma boa base para
as alterações legislativas que se tornam necessárias a fim de ter em conta as normas europeias e os acordos
de paz de Dayton.

Esta reforma contribuirá para a instauração de um sistema funcional único, constituído por três organismos
de radiodifusão dotados de infra-estruturas comuns. Desempenhará também um papel importante no êxito do
esforço de desenvolvimento institucional em que as autoridades da BIH e a UE estão firmemente
empenhadas.

A UE espera que o pacote de reformas seja aprovado até 7 de Novembro de 2003.

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

_______________

131/03

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o assassínio do jornalista da Radio France Internationale, Jean Hélène, em Abidjan

Bruxelas, 27 de Outubro de 2003

A UE condena firmemente o cobarde assassínio do jornalista da Radio France Internationale, Jean Hélène,
em Abidjan, e expressa à sua família e a toda a redacção da RFI as suas mais sentidas condolências.

A UE manifesta o seu apreço pelos esforços envidados pelas autoridades da Costa do Marfim no sentido de
levar a tribunal o responsável por este acto criminoso e insta à realização de uma investigação rápida, eficaz
e completa das circunstâncias que conduziram ao assassínio deste jornalista, para que seja feita justiça de
forma exemplar. A UE considera urgente que as autoridades reassumam o controlo das forças de segurança,
em conformidade com as regras em vigor num Estado de direito. A Presidência exorta as autoridades da
Costa do Marfim a tomarem todas as medidas adequadas para garantir a segurança e a integridade física dos
cidadãos estrangeiros, bem como a protecção dos jornalistas costa-marfinenses e estrangeiros.
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Reiterando o conteúdo da sua declaração de 22 de Setembro, a UE lança um apelo a todas as forças políticas,
às instituições, aos meios de comunicação social e à população da Costa do Marfim para que se oponham a
qualquer forma de violência e de recurso à força, a fim de se regressar à via do diálogo político, da
cooperação e da reconciliação social.

A UE expressa o seu desejo de que a morte trágica de um jornalista no exercício das suas funções não venha
a constituir fonte de novas cisões, mas que, antes pelo contrário, represente uma ocasião para que a Costa do
Marfim se una em torno do processo de reconciliação nacional baseado nos acordos de Linas-Marcoussis e
possa, num espírito de concórdia, empreender desde já um esforço de reunificação do país e de preparação de
eleições democráticas e pacíficas, a realizar em 2005.

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

_______________
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

REUNIÃO PLENÁRIA
29 E 30 DE OUTUBRO 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")

1. ESTRATÉGIA DE LISBOA E COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS
ECONÓMICAS E SOCIAIS

•  Avaliação das reformas estruturais

 Relator: B. VEVER (Empregadores – FR)

O Comité sublinha, antes de mais, a necessidade de melhor enraizar a credibilidade do mandato de
Lisboa junto dos europeus, eliminando assim as apreensões quanto ao seu verdadeiro significado e ao
seu custo social. Conviria deixar mais claro que é legítima a nossa ambição colectiva de sermos os
primeiros beneficiários do primeiro mercado do mundo e que as reformas programadas condicionam
o futuro do nosso modelo europeu de desenvolvimento numa economia aberta.

O Comité lamenta, em particular, a ausência de uma política económica comum correspondente à
criação do euro. Seria conveniente remediar esta situação sem demora, mormente através de uma
aproximação das políticas fiscais compatível com os objectivos de competitividade de Lisboa.

O Comité constata que o mercado único está ainda longe da sua conclusão, ao mesmo tempo que se
amplia. Conviria reforçar a sua identidade, a sua coesão e a sua segurança.

O Comité está igualmente preocupado com o atraso da União no domínio da investigação, já que o
objectivo de Lisboa se baseia nos trunfos de uma economia do conhecimento.

http://www.cese.europa.eu
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O Comité, sublinhando embora a interacção entre as diferentes reformas estruturais, faz notar as
grandes diferenças de uns países para outros no que se refere ao seu grau de aplicação nos diferentes
domínios: abertura dos mercados, acesso aos financiamentos, equilíbrio das despesas públicas,
promoção da inovação, adaptação do mercado de trabalho, modernização da protecção social, reforço
da educação e da formação, simplificação da regulamentação e consolidação do desenvolvimento
sustentável. O Comité verifica ainda que, de uma maneira geral, as reformas avançaram mais nos
Estados que respeitaram as disciplinas do pacto de estabilidade. O Comité sublinha a necessidade de
informações mais precisas sobre as situações nacionais e sugere a integração, no sítio "Europa", de
uma base de dados que ponha em relevo as melhores práticas no que respeita às reformas da
estratégia de Lisboa.

Em conclusão, o Comité está convicto da necessidade de assegurar que as reformas estruturais
necessárias à competitividade da União Europeia sejam, debatidas com mais profundidade, mais bem
compreendidas e mais bem repartidas entre, por um lado, os decisores políticos e por outro lado, os
actores da sociedade civil organizada. A eficácia do impacto destas reformas num contexto
económico e social difícil, e, portanto, o seu êxito ou o seu fracasso, dependerão, em definitivo, do
facto de não serem apenas decididas e levadas por diante pelos dirigentes políticos, através de leis e
de regulamentos, mas também, e sobretudo, apoiadas "na retaguarda" pelos actores económicos e
sociais, na sua qualidade específica de parceiros contratuais e de criadores de iniciativas "no terreno".
(Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  Racionalização da coordenação da protecção social

Relator: BEIRNAERT – (Empregadores – BE)

O Comité regozija-se com a inclusão no projecto de Constituição Europeia do princípio da
coordenação das políticas sociais dos Estados-Membros, mas considera igualmente importante que
esse princípio seja prolongado pela vontade política de o dotar de um conteúdo concreto.

O Comité julga especialmente positivo que a comunicação vise reforçar a dimensão social da
estratégia de Lisboa, aumentando assim o peso político da vertente modernização e melhoria da
protecção social.
O Comité estima ser especialmente necessário velar por que o agrupamento de diferentes processos
num único mecanismo global não prejudique a especificidade dos domínios da inclusão social, das
pensões e dos cuidados de saúde. Cada um desses domínios apresenta desafios específicos, interpela
interlocutores específicos e requer objectivos específicos.
É, pois, essencial que esse relatório único assegure um bom acompanhamento dos compromissos
assumidos nos PAN-Inclusão e nos relatórios de estratégia para as pensões e mantenha, assim, as
dinâmicas estabelecidas.
(Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:alan.hick@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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2. SAÚDE E PROTECÇÃO SOCIAL

•  Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças

Relator: A. BEDOSSA (Interesses Diversos – FR)
 

É necessária a  abordagem sistemática e estruturada do controlo das doenças transmissíveis, bem
como das outras ameaças sanitárias graves. Estas demonstram a importância de uma abordagem
preventiva que, aliás, está implícita no próprio nome do Centro e na sua missão.

Com efeito, no sector agroalimentar, as crises sucessivas da encefalopatia espongiforme bovina, a
doença de Creutzfeld-Jacob, a "tremedeira" do carneiro ou a gripe do frango, foram ameaças
generalizadas e sérias.

No domínio do ambiente, a explosão da morbilidade e da mortalidade devidas ao amianto e à
exposição a agentes químicos, o desenvolvimento de doenças respiratórias devidas à poluição, bem
como os numerosos falecimentos decorrentes da canícula, isto é, do aumento das temperaturas,
passaram também a ser considerados como crises sanitárias graves tendo características que também
elas são epidémicas. A prevenção e o controlo destas crises sanitárias novas impõem que se
ultrapasse o modelo epidemiológico apenas adaptado às doenças transmissíveis, tanto mais que,
mesmo relativamente a estas doenças, se acentuam as causas ambientais determinantes Estas crises
revelam a importância de estudar a interacção e a acumulação de vários factores de risco que podem
degenerar em patologias graves e crises sanitárias. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das
Doenças deve estar adequadamente estruturado e equipado para realizar análises complexas desta
natureza aos mecanismos de interacção e de acumulação.

A Comissão Europeia reagiu com celeridade na sequência da crise sanitária internacional provocada
pela SRA.

O Comité Económico e Social Europeu está persuadido de que estas ameaças se multiplicarão no
futuro em numerosas frentes: químicas, tóxicas, climatológicas, virais ou microbianas e que as
resistências aos tratamentos acentuam tais ameaças, como acontece com a tuberculose, a sida, o
paludismo ou as febres hemorrágicas fulminantes.

A criação deste Centro é um incentivo para a insistência da União Europeia na sua política de saúde
pública definida no artigo 152º, tal como está prevista no projecto de Constituição da União Europeia,
na agenda da Conferência Intergovernamental.
(Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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•  Regulamentos de actualização 1408/71 e 574/72 – Segurança Social

Relator-geral: BOLDT (Empregadores – FI)

 
O Comité subscreve a proposta de alteração dos dois regulamentos. Tem ainda para si que as
alterações aos Regulamentos 1408/71 e 547/72 contribuirão para a grande reforma de fundo desses
regulamentos.
(Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

 
 
3. ECONOMIA AMBIENTAL
 
•  Plano de acção – Ecotecnologia

Relator: NILSSON (Interesses Diversos – SE)
 

O CESE está de acordo com a posição da Comissão a favor de uma iniciativa europeia para
desenvolver e apoiar as tecnologias ambientais e com a sua escolha de quatro domínios temáticos,
bem como de uma definição mais lata das tecnologias ambientais incluindo o conhecimento, a
investigação e as técnicas de produção.

É possível desenvolver as técnicas ambientais e transformá-las num sector económico de relevância
estratégica se se reforçar a competitividade das empresas europeias em consonância com a estratégia
de Lisboa. É preferível incrementar o desenvolvimento e a comercialização das tecnologias
ambientais através de diversas formas de apoio e não através da imposição de exigências económicas
e legislativas que podem entravar as exportações e fazer com que os processos de produção sejam
transferidos para fora das fronteiras da Europa. Os contratos públicos podem ser desde já
aproveitados para encorajar a procura de produtos e serviços em que se podem utilizar tecnologias
ambientais. Também é preciso intervir nos domínios que causam problemas às pequenas empresas e
apoiar os progressos possíveis em pequena escala ao nível das tecnologias ambientais, por exemplo,
através do apoio ao investimento. O CESE sugere que a Comissão indique a quem e ou a que
instância uma empresa se deve dirigir para denunciar os entraves colocados pelo quadro regulamentar
ou pelas autoridades com efeitos negativos no ambiente.

A questão dos resíduos deve ser resolvida a partir de uma perspectiva global que permita avaliar
também as soluções numa óptica local/regional. Para se poder dispor de água limpa é preciso
procurar por todos os meios evitar a sua contaminação. As tecnologias ambientais poderão contribuir,
a curto prazo, para tornar as emissões menos poluentes. As análises do ciclo de vida devem ser um
instrumento a utilizar para avaliar se uma nova tecnologia ambiental traz benefícios para o ambiente.
O CESE observa que continuam a existir entraves à produção estável a longo prazo de
biocombustíveis.
(Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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4. TURISMO
 
•  Novas formas de turismo
 

Relator: J. MENDOZA CASTRO (Trabalhadores – ES)
 

O CESE apresentou no parecer dez facetas da sustentabilidade do turismo, desdobradas em cem
iniciativas para a acção. São elas:

– Turismo e turistas
– Turismo e emprego
– Turismo e empresas – Competitividade empresarial e responsabilidade social das empresas
– Turismo e coesão social – Repercussão e equilíbrio social da actividade turística
– Turismo e Estabilidade – Redução da sazonalidade
– Turismo, cultura e património
– Turismo e acessibilidade às pessoas com deficiência
– Turismo e ambiente
– Turismo, paz e solidariedade
– Turismo e agentes do sector.

O parecer tem um anexo sobre os antecedentes.
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

5. TRANSPORTES E ENERGIA

•  Redes transeuromediterrânicas da energia

Relator: HERNANDEZ BATALLER (Interesses Diversos – ES)
 

O CESE considera que a cooperação euromediterrânica em matéria de energia constitui um elemento
central para aumentar a segurança global do aprovisionamento de energia. Saúda, pois, vivamente os
trabalhos para estabelecer as redes energéticas transeuromediterrânicas. A convite da vice-presidente
da Comissão Europeia, Loyola de PALACIO, para elaborar um parecer exploratório em função desta
iniciativa muito ampla, enumera o CESE uma série de propostas com grande significado para a
realização concreta, as quais são examinadas em pormenor no parecer. Concentram-se elas, em
especial, nos seguintes aspectos:

(Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

•  Comunicação / Segurança do transporte marítimo – Segurança dos
navios/Instalações

Relatora: A. BREDIMA-SAVOPOULOU (Empregadores  – EL)
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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•  Transporte marítimo de curta distância - Unidades de cargas intermodais
 

Relator: CHAGAS  (Trabalhadores – PT)
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

 
•  Teleportagem
 

Relator: LEVAUX (Empregadores – FR)
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int

 
6. IMIGRAÇÃO
 
•  Programa de cooperação com os países terceiros – Migração
 

Relatora: G. CASSINA (Trabalhadores – IT)
 

O CESE aprova e apoia a criação de um programa com esta finalidade e exorta as instituições
europeias a aprovarem este instrumento o mais brevemente possível.

Na ausência de políticas definidas em matéria de concessão de vistos, de controlos nas fronteiras e de
integração, a proposta que estabelece um programa de cooperação entre os países torna difícil
encontrar uma interpretação equilibrada, designadamente no que se refere à definição da prioridade a
dar às diferentes acções.

Outro âmbito crucial é a formação profissional dos potenciais imigrantes que não só permitiria às
empresas da UE disporem de mão-de-obra qualificada, mas também prestarem uma ajuda concreta
aos países de origem, melhorando os seus factores de competitividade e atraindo investimento directo
estrangeiro.

Para uma informação clara sobre os procedimentos de expatriação, o CESE solicita, por conseguinte,
pelo menos nas acções previstas pela proposta, que se preveja a introdução (nem que seja com mero
carácter experimental) de um sistema análogo ao EURES, com a participação dos parceiros sociais da
UE e dos países de origem dos imigrantes.
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo.@esc.eu.int)

7. LEGISLAÇÃO LABORAL
 
•  Competência judiciária em matéria civil e comercial
 

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

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo.@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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8. PME
 
•  Auxílios estatais à formação
 

Relator: WOLF (Interesses Diversos  – DE)
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int)

9. PROPRIEDADE INTELECTUAL
 
•  Respeito dos direitos de propriedade intelectual
 

Relator: RETUREAU (Trabalhadores – FR)
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

 
10. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

•  Programa de apoio às organizações no domínio da educação

Relator: A. PANERO FLÓREZ (Empregadores – ES)

Com algumas reservas, o Comité apoia, em geral, as diferentes acções incluídas na proposta de
decisão. A maioria delas já está em curso há algum tempo, confirmando a idoneidade da sua
prossecução.

As acções destinadas a reforçar, melhorar e promover os sistemas de educação e de formação
europeus, dentro e fora das fronteiras da União, devem ser sempre bem acolhidas no Comité.

As acções que têm por objectivo apoiar organismos de prestígio como aqueles a que se refere a Acção
1 da proposta de decisão merecem também uma atenção especial do Comité. Efectivamente, essas
instituições desempenham um trabalho importante e coerente, cada uma no seu domínio específico,
relacionado com os valores mais positivos e mais próximos dos cidadãos que devem acompanhar o
processo de integração europeia. Nesse sentido, o Comité manifesta o seu apoio à conservação das
subvenções aos referidos organismos através das medidas previstas na proposta de decisão.

O Comité considera igualmente que é necessário apoiar a formação e o conhecimento dos juízes
nacionais em matéria de Direito Comunitário.

O Comité chama a atenção para o facto de a proposta de decisão em apreço fazer parte de um grupo
de sete propostas que surgiu em consequência da aplicação do Regulamento Financeiro. O CESE
solicita à Comissão que adopte uma abordagem coerente sempre que formular este tipo de propostas
e, especialmente, no que se refere aos critérios de acesso ao financiamento.

(Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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 11. INVESTIGAÇÃO
•  Alteração dos programas específicos de IDT

Relator-geral: WOLF (Interesses Diversos – DE)
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
 12. SEGURANÇA ALIMENTAR
 
•  Higiene dos alimentos para animais
 

Relator-geral: DONNELLY (Interesses Diversos – IE)
 (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

 13. PROTECÇÃO DO AMBIENTE

•  Poluentes orgânicos persistentes (POP)

Relatora: G. CASSINA (Trabalhadores - IT)
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

 14. AGRICULTURA E PESCA

•  Pesca – Reconversão (Marrocos)

Relator-geral: CHAGAS (Trabalhadores – PT)
  (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
•  Pescas – Compensação dos custos suplementares gerados pela

ultraperifericidade
 

Relator-geral: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Interesses Diversos – ES)
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 

•  Rede de informação contabilística agrícola

Relator-geral: ALLEN  (Interesses Diversos – IE)
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
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 15. CODIFICAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO

COMUNITÁRIA

•  Estatísticas das trocas de bens

Relatora-geral: FLORIO (Trabalhadores – IT)
 

O CESE avalia positivamente a evolução em matéria de estatísticas e recolha de dados efectuada pela
Comissão e pelos Estados-Membros, tendente a reforçar e monitorizar a evolução da União
Económica e Monetária.

Dada a importância de tal instrumento tornar-se-á necessária, em particular para apoiar as pequenas e
médias empresas, uma vasta campanha de informação sobre o novo regulamento, o fornecimento de
dados e a respectiva utilização.

(Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

 16. FISCALIDADE

•  Taxas reduzidas do IVA

Relator-geral: A. BEDOSSA (Interesses Diversos – FR)

O Comité Económico e Social Europeu acolhe favoravelmente a "Proposta de directiva do Conselho
que altera a Directiva 77/388/CEE no que diz respeito às taxas reduzidas do imposto sobre o valor
acrescentado".

O Comité Económico e Social Europeu subscreve o ponto de vista da Comissão, nomeadamente em
relação à repercussão da taxa do IVA no preço ao consumidor, que é frequentemente muito baixa e
sobretudo temporária, e isto constitui sem dúvida um retrocesso para o mercado interno dado o
elevado custo orçamental de tal medida.

O Comité congratula-se com os esforços desenvolvidos para redigir o novo Anexo H, na mira de o
racionalizar e simplificar, tornando-se ipso facto a referência única para definir o âmbito de aplicação
das taxas reduzidas, bem como das taxas super-reduzidas e das taxas zero.
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

•  IVA – Medidas derrogatórias
Relator: PEZZINI (Empregadores – FR)

 
O Comité apoia a proposta da Comissão que visa instituir o mecanismo de adopção, pelo Conselho,
de decisões formais sobre medidas derrogatórias No entanto, o CESE insiste em que se proceda à
racionalização dos novos regimes derrogatórios em vigor.

O Comité concorda com a Comissão quanto à necessidade de harmonização das medidas de execução
por parte do Conselho. Contudo, o CESE encoraja a Comissão a formular a nova proposta sobre o
Comité do IVA.

mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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O Comité insiste na passagem ao voto por maioria qualificada no domínio do IVA, excepto no que
diz respeito à fixação das taxas, até à introdução do mecanismo de compensação europeu.
(Tel.: 00 32 2 546 99 72 – e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

•  Regime fiscal comum – Sociedades-mãe e sociedades afiliadas

Relatora-geral: POLVERINI (Trabalhadores – IT)
 

O Comité aprova a proposta da Comissão que pretende eliminar ou, pelo menos, reduzir a dupla ou
múltipla tributação dos lucros distribuídos por uma sociedade afiliada situada no mesmo Estado da
sociedade-mãe ou de um estabelecimento.

O Comité concorda, além disso, com a proposta de estender o leque de destinatários da directiva por
forma a abranger uma série de entidades jurídicas antes dela excluídas.
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

•  Impostos directos e indirectos – assistência mútua das autoridades
competentes

Relator-geral: PEZZINI (Empregadores – FR)
 

O CESE concorda com a exigência de instaurar um sistema eficaz de intercâmbio de informações
entre os Estados-Membros a fim de combater a fraude e a evasão fiscal.

O CESE, tendo em conta os procedimentos nacionais em vigor e a vontade política de não desvirtuar
as ditas estruturas, aceita as alterações propostas como ponto de convergência e como passo ulterior,
embora insuficiente, no sentido de uma modernização da cooperação entre Estados-Membros.
O CESE aproveita a ocasião para denunciar uma vez mais, os limites decorrentes do princípio da
unanimidade, que rege cada uma das decisões em matéria de legislação fiscal comunitária, e salienta
a necessidade de o ultrapassar em favor do princípio da maioria, mesmo que seja maioria qualificada.
(Tel.: 00 32 2 546 99 72 - e-mail: pawel.olechnowicz@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: 4
Type: http:

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

Page: 50
Type: http:

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
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:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo.@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo.@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:pawel.olechnowicz@esc.eu.int
New: mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 61
Type: http:

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