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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

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

48/2003 Regulamentação da utilização dos veículos de serviço pelos Membros do
Parlamento Europeu - Prolongamento da decisão da Mesa de 24 de Setembro 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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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS

Na sessão de 18 de Dezembro de 2003, o Parlamento Europeu tomou conhecimento de que os Srs:

Adam BIELAN,
Michael KAMIŃSKI,

Marcin LIBICKI e
Aleksander SZCZYGŁO

se afiliaram na qualidade de Observadores no Grupo UEN com efeito a partir de 18 de Dezembro de 2003

_______________
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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 05.01.2004)

Autor Objecto N°

Gerhard Schmid Criação de brigadas móveis de controlo das fronteiras na
República Federal Alemã após a adesão da República
Checa à União Europeia

E-3570/03

Gerhard Schmid Zona de protecção de águas ameaçada por construções em
outro Estado-Membro

E-3571/03

Graham Watson "Lloyds of London" E-3572/03

Graham Watson Acordo Europeu sobre a Transmissão de Pedidos de
Assistência Judiciária

E-3573/03

Graham Watson Acordo Europeu sobre a Transmissão de Pedidos de
Assistência Judiciária

E-3574/03

Michl Ebner Cartão para os deficientes à escala da UE E-3575/03

Michl Ebner Cartão para os deficientes à escala da UE E-3576/03

Michl Ebner Gasóleo ecológico E-3577/03

Michl Ebner Gasóleo ecológico E-3578/03

Christoph Konrad Época da caça à gralha-de-bico-preto na UE E-3579/03

Proinsias De Rossa Legislação da UE sobre o tempo de trabalho E-3580/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pesca do camarão nas águas de Svalbard E-3581/03

Yasmine Boudjenah Papel das multinacionais nas regiões em conflito em
África

E-3582/03

Pergunta anulada E-3583/03

Ria Oomen-Ruijten Recepção de resposta complementar E-3584/03

Mogens Camre Relatório secreto do EUMC sobre o anti-semitismo dos
muçulmanos

E-3585/03

Mario Borghezio Atribuição de recursos comunitários a uma empresa
italiana ligada a Romano Prodi

E-3586/03

Koenraad Dillen Relatório do Observatório Europeu do Racismo e da
Xenofobia sobre o anti-semitismo

E-3587/03

José Ribeiro e Castro Moçambique - Eleições E-3588/03

José Ribeiro e Castro Síria - Sanções dos EUA E-3589/03

José Ribeiro e Castro Cimeira Ibero-Americana - conclusões e prospectiva E-3590/03
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José Ribeiro e Castro Costa do Marfim - reatamento da guerra E-3591/03

Karl-Heinz Florenz Aspectos ecológicos do sistema de "depósito" aplicável às
embalagens de lata na Alemanha

E-3592/03

Baroness Sarah Ludford Custo dos passaportes nos Estados-Membros da União
Europeia

E-3593/03

Wolfgang Kreissl-Dörfler Regulamento (CE) nº 258/97 relativo a novos alimentos e
ingredientes alimentares, comercialização do fruto noni na
União Europeia

P-3594/03

Claude Moraes Pessoas com deficiência P-3595/03

Brigitte Langenhagen Controlos de fronteiras na União Europeia E-3596/03

Glyn Ford Processos de adjudicação no âmbito do desenvolvimento e
da assistência humanitária

E-3597/03

Claude Moraes Ano Europeu das Pessoas com Deficiência E-3598/03

Armando Cossutta Serviços Internet pagos E-3599/03

Roberto Bigliardo Sobrevoo de Bruxelas - ampliação do aeroporto de
Zaventem

E-3600/03

Elly Plooij-van Gorsel Lei norte-americana "Buy American" E-3601/03

Anne Van Lancker Artigo 51º da Constituição para a Europa E-3602/03

José Ribeiro e Castro Ex-militares do Ultramar Português - deficiências E-3603/03

José Ribeiro e Castro Timor-Leste - Ajuda de emergência E-3604/03

Michl Ebner Facilidades concedidas a veículos pesados de mercadorias E-3605/03

Michl Ebner Facilidades concedidas a veículos pesados de mercadorias E-3606/03

Olivier Duhamel Observatório de Viena E-3607/03

Marco Pannella e outros Violação dos direitos da minoria Çam pela Grécia E-3608/03

Giovanni Pittella e outros Envio de observadores da UE à Venezuela E-3609/03

Jan Mulder Fuga aos direitos de importação de açúcar E-3610/03

Camilo Nogueira Román A legalização da imigração E-3611/03

Camilo Nogueira Román A guerra de Berlusconi contra a imigração ilegal E-3612/03

Camilo Nogueira Román A responsabilidade da União Europeia e dos Estados-
Membros nas trágicas mortes de imigrantes nas costas
europeias

E-3613/03

Esko Seppänen Cultivo de sorva comestível E-3614/03
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Esko Seppänen Pesca de salmão migratório E-3615/03

Esko Seppänen Estabelecimento de quotas de pesca para os novos
Estados-Membros

E-3616/03

Ioannis Marinos Política discriminatória em relação aos cidadãos gregos
que vivem nas ilhas de Imbros e de Ténedos, na Turquia

P-3617/03

Stavros Xarchakos Cooperativas de construção na Grécia P-3618/03

Miquel Mayol i Raynal Ampliação do Aeroporto de Son Sant Joan de Palma de
Maiorca (Baleares)

P-3619/03

Antonios Trakatellis Aplicação de um modelo matemático à adjudicação de
contratos de obras públicas

E-3620/03

Antonios Trakatellis Presença de clofen em alimentos produzidos em diferentes
regiões da Grécia

E-3621/03

Stavros Xarchakos Custo do ensino "gratuito" na Grécia E-3622/03

Ioannis Marinos Discriminação dos habitantes gregos de Imbros e de
Ténedos (Turquia)

E-3623/03

Charles Tannock Normalização dos documentos de identidade nacionais E-3624/03

Charles Tannock Normalização dos documentos de identidade nacionais E-3625/03

Marianne Thyssen Abertura dos mercados de trabalho dos Estados-Membros E-3626/03

Marianne Thyssen Acesso ao mercado de trabalho dos novos cidadãos da UE
e dos cidadãos não pertencentes à UE

E-3627/03

Camilo Nogueira Román A união por caminho-de-ferro de alta velocidade entre a
Galiza e Portugal na iniciativa de crescimento europeia

E-3628/03

Camilo Nogueira Román A união por caminho-de-ferro de alta velocidade da
Galiza com o resto do Estado espanhol e a fronteira
francesa

E-3629/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Recursos não executados dos Fundos Estruturais E-3630/03

Proinsias De Rossa Consulta a instituições de beneficiência acerca da
proposta relativa à imposição de IVA nos serviços postais

E-3631/03

Camilo Nogueira Román Declarações do assessor do Presidente da Comissão
Romano Prodi, André Sapir, sobre a política de coesão da
União

E-3632/03

Camilo Nogueira Román O apoio do primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi ao
muro do Estado de Israel, usurpando território
palestiniano

E-3633/03

José Ribeiro e Castro Cabo Verde - estatuto especial junto da UE E-3634/03

José Ribeiro e Castro Cabo Verde - estatuto especial junto da UE E-3635/03
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Salvador Jové Peres Reforma da OCM no sector do azeite P-3636/03

Torben Lund Ambiente de trabalho das pessoas que trabalham com
conservantes

E-3637/03

Michl Ebner Poluição no vale dos rios Wipp e Eisack (Áustria e Itália) E-3638/03

Michl Ebner Poluição no vale dos rios Wipp e Eisack (Áustria e Itália) E-3639/03

Herbert Bösch e Johannes
Swoboda

Supressão de ligações ferroviárias transfronteiriças
directas

E-3640/03

Antonios Trakatellis Definição de "floresta": não conformidade da definição no
âmbito do projecto de lei grego relativo ao Regulamento
"Forest Focus"

E-3641/03

Baroness Sarah Ludford Sondagem do Eurobarómetro E-3642/03

Salvador Jové Peres Reforma da Organização Comum de Mercado para o
azeite

E-3643/03

Salvador Jové Peres Reforma da OCM para o azeite E-3644/03

Salvador Jové Peres e Pedro
Marset Campos

Acordo União Europeia - Marrocos E-3645/03

Salvador Jové Peres e Pedro
Marset Campos

Acordo União Europeia/Marrocos E-3646/03

Erik Meijer Adiamento dos trabalhos de escavação e alargamento do
rio Mosa a norte de Maastricht em consequência das
objecções à extracção de cascalho no quadro de contratos
"confidenciais"

E-3647/03

Erik Meijer Desejo do sector do transporte ferroviário de mercadorias
internacional de substituir os sistemas de segurança
ferroviária nacionais pela norma europeia ECTS

E-3648/03

Erik Meijer Forte estagnação dos pagamentos da Organização
Internacional para as Migrações (de Genebra) em favor do
programa alemão de indemnização por trabalhos forçados

E-3649/03

Erik Meijer Extinção do lince ibérico na área natural de Sierra Morena
(Andaluzia) devido à criação de uma grande represa e à
falta de compensação

E-3650/03

Cees Bremmer e Bartho Pronk Más condições de trabalho das au pairs nos Países Baixos E-3651/03

Dana Scallon Células estaminais e linhas celulares estaminais P-3652/03

Jean-Louis Bernié Documento de orientação relativo à Directiva "Aves" P-3653/03

Ioannis Marinos Falsificação de notas e moedas de euro E-3654/03

Ioannis Marinos Falsificação de notas e moedas de euro E-3655/03
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Salvador Jové Peres Importações de cevada de qualidade superior
correspondente ao código NC 1003 00

E-3656/03

Giovanni Procacci Depósito de resíduos nucleares P-3657/03

Glyn Ford Dia contra o Assédio Psicológico - acções futuras E-3658/03

Glyn Ford Livre circulação de mercadorias e de serviços E-3659/03

Olivier Dupuis Trágica situação sanitária das crianças na Chechénia P-3660/03

Konrad Schwaiger e Karl von
Wogau

Importação de conservas de cogumelos originárias da
China

E-3661/03

Glyn Ford Botswana: carne de bovino, fauna selvagem e
desenvolvimento sustentável

E-3662/03

Paulo Casaca Estudos não divulgados sobre agricultura biológica E-3663/03

Glenys Kinnock Saúde genésica feminina E-3664/03

Nelly Maes Organizações não confessionais E-3665/03

Mario Mantovani Serviços de saúde e livre circulação dos pacientes P-3666/03

Ilda Figueiredo Construção de barragem no Baixo Sabor P-3667/03

María Sornosa Martínez e María
Valenciano Martínez-Orozco

Impacto negativo na flora e na fauna da ampliação do
porto de Altea

E-3668/03

María Sornosa Martínez Granja para criação de símios em Camarles E-3669/03

Joost Lagendijk e Arie Oostlander Reforço da cooperação no domínio da luta contra o
terrorismo

E-3670/03

Joost Lagendijk e Arie Oostlander Reforço da cooperação no domínio da luta contra o
terrorismo

E-3671/03

Ilda Figueiredo Situação na Sorefame E-3672/03

Ilda Figueiredo Apoios comunitários à multinacional Gerry Weber E-3673/03

Ilda Figueiredo Indústria têxtil e de vestuário E-3674/03

Ilda Figueiredo Situação das micro-empresas e PME portuguesas E-3675/03

Ilda Figueiredo Abaixo-assinado da CNASTI E-3676/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Ecos-Ouverture ao Município de Prato

E-3677/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Ecos-Ouverture ao Município de Terni

E-3678/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Ecos-Ouverture ao Município de Pesaro

E-3679/03
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Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Ecos-Ouverture ao Município de Florença

E-3680/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Ecos-Ouverture ao Município de Pisa

E-3681/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Ecos-Ouverture ao Município de Ancona

E-3682/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Ecos-Ouverture ao Município de Carrara

E-3683/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Ecos-Ouverture ao Município de Livorno

E-3684/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Ecos-Ouverture ao Município de Macerata

E-3685/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Ecos-Ouverture ao Município de Massa

E-3686/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Ecos-Ouverture ao Município de Pistoia

E-3687/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Ecos-Ouverture ao Município de Perugia

E-3688/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Ecos-Ouverture ao Município de Siena

E-3689/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Daphne ao Município de Florença

E-3690/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Daphne ao Município de Pesaro-Urbino

E-3691/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Daphne ao Município de Siena

E-3692/03

Armin Laschet Estudo não publicado do EUMC sobre o anti-semitismo P-3693/03

Baroness Sarah Ludford Perfis de terroristas P-3694/03

Margrietus van den Berg Avaliação intercalar dos documentos de estratégia por
país na Ásia e na América Latina

P-3695/03

Anna Karamanou Participação equilibrada das mulheres e dos homens nos
processos de tomada de decisão

P-3696/03

Luigi Vinci Regresso à Turquia de refugiados de origem turca P-3697/03

Torben Lund Violação da proibição da pesca com redes de emalhar de
deriva e da Directiva "Habitats"

E-3698/03
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Dana Scallon Zonas do Objectivo 1 em Connach/Ulster (Irlanda) E-3699/03

Marco Pannella e outros Ocultação do estudo sobre o anti-semitismo na Europa por
parte do Observatório Europeu de Fenómenos Racistas e
Xenófobos (OERX)

E-3700/03

Marco Pannella e outros Desvio de fundos comunitários destinados à Autoridade
Nacional Palestina

E-3701/03

José Ribeiro e Castro Comité Misto CE-Macau - décima reunião E-3702/03

Ulla Sandbæk HIV e apoio da Comissão destinado ao desenvolvimento
de um microbicida viável

P-3703/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Altener
II destinados ao município de Terni

E-3704/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Altener
II destinados ao município de Ancona

E-3705/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Altener
II destinados ao município de Carrara

E-3706/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Altener
II destinados ao município de Firenze

E-3707/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Altener
II destinados ao município de Livorno

E-3708/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Altener
II destinados ao município de Macerata

E-3709/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Altener
II destinados ao município de Massa

E-3710/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Altener
II destinados ao município de Perugia

E-3711/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Altener
II destinados ao município de Pesaro

E-3712/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Altener
II destinados ao município de Pisa

E-3713/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Altener
II destinados ao município de Prato

E-3714/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Altener
II destinados ao município de Siena

E-3715/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Altener
II destinados ao município de Pistoia

E-3716/03
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Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Save II
destinados ao município de Massa

E-3717/03

Paul Rübig Requisitos de concepção ecológica dos produtos que
consomem energia

E-3718/03

Cristiana Muscardini Avaliação dos riscos associados ao zinco E-3719/03

Cristiana Muscardini Adaptação da Directiva 97/24/CE ao progresso técnico E-3720/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Save II
destinados ao município de Carrara

E-3721/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Save II
destinados ao município de Firenze

E-3722/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Save II
destinados ao município de Livorno

E-3723/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Save II
destinados ao município de Macerata

E-3724/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Save II
destinados ao município de Ancona

E-3725/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Save II
destinados ao município de Pesaro

E-3726/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Save II
destinados ao município de Pisa

E-3727/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Save II
destinados ao município de Pistoia

E-3728/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Save II
destinados ao município de Prato

E-3729/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Save II
destinados ao município de Siena

E-3730/03

Roberta Angelilli Actualização da situação dos fundos do programa Save II
destinados ao município de Terni

E-3731/03

Olivier Dupuis Vietname P-3732/03

Constanze Krehl Iniciativas de parceria social no desenvolvimento
estrutural, a nível regional, do Land da Saxónia, na
Alemanha

E-3733/03
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Johanna Boogerd-Quaak Custos elevados da autorização de residência E-3734/03

Perguntas anuladas do E-3735/03

até ao E-3747/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Life III ao Município de Prato

E-3748/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Life III ao Município de Massa

E-3749/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Life III ao Município de Florença

E-3750/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Geminação de Cidades 2000 ao Município de
Terni

E-3751/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Geminação de Cidades 2000 ao Município de
Ancona

E-3752/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Geminação de Cidades 2000 ao Município de
Florença

E-3753/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Geminação de Cidades 2000 ao Município de
Livorno

E-3754/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Geminação de Cidades 2000 ao Município de
Macerata

E-3755/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Geminação de Cidades 2000 ao Município de
Perugia

E-3756/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Geminação de Cidades 2000 ao Município de
Pesaro

E-3757/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Geminação de Cidades 2000 ao Município de
Pisa

E-3758/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Geminação de Cidades 2000 ao Município de
Pistoia

E-3759/03
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Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Geminação de Cidades 2000 ao Município de
Siena

E-3760/03

Astrid Thors Obrigação de abater cavalos devido à utilização de
nandrolona

P-3761/03

Konstantinos Hatzidakis Processo desencadeado pela Comissão contra a Grécia por
violação da legislação comunitária no sector das
telecomunicações

E-3762/03

Christopher Huhne Ensaios clínicos E-3763/03

Alexander de Roo Plano hidrológico espanhol: preço da água transvasada e
amortização dos fundos

E-3764/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Leonardo ao Município de Carrara

E-3765/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Leonardo ao Município de Florença

E-3766/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Leonardo ao Município de Livorno

E-3767/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Leonardo ao Município de Macerata

E-3768/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Leonardo ao Município de Massa

E-3769/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Leonardo ao Município de Perugia

E-3770/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Leonardo ao Município de Pistoia

E-3771/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Leonardo ao Município de Prato

E-3772/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Leonardo ao Município de Siena

E-3773/03
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Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Leonardo ao Município de Terni

E-3774/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Leonardo ao Município de Ancona

E-3775/03

Christopher Huhne GAAP dos EUA P-3776/03

Miquel Mayol i Raynal Valas comuns da guerra civil espanhola E-3777/03

Jürgen Zimmerling Defesa dos direitos de personalidade E-3778/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa de acção comunitária no domínio da protecção
civil ao Município de Terni

E-3779/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa de acção comunitária no domínio da protecção
civil ao Município de Carrara

E-3780/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa de acção comunitária no domínio da protecção
civil ao Município de Florença

E-3781/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa de acção comunitária no domínio da protecção
civil ao Município de Livorno

E-3782/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa de acção comunitária no domínio da protecção
civil ao Município de Macerata

E-3783/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa de acção comunitária no domínio da protecção
civil ao Município de Massa

E-3784/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa de acção comunitária no domínio da protecção
civil ao Município de Perugia

E-3785/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa de acção comunitária no domínio da protecção
civil ao Município de Pesaro

E-3786/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa de acção comunitária no domínio da protecção
civil ao Município de Pisa

E-3787/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa de acção comunitária no domínio da protecção
civil ao Município de Pistoia

E-3788/03
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Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa de acção comunitária no domínio da protecção
civil ao Município de Prato

E-3789/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa de acção comunitária no domínio da protecção
civil ao Município de Siena

E-3790/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa de acção comunitária no domínio da protecção
civil ao Município de Ancona

E-3791/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Tempus III ao Município de Pesaro-Urbino

E-3792/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Leonardo ao Município de Pisa

E-3793/03

Chris Davies Certificação pesqueira E-3794/03

Chris Davies Corresponder aos objectivos de pesca sustentável da ONU E-3795/03

Chris Davies Marine Stewardship Council E-3796/03

Chris Davies Pesca sustentável E-3797/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Cultura 2000 ao Município de Ancona

E-3798/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Cultura 2000 ao Município de Pisa

E-3799/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Cultura 2000 ao Município de Pistoia

E-3800/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Cultura 2000 ao Município de Prato

E-3801/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Cultura 2000 ao Município de Siena

E-3802/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Cultura 2000 ao Município de Terni

E-3803/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Cultura 2000 ao Município de Perugia

E-3804/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Cultura 2000 ao Município de Carrara

E-3805/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Cultura 2000 ao Município de Florença

E-3806/03
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Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Cultura 2000 ao Município de Livorno

E-3807/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Cultura 2000 ao Município de Macerata

E-3808/03

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Cultura 2000 ao Município de Massa

E-3809/03

Mogens Camre Normas da UE sobre a devolução ao mar de peixe são P-3810/03

Cristiana Muscardini Difusão da alopecia androgenética E-3811/03

Gabriele Stauner Programa Tempus na Roménia E-3812/03

Maurizio Turco Inquérito judicial da Procuradoria de Veneza sobre a
utilização dos financiamentos comunitários destinados ao
sector agrícola

E-3813/03

Maurizio Turco Inquérito judicial da Procuradoria de Palermo sobre uma
fraude no montante de 6,5 milhões de euros em
detrimento da União Europeia

E-3814/03

Maurizio Turco Inquérito judicial da Procuradoria de Salerno sobre uma
fraude no montante de 30 milhões de euros em detrimento
da União Europeia

E-3815/03

Maurizio Turco Inquérito judicial da Procuradoria de Lecce sobre uma
fraude no montante de 6 milhões de euros em detrimento
da União Europeia

E-3816/03

Stavros Xarchakos Portagens da via Ática em Atenas E-3817/03

Stavros Xarchakos Condições de acesso à reforma na Grécia E-3818/03

Stavros Xarchakos Circulação de automóveis privados com matrícula
comunitária na Grécia

E-3819/03

Elspeth Attwooll Ligação à rede de abastecimento de água e electricidade E-3820/03

Joan Vallvé Impacto ambiental da ampliação do aeroporto de Eivissa E-3821/03

Miquel Mayol i Raynal Efeitos negativos importantes nos habitats e espécies de
interesse comunitário na Ilha de Maiorca

E-3822/03

Olivier Dupuis Supressão do mandado de detenção Interpol de Akhmed
Zakaieb

E-3823/03

Cristiana Muscardini Marca de origem para os produtos importados E-3824/03

Ilda Figueiredo Minas abandonadas E-3825/03

Ilda Figueiredo Problemas ambientais causados pelas pequenas e médias
vacarias

E-3826/03
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Ilda Figueiredo Financiamento da Rede Europeia de Carrefours e de Info
Points Europeus

E-3827/03

Camilo Nogueira Román O estaleiro de Izar de Fene na Galiza e a possibilidade de
recuperar a autorização de construção de navios mercantes

E-3828/03

Camilo Nogueira Román A situação do sistema de quotas leiteiras após o
alargamento: a produção permitida à Galiza

E-3829/03

Juan Ferrández Lezaun Concurso relativo a infra-estruturas no âmbito do PHN P-3830/03

André Brie Negociações em curso entre a Europa e os EUA sobre a
utilização do sistema Galileu

P-3831/03

Nicholas Clegg Fundo Mundial dos Medicamentos (Global Drug Facility) E-3832/03

Roberto Bigliardo Participação das províncias na gestão dos Fundos
Estruturais da UE

E-3833/03

Ilda Figueiredo Discriminação de trabalhadores portugueses no
estrangeiro

E-3834/03

Mihail Papayannakis Aplicação da Directiva 89/48/CEE P-3835/03

Emmanouil Bakopoulos Aplicação do IVA aos prestadores de serviços de
transporte

P-3836/03

Emmanouil Bakopoulos Privatização das caixas económicas postais E-3837/03

Emmanouil Bakopoulos Animais vadios na Grécia E-3838/03

Monica Frassoni e Daniel Cohn-
Bendit

Programa de reabilitação na sequência do tremor de terra
no Mar de Marmara (MERP) - Uma intervenção integrada
de reabilitação de Düzce - Turquia

E-3839/03

Proinsias De Rossa Directiva relativa à igualdade de tratamento sem distinção
de origem racial (2000/43/CE)

E-3840/03

Proinsias De Rossa Protecção dos interesses do consumidor nos termos do
novo quadro regulamentar UE em matéria de
comunicações electrónicas (Directivas 2002/20/CE e
2002/21/CE)

E-3841/03

Marco Pannella e outros Violação da democracia na Mauritânia E-3842/03

Maurizio Turco e outros Censura da exposição de fotografia de Romano Cagnoni
pela Câmara de Milão, a pedido do Consulado da
República Russa

E-3843/03

Camilo Nogueira Román A morte de 36 imigrantes africanos afogados frente a Rota
na Andaluzia

E-3844/03

Camilo Nogueira Román A União Europeia perante os Acordos de Genebra em
favor da paz entre Israel e a Palestina e o reconhecimento
do Estado palestiniano

E-3845/03
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Maj Theorin A situação das mulheres no âmbito de conflitos E-3846/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Exploração sexual de crianças P-3847/03

Anna Karamanou Atraso verificado no que respeita à adopção da Decisão-
Quadro relativa à luta contra a exploração sexual de
crianças e a pornografia infantil

E-3848/03

Proinsias De Rossa Compilação de informações sobre transplante de órgãos
na Europa

E-3849/03

Jan Andersson Isocianatos nocivos e protecção dos trabalhadores E-3850/03

Baroness Sarah Ludford Ratificação de convenções internacionais no domínio dos
direitos do Homem

E-3851/03

Roberto Bigliardo Nomeações e transparência na Comissão E-3852/03

Joan Colom i Naval Financiamento do Plano Hidrológico Nacional espanhol P-3853/03

Samuli Pohjamo Reforma das ajudas estatais em preparação na Comissão E-3854/03

Michl Ebner e Paolo Pastorelli Segurança nos aeroportos E-3855/03

Raffaele Costa Contratos no âmbito do VIII FED E-3856/03

Raffaele Costa Programa de apoio ao desenvolvimento da Índia E-3857/03

Raffaele Costa Pensões de invalidez na União Europeia E-3858/03

Raffaele Costa Financiamento de projectos de pequena dimensão no
âmbito do Programa TACIS 2002

E-3859/03

Reimer Böge Designação de zonas de protecção de aves em Schleswig-
Holstein

P-3860/03

Heide Rühle Garantia à exportação concedida pelo Governo Federal
alemão a reactor nuclear finlandês

P-3861/03

Sebastiano Musumeci Financiamento comunitário da construção da ponte sobre
o estreito de Messina

P-3862/03

Mario Borghezio Mandado europeu de obtenção de provas: uma proposta
que ameaça as liberdades individuais?

P-3863/03

Michiel van Hulten Estatuto dos Deputados P-3864/03

Marie Isler Béguin Plano director de pormenor rodoviário das Ilhas Baleares P-3865/03

Robert Sturdy Caça de aves por meio de armadilha em Chipre E-3866/03

Richard Corbett Estudo sobre a utilização a tempo parcial de bens imóveis
(timeshare) e os clubes de férias

E-3867/03

Piia-Noora Kauppi e outros Tributação com base na temperatura do combustível E-3868/03
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María Sornosa Martínez Repercussões de determinados projectos urbanísticos para
o LIC ES 5223037

E-3869/03

Alexander de Roo Caudal ecológico do Júcar e transvaze Júcar-Vinalopó E-3870/03

Alexander de Roo Ligação entre o transvaze do Ebro e o transvaze de Júcar-
Vinalopó

E-3871/03

Alexander de Roo Repercussão dos investimentos da UE no transvaze Júcar-
Vinalopó

E-3872/03

Luigi Vinci Troços de auto-estrada e de linhas ferroviárias de alta
velocidade na

E-3873/03

Francesco Fiori Importação, na UE, de princípios activos farmacêuticos
não certificados

E-3874/03

Francesco Fiori Reforma da OCM do tabaco E-3875/03

Francesco Fiori Superação das superfícies de base de cultivo para o milho
em 2003 e

E-3876/03

Francesco Fiori Violação dos princípios comunitários pelo artigo 24º da
Lei 289/2002

E-3877/03

Johannes Blokland Investigação sobre os efeitos dos medicamentos nas
crianças

E-3878/03

Olle Schmidt Regras para a pesca de enguias E-3879/03

Emmanouil Bakopoulos Passaporte para animais de estimação E-3880/03

Emmanouil Bakopoulos Operações ilegais na zona húmida dos "Almira"
(Prefeitura de Xanthi)

E-3881/03

Cristina Gutiérrez-Cortines e
outros

Iniciativa INSPIRE E-3882/03

Roberta Angelilli Alcatel Italia: fundos comunitários em benefício das
telecomunicações

E-3883/03

Roberta Angelilli Alcatel Italia: Suposta violação das normas relativas às
facilidades de financiamentos concedidas pela UE

E-3884/03

Roberta Angelilli Alcatel Italia: Possibilidade de controlos dos
financiamentos concedidos pela UE

E-3885/03

Roberta Angelilli Alcatel Italia e a sede da Agência Europeia para a
Navegação por Satélite

E-3886/03

Ria Oomen-Ruijten Luta contra a legionelose E-3887/03

Jan Mulder Regularização de contratos no âmbito do processo
Eurostat

E-3888/03



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS26

Boletim 12.01.2004 - PT - PE 338.108

Erik Meijer Promoção de soluções violentas para os conflitos entre a
Indonésia e as populações periféricas pelos fornecedores
europeus de navios de guerra e armamento

E-3889/03

Stavros Xarchakos Reconhecimento de diplomas universitários comunitários
na Grécia

P-3890/03

Patricia McKenna Energias renováveis na Irlanda P-3891/03

Nicole Thomas-Mauro Parecer da Agência Francesa da Segurança Sanitária dos
Alimentos

P-3892/03

Chris Davies Advertências nos maços de cigarros P-3893/03

Ian Hudghton Estatuto de objectivo nº 1 na região escocesa de Highlands
e Ilhas

P-3894/03

Paul Rübig Conflitos entre os objectivos da Directiva-Quadro "água",
da Directiva relativa às energias renováveis, da Directiva
relativa ao comércio de emissões e os objectivos da
segurança do aprovisionamento - o caso da Áustria

E-3895/03

Chris Davies Capturas acidentais de peixe incompatíveis com a
sustentabilidade das pescas

E-3896/03

Chris Davies Capturas acidentais de peixe incompatíveis com a
sustentabilidade das pescas

E-3897/03

Chris Davies Lontras nos rios britânicos E-3898/03

Olivier Dupuis Reunião do Comité Misto União Europeia-República
Democrática Popular do Laos

E-3899/03

Giacomo Santini O troço ferroviário Trieste-Divaca E-3900/03

Roberta Angelilli Actividade política do Presidente Prodi em Itália E-3901/03

Roberta Angelilli Rótulo "Made in Europe" para as mercadorias dos
Estados-Membros

E-3902/03

Roberta Angelilli Desigualdade de tratamento em matéria de créditos
bancários no caso de dívidas vencidas e não pagas pelo
partido italiano dos Democratas de Esquerda

E-3903/03

Roberta Angelilli Agência Europeia para a Navegação por Satélite -
Programa Galileo

E-3904/03

Roberta Angelilli Sondagens Eurostat: dissolução da Task Force OLAF E-3905/03

Roberta Angelilli Moeda única e subida do custo de vida E-3906/03

Camilo Nogueira Román Proposta da Comissão Europeia para reduzir as capturas
pesqueiras no ano de 2004 neste caso nas águas de Galiza
e, em geral, da Península Ibérica

E-3907/03
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Olle Schmidt Liberdade de circulação na UE e risco de abuso dos
regimes de previdência

E-3908/03

Francesco Fiori Directiva-quadro P-3909/03

Amalia Sartori Acidentes domésticos e locais de trabalho P-3910/03

María Valenciano Martínez-Orozco Discriminação de menores no âmbito do acesso a
federações desportivas em Espanha

P-3911/03

Ole Krarup Exploração de petróleo no Mar do Norte E-3912/03

Ole Krarup Concessão de contratos de exploração de petróleo E-3913/03

Joan Vallvé Ampliação do aeroporto de Palma de Maiorca E-3914/03

Marco Pannella e outros Repatriamento forçado para o Vietname de refugiados
"Montagnard", por ordem do Governo cambojano, e
contínua violação da Convenção das Nações Unidas
relativa aos refugiados

E-3915/03

Maurizio Turco e outros Ausência de normas adequadas de controlo por parte da
República italiana que garantam que o pessoal médico é
detentor dos devidos títulos e habilitações

E-3916/03

Nelly Maes Aprovação comunitária de ajuda estatal ao mercado da
carne de Leeuwarden

E-3917/03

Georges Berthu Taxas reduzidas de IVA P-3918/03

Pergunta anulada P-3919/03

Graham Watson ECHO E-3920/03

María Bergaz Conesa Ilegalidades na utilização da água da bacia do rio Segura
(Múrcia, Espanha)

E-3921/03

María Bergaz Conesa Projectos co-financiados pela Comissão no âmbito do
Plano Hidrológico Nacional

E-3922/03

Brice Hortefeux Contrafacção E-3923/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Condições de navegabilidade do Geroi Sevastopolya P-3924/03

Raina Echerer Peles de cão e de gato - Mercado interno P-3925/03

Jacqueline Foster Distorção da concorrência na indústria dos diamantes P-3926/03

Freddy Blak Veículos articulados de grandes dimensões nas estradas
europeias

E-3927/03

Stavros Xarchakos Floresta e cooperativas de construção na Grécia E-3928/03

Stavros Xarchakos Aumento da inflação na Grécia E-3929/03

Alexandros Alavanos Manutenção dos privilégios do Banco Agrícola da Grécia P-3930/03
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Paulo Casaca Recuperação das áreas sinistradas pelos incêndios do
Verão de 2003 em Portugal

P-3931/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Exploração sexual de crianças E-3932/03

Samuli Pohjamo e Mikko Pesälä Reconhecimento das cadeiras ergonómicas em forma de
sela nas classificações de cadeiras da UE

E-3933/03

Erik Meijer Disposições norte-americanas em matéria de vistos que
resultam na recusa do regresso dos cidadãos europeus com
residência e emprego fixo nos EUA

E-3934/03

Bert Doorn Competência judiciária nos casos transfronteiriços em
matéria civil e comercial nos termos do Regulamento
(CE) nº 44/2001

E-3935/03

Christopher Heaton-Harris Italtrend P-3936/03

Elisabeth Jeggle Regulamentação europeia sobre iogurte P-3937/03

Elisabeth Jeggle Recurso a gabinetes de topografia acreditados pelo Estado
para efeitos de medição de terrenos no âmbito da
participação em programas da UE em matéria de retirada
de terras da produção

E-3938/03

Elisabeth Jeggle Superação dos períodos de condução e de repouso por
parte dos motoristas de veículos de recolha de lixo e de
limpeza de neve no exercício de actividades de interesse
geral

E-3939/03

Daniel Hannan Distorções no comércio do açúcar E-3940/03

Ilda Figueiredo Discriminação na obtenção de licença de habitação em
Roterdão

E-3941/03

Daniel Cohn-Bendit Lei temporária relativa à nacionalidade e à entrada no
Estado de Israel

E-3942/03

Daniel Cohn-Bendit Lei temporária relativa à nacionalidade e à entrada no
Estado de Israel

E-3943/03

Dominique Souchet Planos de reconstituição dos recursos haliêuticos E-3944/03

Marco Pannella e outros Utilização de fundos comunitários por organizações
terroristas e controlo dos

E-3945/03

Michl Ebner Subvenções destinadas a instalações solares inovadoras E-3946/03

Michl Ebner Subvenções destinadas a instalações solares inovadoras E-3947/03

Erik Meijer Castigo ou recompensa das empresas europeias pelos
EUA ou outros países como forma de forçar a obediência
do Estado-Membro da UE onde estão sediadas

E-3948/03
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Olivier Dupuis Possível "noite de cristal" contra os chechenos, em
Moscovo

E-3949/03

Erik Meijer Regulamento com vista a pôr termo à continuada
supressão de comboios rápidos directos transfronteiriços a
longa distância

E-3950/03

Alexander de Roo Peixes incandescentes manipulados geneticamente E-3951/03

Catherine Stihler Normas relativas à instalação de condutas de gás E-3952/03

Catherine Stihler Características técnicas para cadeiras de rodas E-3953/03
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0416/03)                                  16 e 17 de Dezembro de 2003

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Compromissos da União Europeia  no Iraque H-0721/03

Alexandros ALAVANOS Marinheiros gregos retidos no Paquistão H-0727/03

Bernd POSSELT Saúde reprodutiva H-0729/03

Dana SCALLON Saúde reprodutiva H-0794/03

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Motivos das diferenças nas políticas da UE relativamente à
China e a Cuba

H-0734/03

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Carga horária de trabalho dos condutores H-0736/03

Marco CAPPATO Decisão homofóbica do Conselho Nacional da Rádio e da
Televisão da Grécia

H-0739/03

María BERGAZ CONESA Violação de Direitos Humanos nos Estados Unidos H-0743/03

María IZQUIERDO ROJO Políticas migratórias e migração temporária H-0744/03

Christos ZACHARAKIS Adopção de medidas para garantir a democracia na Albânia H-0745/03

Manuel MEDINA ORTEGA Acordos celebrados com países terceiros em matéria de
controlo da imigração

H-0747/03

Bill NEWTON DUNN Estatísticas respeitantes à criminalidade na União Europeia H-0749/03

Esko SEPPÄNEN Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos H-0754/03

Paulo CASACA Perdão de multas por ultrapassagem das quantidades de
referência de produçãode leite

H-0759/03

Olivier DUPUIS Geórgia H-0761/03

Niels BUSK Auxílios estatais concedidos aos produtores de leite italianos H-0770/03

Ioannis SOULADAKIS Relações da União Europeia com países do Cáucaso H-0772/03

Proinsias DE ROSSA Regulamento sobre os equipamentos de tortura H-0775/03
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PERGUNTAS Á COMISSÃO

Bill NEWTON DUNN Heroína introduzida na UE através da Turquia e proveniente
do Afeganistão

H-0732/03

Theresa ZABELL Regras de concorrência aplicáveis ao desporto H-0765/03

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. VERHEUGEN

Bernd POSSELT Minorias nos países candidatos H-0731/03

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Tráfico de seres humanos na República Checa H-0753/03

John BOWIS Camas-jaula H-0776/03

Myrsini ZORBA Chipre H-0782/03

Sr. LIIKANEN

Patricia McKENNA Investigação em células estaminais embriónicas H-0725/03

Sra. de PALACIO

Bart STAES Proibição de voos nocturnos a nível europeu H-0718/03

Claude TURMES Mina de carvão a céu aberto a Norte de León (Valle de
Laciana, Espanha)

H-0719/03

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Linhas de caminho-de-ferro de alta velocidade Galiza-
Portugal

H-0722/03

Alexandros ALAVANOS Aplicação do Regulamento (CEE) 3577/92 H-0728/03
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
DEZEMBRO 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 24 18 6 5 0 0 0 ANTONIONE

Comissão 48 11 36 7 1 0 0 VERHEUGEN
LIIKANEN (em substituição do deputado
BUSQUIN)
de PALACIO

Total 72 29 42 12 1 0 0
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

21/2003 337.298 María Sornosa MARTÍNEZ Campos electromagnéticos 20.10.2003 20.01.2004 33

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

Reforma da PAC 20.10.2003 20.01.2004 6

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

Abate de focas 20.10.2003 20.01.2004 88

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 52

                                                     
1 Situação em  18.12.2003
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

25/2003 338.104 Marie Anne ISLER BÉGUIN, Inger
SCHÖRLING, Paul LANNOYE,
Gérard ONESTA et Yves
PIÉTRASANTA

Restablecimento dos direitos e da justiça em relação ao
drama d Bhopal, na Índiae

29.10.2003 29.01.2004 19

26/2003 338.568 Caroline LUCAS, Ulla SANDBÆK,
Pernille FRAHM

Exposição a pesticidas dos residentes em zonas
agrícolas e outras pessoas presentes nessas zonas

17.11.2003 17.02.2004 29

27/2003 338.701 Marco CAPPATO et Daniel COHN-
BENDIT

Cimeira Mundial sobre a Sociedade de Informação
realizada na Tunísia

17.11.2003 17.02.2004 41

28/2003 339.054 Sebastiano MUSUMECI, Cristiana
MUSCARDINI, Mauro NOBILIA et
Adriana POLI BORTONE

Tragédia dos naufrágios de cidadãos extracomunitários
no Mediterrâneo

19.11.2003 19.02.2004 15

29/2003 339.286 Chris DAVIES, Johanna BOOGERD-
QUAAK, Marco CAPPATO, Anna
KARAMANOU e Michiel van
HULTEN

Epidemia da SIDA e os conselhos do Vaticano acerca
da utilização de preservativos

26.11.2003 26.02.2004 45
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

30/2003 339.287 Jonathan EVANS, Jacqueline
FOSTER, Martin CALLANAN, Ian
TWINN e Timothy KIRKHOPE

Comemoração do 60º aniversário do desembarque
aliado na Normandia

26.11.2003 26.02.2004 36

31/2003 339.463 José RIBEIRO e CASTRO Realizção de referendos sobre o novo Tratado em
todos os Estados-membors, incluindo os dez países em
processo de adesão

03.12.2003 03.03.2004 16
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho: que define o apoio ao
desenvolvimento do sector privado na região do Mediterrâneo

AFET
BUDG
CONT
ITRE

COM (03) 587
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
preparação da Sexta Reunião Euro-Mediterrânica dos Ministros dos
Negócios Estrangeiros - Nápoles, 2 e 3 de Dezembro de 2003
(Barcelona VI)

CULT
ITRE
RETT
AFET

COM (03) 610
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao
Comité Económico e Social Europeu: Balanço e actualização das
prioridades da estratégia em termos de IVA

JURI
ECON

COM (03) 614
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao
Comité Económico e Social Europeu: governança e desenvolvimento

AFET
ITRE
DEVE

COM (03) 615
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
Primeiro relatório sobre a execução do quadro de acção "Actualizar e
simplificar o acervo comunitário"

AFCO
TOUT
JURI

COM (03) 623
final

Proposta de decisão do Conselho relativa à assinatura da Convenção
Europeia para a protecção dos animais durante o transporte
internacional

ENVI
RETT
AGRI

COM (03) 631
final

 Painel de Avaliação dos Auxílios Estatais - Outono de 2003 -
Actualização

ITRE
ECON

COM (03) 636
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu: Sexta publicação
do Elincs - (em conformidade com o artigo 21º da Directiva
67/548/CEE)

ITRE
ENVI

COM (03) 642
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
programa legislativo e de trabalho da Comissão para 2004

TOUT
AFCO

COM (03) 645
final

Relatório da Comissão: 14º relatório anual sobre a execução dos
fundos estruturais

AGRI
BUDG
EMPL
PECH
RETT

COM (03) 646
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: o
futuro do sector dos têxteis e do vestuário na União Europeia
alargada

ITRE COM (03) 649
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência: Plano
de Acção Europe

FEMM
EMPL

COM (03) 650
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, Parlamento Europeu,
Comité Económico e Social Europeu e Comité das Regiões relativa à
avaliação do plano de acção comunitário plurianual para fomentar
uma utilização mais segura da Internet e das novas tecnologias em
linha através do combate aos conteúdos ilegais e lesivos,
principalmente no domínio da protecção das crianças e dos menores

CULT
ITRE
LIBE

COM (03) 653
final

Comunicação da Comissão ao conselho e ao Parlamento Europeu
sobre a implementação do plano de acção em matéria de capital de
risco (PACR)

ECON COM (03) 654
final

Relatório da Comissão: relatório anual do instrumento estrutural de
pré-adesão (ISPA) 2002

AFET
ENVI

COM (03) 655
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
Revisão intercalar do Regulamento (CE) nº 1655/2000 - LIFE

BUDG
ENVI

COM (03) 668
final
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

REUNIÃO PLENÁRIA

10 e 11 DE DEZEMBRO 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 de 10 e 11 de Dezembro contou  com a participação do Comissário Barnier, que interveio
perante a assembleia sobre a política de coesão e sobre a Conferência Intergovernamental, bem como de
representantes das organizações da sociedade civil organizada dos futuros Estados-Membros.

Ademais, por proposta dos 3 questores, a assembleia adoptou  o Estatuto do Membros.

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

•  Resolução sobre a Estratégia de Lisboa – CESE
 
 Referências: CESE 1698/2003
 
 – Pontos principais:
 
1. Na resolução em resposta à solicitação da Comissão para que expresse o seu ponto de vista sobre os
progressos até agora realizados na aplicação da Estratégia de Lisboa, o Comité salienta que a Estratégia
apenas atingirá os seus objectivos de competitividade internacional, de progresso económico, social e
ambiental e de desenvolvimento sustentável se se renovar profundamente o método, o ordenamento político
institucional e os instrumentos de cooperação para a sua realização. Chega a esta conclusão com base nas
suas próprias observações e nas questões debatidas numa importante conferência organizada, em Outubro,
pelo Comité.

2. Para obviar a esta situação, o Comité defende uma abordagem mais dinâmica, que se traduza, no
plano institucional, por uma coordenação reforçada para garantir o relançamento do crescimento económico
europeu assente num grau de importância adequado das realidades económicas, sociais e ambientais, num
quadro de interacção permanente entre estes factores, ou seja, assente no desenvolvimento sustentável e num
sistema europeu competitivo.

http://www.cese.europa.eu
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3. A resolução salienta ainda a importância fulcral do diálogo com e entre os parceiros sociais, ao nível
europeu e nacional, para levar a bom porto as reformas tendentes, em particular, ao reforço da educação e da
formação, a um melhor funcionamento do mercado de trabalho, bem como dos regimes de protecção social,
garantindo-lhes a sustentabilidade e a melhoria.

4. Para além do empenho efectivo das instituições europeias e dos Estados, o êxito da Estratégia de
Lisboa pressupõe que ela seja:

− efectivamente compreendida e aceite pela opinião pública, o que exige, em especial, o reforço da sua
compreensão e credibilidade;

− apoiada pelos actores socioprofissionais da democracia participativa.

5. Pelo seu lado, o Comité pretende agir como observatório permanente da aplicação da Estratégia de
Lisboa e, em especial:

– contribuir para o desenvolvimento do diálogo público, envolvendo directamente nesta avaliação os
representantes da sociedade civil;

– manter uma estreita concertação com os conselhos económicos e sociais nacionais e organizações
similares sobre a aplicação da Estratégia de Lisboa;

– promover a divulgação das iniciativas europeias e nacionais dos meios socioprofissionais que
contribuam para o êxito da Estratégia de Lisboa;

– prosseguir a apresentação, anualmente, na Cimeira da Primavera, de um relatório de avaliação sobre
a aplicação da Estratégia de Lisboa

 
 – Contacto: Jakob ANDERSEN
 (Tel: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
•  Orientações gerais de política económica

� Relator: DELAPINA (Trabalhadores – AT)

– Referências: Parecer de iniciativa – CESE 1618/2003
 
– Pontos principais:

Nos últimos três anos, a economia europeia registou um crescimento económico preocupantemente
baixo e são poucas as perspectivas de uma retoma rápida, vigorosa e sustentável, devido à falta de procura
interna. Particularmente inquietante é a escassa actividade de investimento. A meta de 2010 para a
concretização dos objectivos de Lisboa afigura-se, por conseguinte, irrealista.

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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Apesar do pouco êxito obtido, a definição das GOPE tem-se mantido inalterada, consistindo na
combinação de uma política macroeconómica voltada para a estabilidade com medidas de flexibilização
centradas na contenção de custos na área da oferta. A tese de que a política de estabilidade é bastante para
gerar automaticamente crescimento não tem sido confirmada. O aumento da flexibilidade e a redução dos
custos não conseguem inverter o fenómeno da escassez da procura. Esta política de estabilidade
exclusivamente vocacionada para a melhoria das condições da oferta torna-se, pois, restritiva. Ademais,
continua a não haver qualquer indício de que a política macroeconómica da UE se está a esforçar por iniciar
uma dinâmica própria de crescimento.

Ao contrário da Comissão e do Conselho, o CESE é da opinião de que só uma reorientação radical
da política económica – e, em especial, da macroeconómica – poderá resolver os bloqueios europeus internos
a um relançamento conjuntural duradouro e promissor. A UE terá de se socorrer dos seus pontos fortes se
quiser voltar a colocar a sua economia na via do crescimento e do pleno emprego. Tal requer uma política
económica activa, expansionista e coordenada, que tenha em conta os ciclos macroeconómicos. Ora essa
política macroeconómica equilibrada, visando expressamente o pleno emprego, depende sobretudo, além das
medidas de contenção de custos na área da oferta, do reforço da procura.

A coordenação da política económica na União Europeia tem-se revelado ineficaz na actual crise
económica. Certas regras acusam demasiada rigidez e inaptidão para responderem aos desafios práticos e a
interacção entre instituições deixa a desejar. Prevêem-se amplas reformas, essencialmente destinadas a criar
um espaço de manobra que permita à política económica reagir com maior flexibilidade aos desafios
económicos que actualmente se apresentam. Só assim a Europa se poderá libertar da crise de crescimento e
de emprego que a afecta. Quanto aos seus pontos fortes comprovados no passado, sobretudo a capacidade de
aliar estabilidade social e inovação, o Comité está optimista de que será possível realizar com sucesso
reformas que permitirão reabilitá-los.

Outro aspecto positivo a assinalar é o destaque conferido pelas "orientações gerais" ao papel dos
parceiros sociais neste processo de coordenação. Ademais, no entender do Comité, a cimeira social tripartida
para preparação de cada Conselho europeu deve ser transformada num verdadeiro fórum de concertação em
prol do crescimento e do emprego.

O Comité chama expressamente a atenção para o facto de a condição de uma melhor coordenação
das políticas económicas não ser apenas requerida para a zona euro, mas dizer basicamente respeito toda a
União Europeia.

– Contacto: Alberto ALLENDE
(Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  Revisão intercalar da agenda de política social

– Relator: JAHIER (Intérêts divers – IT)

– Referência: COM(2003) 312 final – CESE 1614/2003

– Pontos principais:

O CESE regozija-se pelo facto de todas as acções previstas na Agenda de Política Social de 2000
terem sido executadas e reitera a sua firme convicção de que é fundamental que se mantenham as linhas de
acção projectadas para a futura agenda, mesmo num período de crise ou de estagnação económica.

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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O CESE reconhece a necessidade de garantir a continuidade das acções, dos investimentos e dos
métodos, aprofundando, em particular, a vertente social da legislação, os investimentos Em capital humano e
social e a evolução da economia social e dos vários agentes, a fim de realizar eficaz e completamente os
objectivos de coesão e desenvolvimento social definidos na Estratégia de Lisboa.

O CESE reitera a necessidade incontornável de disponibilizar dados actualizados que permitam o
acompanhamento e a supervisão permanentes, tendo em vista procurar formas mais eficazes e inovadoras de
avaliação conjunta. Para preparar o debate político que terá início no Outono de 2004, o CESE manifesta,
desde já, o seu interesse em participar activamente neste processo.

– Contacto: Pierluigi BROMBO
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

2. Serviços de interesse geral

•  Livro Verde/Serviços de interesse geral

 – Relator: HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades diversas – ES)
 
 � Co-relator: HENCKS (Trabalhadores – LU)
 
 – Referência: COM(2003) 270 final – CESE – CESE 1607/2003
 
 – Pontos principais:

Por ocasião da consulta sobre o Livro Verde da Comissão, o Comité confirma as suas orientações no
âmbito dos serviços de interesse geral.

O parecer do Comité recomenda :

– a apresentação, pela Comissão, de uma proposta de directiva-quadro sobre os serviços económicos
de interesse geral, destinada a consolidar: os princípios, as grandes orientações do direito
comunitário, as formas de financiamento, a selecção das formas de organização e de regulação, os
procedimentos de avaliação dos desempenhos, os direitos dos utentes;

– a criação no Tratado de uma base jurídica ad hoc;

– promover um elevado nível de protecção dos consumidores e a participação democrática dos utentes
e dos trabalhadores em questão;

– o respeito do princípio da subsidiariedade, em virtude do qual cabe às competentes autoridades
nacionais, regionais e locais definir, organizar, financiar e fiscalizar os serviços de interesse geral;

– criação de um mecanismo que permita aplicar a subsidiariedade com critérios que introduzem a
subsidiariedade funcional e não apenas a territorial;

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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– a definição da noção de compensação do custo das obrigações de serviço público;

– com base na distinção entre actividades económicas e não económicas, devem excluir-se da
aplicação das regras de concorrência, os serviços relacionados com os sistemas de educação
nacionais e a filiação obrigatória no regime de base de segurança social, bem como os que prestam
as entidades de índole social, caritativo e cultural sem fins lucrativos.

 
 – Contacto: Raffaele Del FIORE
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 
 
3. TRANSPORTE

•  Infra-estruturas de transporte
 
 – Relatores: ALLEWELDT (Trabalhadores – DE)
 LEVAUX (Empregadores – FR)
 RIBBE (Actividades Diversas – DE)
 
 – Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1611/2003
 
� Pontos principais:

O CESE entende que, no futuro, a política de transportes deve, sem dúvida, ser uma das áreas
centrais de acção da política de sustentabilidade e de protecção do ambiente.

Sublinhara, portanto, a necessidade de ampliar os corredores de transportes na Europa Meridional e
Oriental, melhorando desse modo as condições de desenvolvimento dos transportes na região
mediterrânea.

Os projectos de infra-estruturas de interesse europeu só cumprem a sua função se corresponderem a
interesses económicos, políticos e sociais e os tiverem em conta. Para tal, é necessária a participação
de associações empresariais, empresas de transportes, sindicatos e associações ambientais e
representativas dos consumidores.

O CESE sublinha ainda que:

– Importa assegurar a intermodalidade dos corredores RTE, havendo para tal que definir critérios de
qualidade compreensíveis;

– Há que dar maior importância à utilização das vias de navegação interior de modo compatível com o
ambiente e ao desenvolvimento do transporte marítimo de curta distância e a integração adequada na
planificação dos corredores RTE;

– Em ordem à expansão do transporte ferroviário, e tendo especialmente em conta a cooperação
transfronteiriça e a ligação aos portos de mar, haverá que definir objectivos ambiciosos, mas viáveis.

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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– Por último, no que se refere ao financiamento das infra-estruturas, o CESE propõe a criação de um
Fundo Europeu destinado aos trabalhos das RTE prioritárias, cuja gestão seria entregue ao Banco
Europeu de Investimento e constituído graças a uma taxa de 1 cêntimo por litro de todos os combustíveis
consumidos em todas as estradas da UE por todos os veículos particulares, públicos ou profissionais de
transporte de mercadorias ou de passageiros.

– Contacto: Luís LOBO
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Transferência de navios/registos
 
 – Relatora: BREDIMA SAVOPOULOU (Empregadores – EL)
 
 – Referência: COM(2003) 478 final – 2003/0180 (COD) – CESE 1612/2003

– Contacto: Raffaele Del FIORE
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

4. FISCALIDADE E MERCADOS FINANCEIROS

•  A fiscalidade na União Europeia
 
 – Relator: NYBERG (Trabalhadores – SE)

– Referências: Parecer de iniciativa – CESE 1621/2003
 
– Pontos principais:

A política fiscal é uma componente da política macroeconómica que ocupa habitualmente uma
posição central no debate político, tanto ao nível nacional como comunitário. Mas são grandes as
disparidades na política fiscal dos Estados-Membros.

As diferenças na política fiscal dos vários Estados-Membros não se manifestam apenas ao nível das
taxas de tributação mas também na forma como é calculada a base tributável e na estrutura global do regime
fiscal. Com efeito, as dificuldades em chegar a uma concepção comum sobre a fiscalidade não derivam
apenas de opiniões políticas diversas.

A regra da unanimidade aplica-se a todas as decisões fiscais na UE. A proposta da Convenção
implica um ligeiro abrandamento desta regra, mas nem o cálculo da base tributável nem as taxas de
tributação são nela tratados. O CESE pronunciou-se já por diversas vezes a favor da revisão da regra da
unanimidade nas questões fiscais.

As alterações propostas pela Convenção sobre o futuro da Europa têm o propósito de legitimar a
acção comunitária não só pelos imperativos do mercado interno mas também pelo risco de distorções de
concorrência. A Convenção propõe a adopção da regra da maioria qualificada nas questões de cooperação
administrativa, de luta contra a fraude fiscal e a evasão fiscal e alega que, neste âmbito, o alcance da regra
transcende a fiscalidade indirecta para abranger igualmente o imposto sobre as sociedades.
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Como se vê, há uma única maneira de resolver todos estes problemas. A UE deverá ter a
competência e, também, a possibilidade de deliberar por maioria qualificada nas questões da fiscalidade, uma
vez que a capacidade de um país estabelecer os seus próprios impostos é fortemente condicionada pelo
comportamento dos outros Estados-Membros, num mercado interno composto de vinte e cinco países.

A decisão por maioria qualificada deverá limitar-se a certos impostos. Entre eles terão de estar o
imposto sobre as sociedades, o imposto sobre os rendimentos do capital e a tributação das actividades
perigosas para o ambiente. A mesma terá de circunscrever-se aos impostos que podem afectar o
funcionamento do mercado interno ou criar distorções de concorrência. Tal não se aplica às diferenças
nacionais sem qualquer impacto no mercado ou na concorrência. A maioria qualificada, para além de apenas
se dever aplicar a certos impostos, servirá para estabelecer níveis mínimos.

– Contacto: Borbala SZIJ
(Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

•  Valores mobiliários – transparência das informações
 
� Relator: SIMON (Empregadores – FR)

– Referências: COM(2003) 138 final – 2003/0045 (COD) – CESE 1619/2003
 
– Pontos principais:

A melhoria da transparência financeira e contabilística das sociedades cujos valores mobiliários são
objecto de negociação pública é um elemento essencial de confiança no funcionamento dos mercados
financeiros. Para além disso, uma maior harmonização das obrigações das sociedades na matéria é
indispensável à integração dos mercados financeiros europeus, que constitui o objectivo do plano de acção
para os serviços financeiros.

A proposta de directiva coloca, no entanto, questões, umas de princípio, outras técnicas, entre as
quais a mais debatida é a publicação de informações trimestrais.

Esta questão é, no entanto, objecto de um verdadeiro debate. A publicação obrigatória de
informações trimestrais é alvo de forte contestação por parte das empresas. De um modo geral, os
investidores têm que gerir já um enorme fluxo de informação, de que prefeririam ver melhorada a qualidade
mais do que aumentada a quantidade.

A publicação obrigatória de informações trimestrais teria, ainda, um impacto real nos emitentes em
termos de custos, nomeadamente nas PME. Sobretudo a generalização de uma informação trimestral sobre os
resultados poderia incentivar mais os investidores a optarem por uma lógica de curto prazo, o que, por um
lado, aumentaria provavelmente a volatilidade dos mercados e, por outro, cercearia as empresas, obrigadas a
justificar os seus resultados de três em três meses, de aplicarem uma estratégia a longo prazo.

Atentas todas estas objecções, a prudência manda que se aja por etapas, impondo unicamente a
publicação de informações relativas à evolução do volume de negócios e da actividade no primeiro e terceiro
trimestres.
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– Contacto: Borbala SZIJ
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

•  IVA – Serviços postais

 – Relatora: KING (Empregadores – UK)

– Referências: COM(2003) 234 final – 2003/0091 (CNS) – CESE 1620/2003
 
– Pontos principais:

O Comité apoia a eliminação da distorção da concorrência nos serviços postais, mas preferiria a
situação ideal da revogação da isenção de IVA a par da plena liberalização deste sector.

O CESE aprova a possibilidade de estabelecer uma taxa reduzida do IVA para as cartas e as
pequenas encomendas e aceita a taxa normal para os serviços postais não clássicos (com excepção do correio
sem endereço).

O CESE crê também, firmemente, que a revogação da isenção não deve ter qualquer impacto nos
preços ao consumidor particular de serviços postais. Mas receia que alguns Estados-Membros não apliquem
a taxa reduzida de IVA aos serviços postais clássicos.

– Contacto: Pawel OLECHNOWICZ
(Tel.: 00 32 2 546 99 72 – e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

5. RELAÇÕES EXTERNAS

•  O papel da sociedade civil no quadro da nova estratégia europeia para os
países dos Balcãs Ocidentais

 
 – Relator: CONFALONIERI (Actividades Diversas – IT)

− Referências: Parecer exploratório – 1624/2003

– Pontos principais:
 
 A pedido da presidência italiana, o CESE elabora um parecer sobre "O papel da sociedade civil no
âmbito da nova política europeia para os Balcãs Ocidentais".
 
 O objectivo principal do parecer é determinar de que modo a sociedade civil poderá contribuir para a
realização da Agenda de Salónica para os países dos Balcãs Ocidentais.
 

O Comité entende que o papel da sociedade civil organizada (SCO) é procurar garantir, no percurso
de integração dos cinco países na UE, a consecução de objectivos de progresso social concretos e essenciais
para os Balcãs.
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 O parecer do Comité visa nomeadamente contextualizar com um espírito crítico as oportunidades
existentes e os pontos fortes que é preciso valorizar para reforçar o papel da SCO nos Balcãs Ocidentais.

O parecer versa na sua argumentação a importância política, institucional e cultural da sociedade
civil, enunciando certas características actuais da SCO dos países dos Balcãs Ocidentais. O CESE propõe,
em seguida, uma leitura da Agenda de Salónica na óptica do papel da sociedade civil. E, por último,
considera algumas pistas que merecem ser exploradas para reforçar a SCO numa perspectiva regional,
nacional e europeia.

– O Comité analisa e sugere contribuições da sociedade civil organizada para a democracia e o
desenvolvimento institucional;

– para o crescimento económico e o desenvolvimento humano;

– para o pluralismo cultural e a cooperação internacional.
 
 O parecer do CESE identifica os campos de intervenção para a organização da sociedade civil da
Europa e dos Balcãs no quadro do reforço das instituições, da luta contra a criminalidade organizada e contra
a corrupção, do desenvolvimento económico, e recomenda, nomeadamente, o acesso aos programas
comunitários.
 

Para reforçar a sociedade civil organizada, importa valorizar a parceria internacional, garantindo a
continuidade das iniciativas, e ultrapassar a desconfiança ideológica e a distância operacional entre as
instituições estatais, as administrações locais e a SCO.
 

O CESE incentiva a interligação sistemática entre as várias componentes das SCO, a fim de reforçar
a capacidade de consulta e de prestação de serviços dos parceiros sociais e económicos em matéria de
consulta e de serviços e de destacar a importância das outras componentes da SCO.
 
 Por fim, o CESE preconiza a realização de uma Cimeira Internacional sobre "O papel da sociedade
civil no quadro da nova estratégia europeia para os Balcãs Ocidentais", destinada a sublinhar tanto a
importância da SCO como as prioridades de intervenção.

 
− Contacto: Jacques KEMP

(Tel.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

•  A Europa alargada e os países vizinhos: um novo enquadramento para as
relações com os nossos vizinhos orientais e meridionais

 
 – Relatora: ALLEWELDT (Trabalhadores – DE)

� Referências: COM(2003) 104 final – CESE 1622/2003

� Pontos principais:
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O CESE pretende desempenhar um papel activo na questão da organização futura das relações com
os países que, após o próximo alargamento, farão fronteira directa com a UE.

No parecer do CESE, recomenda-se uma melhor exploração dos acordos de parceria e cooperação.

 O parecer sintetiza os resultados da viagem de estudo à República de Moldávia, Ucrânia e
Bielorrússia e, mais tarde, faz uma apreciação global da política de vizinhança da União Europeia, bem como
previsões em termos de consequências económicas para os 3 países em questão.

O CESE aborda a problemática das fronteiras, cujos problemas centrais são a emigração maciça e
crescente e o fenómeno do tráfico de seres humanos.

O CESE descreve as funções e expectativas das organizações da sociedade civil em matéria de
relações com a UE e comenta a política de apoio da EU, as reformas internas e as opções quanto às relações
com a UE.

O CESE recomenda a definição de uma estratégia pro-activa em benefício da Bielorrússia, da
República da Moldávia e da Ucrânia e define as tarefas prioritárias e projectos concretos, nomeadamente em
prol da sociedade civil.

 Para trabalhos posteriores do CESE, o parecer recomenda que se estabeleçam diálogos estruturados à
imagem dos praticados com as organizações parceiras nos países aderentes sob a forma de "comités de
ligação".

O CESE propõe a realização de um colóquio por forma a obter novas sugestões para a organização
futura das relações com a UE.

Neste contexto, o CESE deveria igualmente reforçar os contactos com as organizações da Federação
da Rússia.

− Contacto: Jacques KEMP
(Tel : 00 32 2 546 98 10 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

•  Sistema de preferências pautais generalizadas  – SPG 2002-2005
 
 – Relator-Geral: PEZZINI (Empregadores – IT)

– Referências: COM (2003) 634 final – 2003/0259 (ACC) – CESE 1623/2003
 
– Pontos principais:
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Nas últimas décadas, a UE tem vindo sistematicamente a adaptar e a actualizar, em função das
mudanças ocorridas, a sua política de concessão de preferências comerciais aos países em desenvolvimento.
A última grande revisão do sistema de preferências pautais generalizadas (SPG) entrou em vigor em 1 de
Janeiro de 1995, com um período de vigência de dez anos.

Tal significa que o sistema expira em 31 de Dezembro de 2004, sendo portanto necessário proceder a
mais uma revisão.

Inicialmente, a Comissão tencionava publicar um documento em Setembro de 2003 e nele incluir as
suas propostas relativas ao novo regime, que deveria entrar em vigor em 1 de Janeiro de 2005.
Posteriormente, decidiu adiar a introdução do novo sistema por um ano e apresentar uma proposta de regime
provisório para o período em questão, regime esse que retomaria as orientações existentes com algumas
alterações relativamente pouco significativas e de natureza essencialmente técnica. Prevê-se agora que o
período de dez anos para o novo regime se inicie em 1 de Janeiro de 2006.

O Conselho solicitou ao Comité que emitisse parecer sobre a proposta de regulamento em apreço, a
ser aprovado em 11 de Dezembro de 2003. Dada a urgência da consulta, foi nomeado A. PEZZINI para
relator-geral do parecer, a ser apresentado à plenária em 10 de Dezembro de 2003.

O CESE concorda com a lógica subjacente à decisão da Comissão de adiar a introdução do novo
regime definitivo SPG e de prorrogar a aplicação do actual regime, no mínimo, até 31 de Dezembro de 2005.

– Contacto: Beatriz PORRES
(Tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

6. SAÚDE E PROTECÇÃO DO AMBIENTE

•  Política Integrada de Produtos (PIP)

– Relator: ADAMS  (Actividades Diversas – UK)
 
 – Referência: COM(2003) 302 final – CESE 1598/2003
 
– Pontos principais:

O CESE vê a comunicação da Comissão como um ponto de partida que sublinha a necessidade de
uma política ambiental proactiva e equilibrada tendente a criar uma produção e um consumo mais
sustentáveis.

O Comité julga que a PIP pode dar um importante contributo para o desenvolvimento sustentável e
para a concretização das prioridades da UE no que diz respeito à protecção do ambiente, mas podia ser
reforçada por uma abordagem política mais clara e pormenorizada, sobretudo porque, gradualmente, a
sociedade civil está a reconhecer a necessidade de alterar os padrões de desenvolvimento e de se orientar
para uma produção e consumo genuinamente sustentáveis.
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As parceria entre consumidores e produtores são essenciais; os consumidores esperam uma
orientação da indústria e do governo, a indústria necessita da garantia do apoio dos consumidores e de
incentivos de mercado selectivos e bem precisos, o governo espera da sociedade civil mandato para novas
iniciativas de sustentabilidade. Por consequência, o CESE insta com a Comissão Europeia para que aumente
os seus esforços no sentido de conseguir uma estratégia de sustentabilidade. Em particular, a Comissão
deveria considerar os pontos que se seguem para estratégias políticas ou acções subsequentes que tenham em
vista o desenvolvimento da PIP:

Uma introdução mais completa sobre o papel da PIP na observância dos compromissos específicos
assumidos a título do sexto programa de acção comunitário e de outros programas políticos conexos;

Uma indicação clara da orientação e âmbito das inovações futuras necessárias;

Um compromisso em relação à formulação da opção política mais apropriada e eficaz de entre as
diversas combinações (mix) de instrumentos de política mencionadas no sexto programa comunitário de
acção em matéria de ambiente, que deverá comportar a definição de objectivos e ambições claros em matéria
de ambiente; o estabelecimento do calendário, do âmbito de aplicação (quais os produtos ou quais as áreas
funcionais), de indicadores, avaliação e informação e a criação de um comité-director da PIP e de grupos de
trabalho subsequentes sobre instrumentos específicos da PIP.

Contacto: Robert WRIGHT
(Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

•  Estratégia europeia em matéria de ambiente e saúde

– Relator: EHNMARK (Trabalhadores – SE)
 
 – Referência: COM(2003) 338 final – CESE 1602/2003
 
 – Contacto: Johannes KIND
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Prevenção e controlo integrados da poluição (IPPC)

– Relator: BRAGHIN (Empregadores – IT)
 
– Referência: COM(2003) 354 final – CESE – 1596/2003

� Pontos principais:

A directiva surge como um instrumento de vanguarda na óptica da estratégia de desenvolvimento
sustentável, no quadro das Agendas 21 locais, e constitui além disso uma referência regulamentar para uma
série de instrumentos voluntários que entretanto foram aplicados e que vão do registo EMAS aos acordos
sobre intercâmbios de direitos de emissão. Estes aspectos inovadores explicam, pelo menos em parte, as
dificuldades que surgiram em termos de transposição e de aplicação, bem como o número limitado de
instalações que a Comissão teve a possibilidade de avaliar.
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O CESE teve em conta o aditamento a parecer elaborado pela Comissão Consultiva das Mutações
Industriais (CCMI), que destaca uma melhor orientação para alvos precisos das acções, o restabelecimento
da competitividade, o equilíbrio entre a regulamentação e as limitações impostas à indústria, bem como a
possibilidade de os cidadãos fazerem escolhas esclarecidas. Deseja, por conseguinte, que a Comissão
proceda a uma análise mais aprofundada das dificuldades de aplicação que surgiram, e que esclareça
eventualmente através de um guia sintético ou de orientações apropriadas, realizados pelos organismos
técnicos comunitários já instituídos, os pontos mais críticos que surgiram, por exemplo, os critérios de
identificação das empresas abrangidas pela regulamentação, as modalidades de formulação da licença
ambiental, os recursos técnicos e humanos apropriados ao nível das administrações responsáveis, as
possibilidades de acordos voluntários e a interacção com outras directivas ou regulamentos. Este contributo
seria particularmente útil para os novos Estados-Membros e para as PME.

O CESE considera necessário adoptar uma abordagem articulada e pró-activa para promover a
aplicação da directiva, que contemple acções de informação e formação das partes interessadas
(nomeadamente ao nível das autoridades, inclusivamente locais, responsáveis pelo licenciamento, e dos
operadores), o intercâmbio de boas práticas e a participação das associações de empresários e dos sindicatos
locais, para se obter um consenso sobre a programação das actividades de investimento necessárias.

Uma das premissas necessárias à realização desta política pró-activa é o reforço das equipas de
peritos e da própria estrutura organizacional do Centro Comum de Investigação (CCI) de Sevilha, que nem
sequer tem capacidade suficiente elaborar os documentos BREF, o que constitui a sua principal função.
Além da avaliação da aplicação e da utilização dos documentos BREF, o CESE faz votos por que este
âmbito de competências também inclua a divulgação de informações e a participação activa em acções de
formação, seminários, congressos, etc.

Contacto: Robert WRIGHT
(Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

 
•  Gestão resíduos/indústria extractiva
 
 – Relatora: LE NOUAIL (Trabalhadores – FR)
 
 – Referência: COM(2003) 319 final – 2003/0107 (COD) –  CESE 1597/2003
 
 – Contacto: Robert WRIGHT
 (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)
 
•  Estratégia – Prevenção e reciclagem de resíduos

– Relator: BUFFETAUT (Empregadores – FR)
 
 – Referência: COM(2003) 301 final – CESE 1601/2003
 
 – Contacto: Robert WRIGHT
 (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS 55

Boletim 12.01.2004 - PT - PE 338.108

 
•  Mecanismos baseados em projectos – Kyoto (II)
 
 – Relator: LE NOUAIL (Trabalhadores – FR)

 – Referência: COM(2003) 516 final – 2003/ 0202 CNS – CESE 1605/2003
 
 – Contacto: Johannes KIND
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 
•  LIFE/Prorrogação
 
 – Relator: RIBBE (Actividades Diversas – DE)

 – Referência: COM(2003) 667 final – 2003/ 0260 (COD) –  CESE 1603/2003
 
 – Contacto: Johannes KIND
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

 7. AGRICULTURA
 
•  Tabaco / prémio para a colheita de 2004
 
 – Relator: MORALEDA QUILEZ (Actividades Diversas – ES)

 – Referência: COM(2003) 633 final  – 2003/ 0251 (CNS) – CESE 1606/2003
 
 – Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Lúpulo/Prorrogação ajuda
 
 – Relator: KIENLE (Empregadores – DE)
 
 – Referência: COM(2003) 562 final  – 2003/ 0216 (CNS) – CESE 1600/2003
 
 – Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
•  Ajuda – sementes para a campanha de 2004-2005

 – Relator: BROS (Actividades Diversas – FR)

 – Referência: COM(2003) 552 final – 2003/ 0212 (CNS) –CESE 1604/2003
 
 – Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
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 8. IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
 
•  Igualdade homens/mulheres – Promoção das organizações europeias

� Relator: WAHROLIN (Actividades Diversas – SE)
 
� Referência: COM(2003) 279 final – 2003/0109 (COD) – CESE 1616/2003

� Pontos principais:

O Comité concorda com a Comissão quando afirma que é necessário um acto de base para conceder
uma subvenção de administração e funcionamento.

O Comité opina que nas orientações para a concessão de subvenções se deve especificar melhor o
que acontece com os grupos de raparigas e de mulheres sub-representados, ou seja, raparigas e mulheres com
deficiência,  e com as raparigas e mulheres discriminadas por razões várias.

O Comité é de opinião que a redacção do texto deve ser aclarada para se saber exactamente que
outras organizações activas no domínio da igualdade entre homens e mulheres têm direito a candidatar-se às
subvenções previstas.

O CESE reputa essencial que se aprove este programa de acção específico em complemento das
outras medidas programáticas com a mesma orientação. É, ao mesmo tempo, extremamente importante
prosseguir a integração (mainstreaming) da perspectiva de igualdade dos géneros em todos os programas e
iniciativas ao nível comunitário por forma a que as organizações activas neste domínio também tenham a
possibilidade de participar e de receber subvenções.

O montante das subvenções destinadas quer ao Lobby Europeu das Mulheres quer a outras
organizações activas neste domínio não aumentou proporcionalmente à maior carga de trabalho com que
terão de arcar essas organizações em consequência do alargamento e da integração.

Por este motivo, o CESE considera indispensável reforçar o apoio económico.

− Contacto: Alan HICK
(Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

 9. IMIGRAÇÃO E INTEGRAÇÃO
 
•  Imigração, integração e emprego

 – Relator: PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores – ES)

– Referências: COM(2003) 336 final – CESE 1613/2003
 
– Pontos principais:

mailto:alan.hick@cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS 57

Boletim 12.01.2004 - PT - PE 338.108

CESE considera que a Comunicação da Comissão é um documento necessário tendo em conta a
actual situação caracterizada pela falta de coordenação entre os Estados-Membros em matéria de imigração.
A abordagem global seguida é adequada, visto que considera todos os elementos que compõem a imigração e
a integração. É um documento muito positivo pois, tal como propôs o Comité em diversos pareceres e na
Conferência de Setembro de 2002, faz da integração um aspecto  central da política europeia de imigração. A
integração é necessária tanto para a eficiência económica como para a coesão social.

CESE propõe que a Comissão possa gerir um programa europeu para a integração, dotado de
recursos financeiros suficientes, no quadro da coordenação das políticas nacionais e sublinha que importa
que o Conselho dote a Comissão dos meios políticos, legislativos e orçamentais necessários para promover a
integração dos imigrantes. O CESE frisa a importância de estabelecer programas de acolhimento de
imigrantes, que sejam positivos e eficazes, em colaboração com as organizações da sociedade civil.

CESE considera que a proposta de cidadania cívica da Comissão tem o mesmo objectivo que a sua
própria proposta de cidadania da União, isto é, que os nacionais de países terceiros que residam de maneira
estável ou por um longo período na União Europeia disponham dos mesmos direitos e deveres que os
nacionais dos Estados-Membros, isto é, os cidadãos europeus.

– Contacto: Pierluigi BROMBO
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

 
•  Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes
 
 – Relator: SHARMA (Actividades Diversas – UK)

– Referências: COM(2003) 483 final – 2003/0185 (CNS) – CESE 1615/2003
 
– Pontos principais:

Comité considera que, atendendo à sua convicção de que o Observatório deve ter um papel activo e
formular recomendações sobre políticas para as instituições comunitárias e para os Estados-Membros, isto
deve vir reflectido no seu objectivo.

Comité é a favor de um Observatório inclusivo, reunindo todos os interessados, e considera que este
princípio deve espelhar-se na composição do Conselho. Assim, o Comité gostaria que o conselho geral do
Observatório fosse composto por um representante de cada Estado-Membro, por organizações parceiras
internacionais pertinentes, por instituições comunitárias, incluindo o CESE, e por representantes das
organizações da sociedade civil e parceiros sociais.

portanto, importante assegurar que o Conselho de Administração do Observatório inclui pessoas que
são independentes em relação aos Estados-Membros

– Contacto: Pierluigi BROMBO
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

 

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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 10. PROTECÇÃO SOCIAL
 
•  Regimes de segurança social aplicáveis aos trabalhadores assalariados, aos

trabalhadores não assalariados e aos membros da sua família

− Relator: BOLDT (Trabalhadores – FI)
 
− Referência: COM(2003) 468 final – 2003/0184 (COD) – CESE 1617/2003

− Pontos principais:

O Comité congratula-se com a proposta da Comissão. O Comité apoia totalmente o objectivo da
reforma de fundo dos Regulamentos 1408/71 e 574/72, de clarificar a regulamentação e simplificar a sua
interpretação e compreensão pelos cidadãos comunitários que utilizam o direito de se deslocarem no interior
da Comunidade. É, pois, importante que a jurisprudência correspondente seja inserida na legislação. As
alterações fundam-se em motivos de clareza e transparência e contribuem para o reforço da segurança
jurídica e da segurança social dos cidadãos.

− Contacto: Alan HICK
(Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

 11. SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

•  Serviços de administração em linha
 
 – Relator: PEZZINI (Empregadores – IT)
 
 – Referência: COM(2003) 406 final – 2003/0147 COD –  CESE 1610/2003

– Contacto: Raffaele Del FIORE
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

 12. INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
 
•  Auxílios estatais à RDT
 
 – Relator: WOLF (Actividades Diversas – DE)
 
 – Referência: JO C 190 – 12/08/2003 – CESE 1588/2003
 
– Contacto: Nemesio MARTINEZ

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

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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•  Acordos de licença – patentes e saber-fazer
 
 – Relator: METZLER (Actividades Diversas – DE)
 
 – Referência: JO C 235/11 de 01/10/2003 – CESE 1594/2003
 
 – Contacto: Nemesio MARTINEZ
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

 13. POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA
 
•  Procedimentos em matéria de concorrência – art. 81º e 82º
 
 – Relator: METZLER (Actividades Diversas – DE)
 
 – Referência: JO C 243/3 de 10/10/2003 – CESE 1595/2003
 
 – Contacto: Nemesio MARTINEZ
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 

 14. GOVERNO DAS SOCIEDADES
 
•  Direito das sociedades/ Governo das sociedades

– Relator: RAVOET (Empregadores – BE)
 
 – Referência: COM(2003) 284 final – CESE 1592/2003
 
 – Contacto: João PEREIRA dos SANTOS
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Auditoria comunitária
 
 – Relator: BYRNE (Empregadores – IE)
 
 – Referência: COM(2003) 286 final – CESE 1593/2003
 
 – Contacto: João PEREIRA dos SANTOS
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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 15. SEGURANÇA RODOVIÁRIA

•  Segurança rodoviária 2003/2010
 
 – Relator: SIMONS  (Empregadores – NL)
 
 – Referência: COM(2003) 311 final – CESE 1608/2003

– Contacto: Luis LOBO
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Alteração / Dispositivos de limitação de velocidade
 
 – Relator: RANOCCHIARI (Empregadores – IT)
 
 – Referência: COM(2003) 350 final – 2003/0122 (COD) – CESE 1609/2003
 
 – Contacto: Raffaele Del FIORE
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 
•  Veículos a motor / dispositivo de retenção
 
 – Relator: RANOCCHIARI (Empregadores – IT)
 
 – Referência: COM(2003) 363 final – 2003/0130 (COD) – CESE 1591/2003
 
 – Contacto: Aleksandra KLENKE
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)
 
•  Veículos a motor / fixação dos cintos de segurança
 
 – Relator: RANOCCHIARI (Empregadores – IT)
 
 – Referência: COM(2003) 362 final – 2003/0136 (COD) – CESE 1590/2003
 
 – Contacto: Aleksandra KLENKE
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)
 
•  Veículos a motor – fixação dos bancos
 
 – Relator: RANOCCHIARI (Empregadores – IT)
 
 – Referência: COM(2003) 361 final – 2003/0128 (COD) – CESE 1589/2003
 
 – Contacto: Aleksandra KLENKE
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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16. CODIFICAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

COMUNITÁRIA
 
•  Solventes de extracção/ géneros alimentícios (Versão codificada)
 
 – Relator: DONNELLY (Actividades Diversas – IE)

 – Referência: COM(2003) 467 final  – 2003/ 0181 (COD) – CESE 1599/2003
 
 – Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 

_________________

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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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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DO PARLAMENTO EUROPEU
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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: 42
Type: http:

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

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu
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Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:beatriz.porresdemateo@esc.eu.int
New: mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 63
Type: http:

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