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NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO

Notificação oficial da eleição
de uma deputada francesa ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 11 de Fevereiro de 2004, tomou conhecimento da eleição de

Marie-Françoise DUTHU

em substituição do deputado Yves PIÉTRASANTA (Verts/ALE-FR),  com efeitos a partir do dia 11 de
Fevereiro de 2004.

_______________

Notificação oficial da eleição
de um deputado português ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 9 de Fevereiro de 2004, tomou conhecimento da eleição de

Sérgio José Ferreira RIBEIRO

em substituição do deputado Joaquim MIRANDA (GUE/NGL-PT),  com efeitos a partir do dia 3 de
Fevereiro de 2004.

_______________



COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 7

Boletim 08.03.2004 - PT - PE 338.110

Substituição de um observador cipriota no Parlamento Europeu

As autoridades cipriotas competentes comunicaram a substituição do Christodoulos S. TARAMOUNTAS,
Observador no Parlamento Europeu pelo:

Georgios TASOU

com efeito a partir de 1 de Fevereiro de 2004.

O Parlamento tomou nota desta substituição na sessão de 9 de Fevereiro de 2004.

_______________

Notificação oficial da eleição
de um deputado belga ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 25 de Fevereiro de 2004, tomou conhecimento da eleição de

Jacqueline ROUSSEAUX

em substituição do deputada Frédérique RIES (ELDR/BE),  com efeitos a partir do dia 19 de Fevereiro de
2004.

_______________
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Cessação de mandato ao parlamento europeu
de um deputado espanhol

Na sessão de 25 de Fevereiro de 2004, o Parlamento tomou nota da nomeação de:

Joan COLOM I NAVAL (PSE/ES)

para uma função incompatível com a de deputado europeu.

Nos termos do artigo 8º, nº 4, do Regimento, o seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu cessa,
tendo a cessação efeito em 26 de Fevereiro de 2004.

_______________

Cessação de mandato ao parlamento europeu
de uma deputada belga

Na sessão de 25 de Fevereiro de 2004, o Parlamento tomou nota da nomeação de:

Frédérique RIES (ELDR/BE)

para uma função incompatível com a de deputada europeia.

Nos termos do artigo 8º, nº 4, do Regimento, o seu mandato de deputada ao Parlamento Europeu cessa,
tendo a cessação efeito em 12 de Fevereiro de 2004

_______________
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS

Na sessão de 12 de Fevereiro de 2004, o Parlamento Europeu domou conhecimento de que

Hans-Peter MARTIN

deixou de ser membro do Grupo PSE, con efeito em 12 de Fevereiro de 2004.

_______________
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PERGUNTAS ESCRITAS                                                                       (Situação em 19.02.2004)

Autor Objecto N°

Maurizio Turco Ajudas às exportações para a Cidade Estado do Vaticano P-0001/04

Bernd Posselt Definição de "saúde reprodutiva e sexual" P-0002/04

Graham Watson Comércio de aves selvagens E-0003/04

Olivier Dupuis Perseguição das organizações uigures baseadas na União
Europeia

E-0004/04

Olivier Dupuis Perseguição das organizações uigures baseadas na União
Europeia

E-0005/04

Sebastiano Musumeci Concessão de um regime fiscal privilegiado à Sicília E-0006/04

Philip Claeys Adesão de Chipre e línguas oficiais E-0007/04

Philip Claeys Adesão de Chipre e imigração E-0008/04

Erik Meijer Protecção das exportações neerlandesas de detectores de
radares de controlo da velocidade com uma derrogação da
proibição nacional aplicável a estes aparelhos

E-0009/04

Erik Meijer Utilização por parte da UE de um nível de protecção face
à BSE mais baixo para a carne de bovino proveniente dos
EUA do que para a do Japão, da Rússia e de outros países

E-0010/04

Cristiana Muscardini Cimeira de Tunes e política de imigração E-0011/04

José Ribeiro e Castro Cimeira UE-Índia  - estreitamento de relações E-0012/04

José Ribeiro e Castro Cimeira UE-Índia  - estreitamento de relações E-0013/04

Johanna Boogerd-Quaak Relação entre o cancelamento de voos e as listas de
passageiros

P-0014/04

Christopher Huhne Pomares de macieiras E-0015/04

Jan Dhaene Empresa Grefacsa e tratamento dos subprodutos animais E-0016/04

Bartho Pronk Adaptação da Directiva 92/58/CEE, relativa à sinalização
de segurança e/ou de saúde no trabalho

E-0017/04

Johanna Boogerd-Quaak Relação entre os voos cancelados e o registo de nomes dos
passageiros (PNR)

E-0018/04

Juan Ferrández Lezaun Projecto Júcar - Vinalopó P-0019/04

Fiorella Ghilardotti, Massimo
Carraro e Giovanni Fava

Ponte sobre o estreito de Messina E-0020/04
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Mario Borghezio Adopção urgente de uma directiva relativa à segurança
aérea mediante a imposição de controlos severos e
uniformes

E-0021/04

Mario Borghezio Solidariedade com a luta dos criadores de gado leiteiro da
Pavánia

E-0022/04

Jonas Sjöstedt Insuficientes informações fornecidas à Comissão sobre a
ligação ferroviária no Estreito de Bótnia

E-0023/04

Avril Doyle Apoio financeiro a uma organização que promove a
autonomia de pessoas com deficiência

E-0024/04

Avril Doyle Possibilidade de "BSE" (OSE?) em ovinos E-0025/04

Pergunta anulada E-0026/04

Marco Pannella Nova vítima na sequência de assassinatos e torturas
praticados por funcionários do Governo do Vietname:
Nih, de 41 anos, expoente cristão e militante do PRT, em
13.12.2003, em Dak Doa

P-0027/04

Philip Bushill-Matthews Discriminação em razão da idade P-0028/04

Heinz Kindermann Encerramento do posto fronteiriço de controlo veterinário
de Pomellen/Alemanha

P-0029/04

Christopher Huhne Aterros sanitários e locais de extracção de cascalho E-0030/04

Astrid Lulling Práticas de certas companhias de seguros luxemburguesas E-0031/04

Erik Meijer Estatuto prolongado de apátrida para uma parte da
população permanente dos três futuros Estados-Membros
da UE que fizeram parte da União Soviética até 1991

E-0032/04

Jan Mulder Distorção da concorrência devido à introdução de prémios
regionais

E-0033/04

Erik Meijer Venda por metade do preço de cigarros isentos de
impostos através de encomendas efectuadas pela Internet
na Roménia e expedição por particulares

E-0034/04

Erik Meijer Falta de publicidade, por interesses comerciais, dos dados
disponíveis sobre a insegurança das companhias aéreas

E-0035/04

Jules Maaten Surto de SRA na China e nas Filipinas E-0036/04

Charles Tannock Providências tomadas pelos dez novos Estados-Membros
para a salvaguarda da liberdade de circulação e
estabelecimento de cidadãos nacionais dos outros Estados-
Membros da União Europeia, a partir do dia 1 de Maio
2004

P-0037/04

Juan Izquierdo Collado Importação ilegal de roazes corvineiros P-0038/04
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Elspeth Attwooll Número de actos legislativos E-0039/04

Elspeth Attwooll Tamanho da Comissão E-0040/04

Elspeth Attwooll Comércio entre a Escócia e o resto da União Europeia E-0041/04

Elspeth Attwooll Anulações de autorizações dos Fundos Estruturais na
Escócia

E-0042/04

Elspeth Attwooll Impacto do euro no comércio E-0043/04

Monica Frassoni Val Jumela E-0044/04

Monica Frassoni Não realização do "controlo preventivo" e da "avaliação
do impacto ambiental" no que respeita à globalidade do
projecto imobiliário coordenado pela empresa Impregilo
SpA na faixa costeira entre Sa Sea e Tentizzos, Bosa
(NU), na Sardenha

E-0045/04

Jan Dhaene Avisos de recrutamento comunitários nos quais se exige o
Inglês como língua materna

E-0046/04

Camilo Nogueira Román A rede de alta velocidade por caminho-de-ferro no
território da França e a sua ligação com a rede peninsular

E-0047/04

Camilo Nogueira Román A Agência Europeia de Controlo das Pescas. Localização
na Galiza

E-0048/04

Camilo Nogueira Román A ajuda enviada a Irão pela União Europeia para remediar
as trágicas consequências do tremor de terra de Bam

E-0049/04

Camilo Nogueira Román O conflito da empresa de fabricação de pasta de papel
Celulosas de Pontevedra, de Ence, na Galiza, com a
população e o município de Pontevedra por causa da
poluição provocada pela fábrica

E-0050/04

Camilo Nogueira Román Consequências da carta enviada à Comissão por seis
Estados-Membros depois do fracasso da Conferência
Intergovernamental de Bruxelas

E-0051/04

Camilo Nogueira Román O fracasso da CIG de Bruxelas e as propostas
apresentadas a respeito do sistema de voto por dupla
maioria qualificada

E-0052/04

Camilo Nogueira Román A paralisação das actividades do estaleiro de Inzar, em
Fene, na Galiza por causa da proibição de construir navios
mercantes. A acção da Comissão e do Governo espanhol

E-0053/04

Camilo Nogueira Román O cumprimento do Protocolo de Quioto por parte do
Estado espanhol

E-0054/04

Camilo Nogueira Román Os presos de Guantánamo E-0055/04
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Camilo Nogueira Román As declarações de Prodi sobre a necessidade de que algum
Estado ou grupo de Estados tome a iniciativa para avançar
através das cooperações reforçadas, na iminência de não
ser aprovado o Projecto de Constituição

E-0056/04

Camilo Nogueira Román As despesas em protecção social no Estado espanhol e a
situação na UE

E-0057/04

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

P-0058/04

Hiltrud Breyer Aspectos relacionados com a protecção dos animais no
pagamento de prémios após a reforma da PAC

E-0059/04

Hiltrud Breyer Presença de crómio (VI) no couro E-0060/04

Joan Colom i Naval e María
Sornosa Martínez

Sede da Autoridade Europeia para a Segurança dos
Alimentos

E-0061/04

Giorgio Calò e Antonio Di Pietro Tratamento discriminatório dos doutorandos comunitários
na Alemanha

E-0062/04

Alexander de Roo e Hiltrud Breyer Incineração de dormentes dos caminhos-de-ferro E-0063/04

Camilo Nogueira Román Alarmante subida do desemprego na Galiza: 7465 novos
desempregados no mês de Dezembro de 2003, num total
de 23419 no conjunto do Estado espanhol, chegando já a
taxa de desemprego na Galiza aos 12,36%

E-0064/04

Bill Newton Dunn Pilotos de aviação com mais de 60 anos na Europa P-0065/04

Antonio Di Pietro Falência da Parmalat P-0066/04

Bill Newton Dunn Direito à pensão de reforma E-0067/04

Miet Smet Convenção Internacional sobre a Protecção de todos os
Trabalhadores Migrantes e Membros das suas Famílias

E-0068/04

Ilda Figueiredo Apoios para limpeza das lagoas no município de
Cantanhede

E-0069/04

Ilda Figueiredo Instalação de uma fábrica de cromagem em Tabaçô, Arcos
de Valdevez

E-0070/04

Camilo Nogueira Román A barragem no rio Narla em Lugo, na Galiza, do "Plano
Hidrológico Nacional" do Estado espanhol, prevista num
Sítio de Importância Comunitária  (SIC) na Rede Natura
2000

E-0071/04

José Ribeiro e Castro Suspeita de tráfico de órgãos humanos - Moçambique E-0072/04

José Ribeiro e Castro Suspeita de tráfico de órgãos humanos - Moçambique E-0073/04

Roger Helmer Convenção Europeia P-0074/04
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Raffaele Costa Controlo da segurança aérea P-0075/04

Proinsias De Rossa O Regulamento (CEE) n° 1408/71 e o registo de cegos e
de portadores de deficiência visual

E-0076/04

Proinsias De Rossa Tratamento de descargas de águas residuais na Irlanda E-0077/04

Proinsias De Rossa O Sistema de Informação Schengen e as pessoas
desaparecidas

E-0078/04

Proinsias De Rossa Horários de voo e restrições operacionais das tripulações -
Proposta de regulamento COM(2002)0030

E-0079/04

Proinsias De Rossa O reumatismo e o Programa Biomed E-0080/04

Proinsias De Rossa Implementação da directiva IPPC na Irlanda E-0081/04

Proinsias De Rossa Directiva relativa aos ensaios clínicos E-0082/04

Dirk Sterckx Restrições à livre circulação de guias flamengos no
estrangeiro

P-0083/04

Avril Doyle Proibição do transporte de petróleo bruto em navios de
casco simples e utilização dos "pavilhões de
conveniência"

P-0084/04

Matti Wuori Inexistência de enquadramento jurídico em Malta para as
ONG

E-0085/04

Nelly Maes Exigências linguísticas em anúncios de emprego na UE E-0086/04

Erik Meijer Oposição dos casinos, invocando a regulamentação da
UE, à política governamental neerlandesa que visa limitar
o vício do jogo

E-0087/04

Erik Meijer Prémios de seguros demasiado elevados exigidos por
companhias de seguros neerlandesas a segurados que
residem em Estados limítrofes para compensar défices nos
Estados Unidos

E-0088/04

Astrid Thors Tratamento dos resíduos nucleares E-0089/04

Ilka Schröder Consequências da inclusão do Hamas na lista de
organizações terroristas

E-0090/04

Ilka Schröder Consequências da inclusão do Hamas na lista de
organizações terroristas

E-0091/04

Herbert Bösch A evolução dos preços da electricidade e os investimentos
no sector energético

E-0092/04

Martin Kastler Tráfico de pessoas e prostituição no espaço da fronteira
germano-checa

P-0093/04

Adriana Poli Bortone Reforma da OMC Tabaco P-0094/04
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Mihail Papayannakis Hospital Nacional INMI L. Spallanzani, em Itália E-0095/04

Alexandros Alavanos Israel fornece armamento à Turquia a troco de água E-0096/04

Jean Lambert Ajuda a Santa Lúcia no domínio ambiental E-0097/04

Olivier Dupuis Extradição do Sr. Sok Yoeun E-0098/04

Pietro-Paolo Mennea e outros Birmânia E-0099/04

Marianne Thyssen Regime linguístico do portal Europa E-0100/04

Marjo Matikainen-Kallström Posição das PME  nos programas de apoio à investigação
da UE

E-0101/04

Paulo Casaca Pagamento de água E-0102/04

Paulo Casaca Água para consumo E-0103/04

José Ribeiro e Castro Namíbia - Ameaça de invasão a fazendas E-0104/04

Stavros Xarchakos Táctica estranha do Governo grego em relação à Bolsa E-0105/04

Erik Meijer Utilização nos grandes armazéns de escadas rolantes que
respeitam as normas de segurança europeias mas são
perigosas para as crianças

E-0106/04

Charles Tannock Participação da FIAT num consórcio para o fornecimento
de furgões para a realização de execuções ambulatórias na
China

E-0107/04

Charles Tannock Participação da FIAT num consórcio para o fornecimento
de furgões para a realização de execuções ambulatórias na
China

E-0108/04

Claude Moraes Os Sikhs e a interdição de símbolos religiosos P-0109/04

Eija-Riitta Korhola Legalidade de certas decisões da UE em caso de malogro
do Protocolo de Quioto

P-0110/04

Minerva Malliori Dioxina em salmões de viveiro P-0111/04

Glyn Ford Golfinhos E-0112/04

Raina Echerer e Eurig Wyn A língua maltesa no próximo mandato parlamentar E-0113/04

Claude Moraes Os Sikhs e a interdição de objectos de culto religioso E-0114/04

Dana Scallon Projectos no âmbito da iniciativa comunitária Leader II: o
caso "Blue Dragon"

E-0115/04

Dana Scallon Projectos no âmbito da iniciativa comunitária Leader II: o
caso "Blue Dragon"

E-0116/04

Monica Frassoni e Daniel Cohn-
Bendit

Eliminação de eleitores das listas eleitorais de Malta E-0117/04
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Monica Frassoni e Daniel Cohn-
Bendit

Eliminação de eleitores das listas eleitorais de Malta E-0118/04

Olivier Dupuis Repressão das populações laocianas Hmong da zona de
Saysomboune (Laos)

E-0119/04

Adriana Poli Bortone Morte de 20 cidadãos albaneses E-0120/04

Antonio Di Pietro Gestão integrada dos resíduos no município de Casale sul
Sile (Treviso)

E-0121/04

Toine Manders Endividamento do futebol profissional europeu E-0122/04

Dorette Corbey e Jan Wiersma Contentores com pentóxido de arsénico no mar E-0123/04

Eija-Riitta Korhola Legalidade de algumas decisões da UE em caso de
fracasso do Protocolo de Quioto

E-0124/04

Pergunta anulada P-0125/04

Jean Lambert Licenças de captura, reprodução e comércio de espécies
protegidas, emitidas na Grécia, em violação da legislação
comunitária

P-0126/04

Ilda Figueiredo O orçamento comunitário e as perspectivas financeiras P-0127/04

Alexandros Alavanos Aplicação do limite de idade para a contratação de
trabalhadores que já trabalham com contratos a termo
plurianuais em empresas públicas na Grécia

E-0128/04

Lord Inglewood Espécies exóticas invasoras E-0129/04

Caroline Lucas Fluoração da água destinada ao consumo humano E-0130/04

Olivier Dupuis Tragédia dos emigrantes albaneses E-0131/04

Marjo Matikainen-Kallström Melhoria da segurança aérea mediante um aumento da
informação

E-0132/04

Rosa Miguélez Ramos A língua maltesa no próximo mandato parlamentar P-0133/04

Mario Borghezio Crash da Parmalat e controlos insuficientes de Bankitalia P-0134/04

Roberta Angelilli Central do leite de Roma: salvaguarda dos postos de
trabalho e defesa dos criadores

P-0135/04

Jillian Evans Importações de culturas e alimentos geneticamente
modificados

E-0136/04

Jillian Evans Caso de Siham Qandah, na Jordânia E-0137/04

Kathalijne Buitenweg Utilização de dados dos passageiros no teste do sistema
CAPPS II

E-0138/04
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Ilda Figueiredo Apoio financeiro para ligação do cabo submarino de fibra
óptica às ilhas das Flores e do Corvo

E-0139/04

Ilda Figueiredo Acessibilidade aos meios de comunicação social nas
Regiões Ultraperiféricas dos Açores e Madeira

E-0140/04

Cristiana Muscardini Mão-de-obra infantil E-0141/04

José Ribeiro e Castro Tráfico de órgãos humanos - Moçambique E-0142/04

José Ribeiro e Castro Tráfico de órgãos humanos -  Moçambique E-0143/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Delegação da Comissão E-0144/04

José Ribeiro e Castro Ano Internacional do Arroz E-0145/04

José Ribeiro e Castro Venezuela - referendo E-0146/04

Bart Staes Luta contra o doping no desporto P-0147/04

Cees Bremmer Direitos humanos na Birmânia E-0148/04

Alexandros Alavanos Receitas das privatizações utilizadas para a cobertura de
despesas correntes

P-0149/04

Pergunta anulada E-0150/04

Alexandros Alavanos Falta de unidades de cuidados intensivos na Grécia E-0151/04

Alexandros Alavanos Recolha de dados biométricos no aeroporto internacional
de Atenas "Eleuterio Venizelos" tradução por colaborador
externo e decisão da Autoridade grega de protecção dos
dados pessoais

E-0152/04

Olivier Dupuis Recurso ao conceito de "pista chechena" sem prova da
implicação dos Chechenos

E-0153/04

Margrietus van den Berg Taxa sobre os cleptocratas E-0154/04

Erik Meijer Prejuízo de determinadas categorias de passageiros devido
a uma maior redução da venda de bilhetes de caminhos-
de-ferro com origem nos Países Baixos para outros
destinos na Europa

E-0155/04

Christopher Heaton-Harris Sistemas contabilísticos da Comissão P-0156/04

Catherine Guy-Quint Geminações com a Bulgária e a Roménia P-0157/04

Brice Hortefeux Segurança aérea P-0158/04

Anna Karamanou Julgamento de mulheres por aborto ilegal em Portugal P-0159/04

Uma Aaltonen Emprego nas instituições europeias de cães treinados para
a detecção de explosivos

P-0160/04

Christopher Heaton-Harris Sistemas contabilísticos da Comissão E-0161/04
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Christopher Heaton-Harris Sistemas contabilísticos da Comissão E-0162/04

Christopher Heaton-Harris Sistemas contabilísticos da Comissão E-0163/04

Christopher Heaton-Harris Sistemas contabilísticos da Comissão E-0164/04

Christopher Heaton-Harris Sistemas contabilísticos da Comissão E-0165/04

Christopher Heaton-Harris Sistemas contabilísticos da Comissão E-0166/04

Christopher Heaton-Harris Sistemas contabilísticos da Comissão E-0167/04

Christopher Heaton-Harris Sistemas contabilísticos da Comissão E-0168/04

Christopher Heaton-Harris Sistemas contabilísticos da Comissão E-0169/04

Christopher Heaton-Harris Sistemas contabilísticos da Comissão E-0170/04

Christopher Heaton-Harris Sistemas contabilísticos da Comissão E-0171/04

Christopher Heaton-Harris Sistemas contabilísticos da Comissão E-0172/04

Christopher Heaton-Harris Sistemas contabilísticos da Comissão E-0173/04

Christopher Heaton-Harris Sistemas contabilísticos da Comissão E-0174/04

Christopher Heaton-Harris Sistemas contabilísticos da Comissão E-0175/04

Christopher Heaton-Harris Sistemas contabilísticos da Comissão E-0176/04

Christopher Heaton-Harris Sistemas contabilísticos da Comissão E-0177/04

Alexandros Alavanos Financiamento da conservação do património da igreja de
Santa Sofia pelo programa CULTURA 2000

E-0178/04

Alexandros Alavanos Planos nacionais de imigração E-0179/04

Alexandros Alavanos Aplicação da Directiva 2000/78 na Grécia E-0180/04

Charlotte Cederschiöld Segurança das redes e da informação E-0181/04

Charlotte Cederschiöld Segurança das redes e da informação E-0182/04

Charlotte Cederschiöld Segurança das redes e da informação E-0183/04

Avril Doyle Taxas de aluguer das linhas telefónicas Eircom na Irlanda E-0184/04

Maurizio Turco Violação da liberdade religiosa em Itália, Espanha e
Portugal

E-0185/04

Maurizio Turco Violação da liberdade religiosa em Itália, Espanha e
Portugal

E-0186/04

Brice Hortefeux Controlo da contabilidade das empresas E-0187/04

Marco Cappato Rapto de dois cidadãos costa-marfinenses E-0188/04



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 21

Boletim 08.03.2004 - PT - PE 338.110

Olivier Dupuis Medidas repressivas do governo tunisino contra
defensores dos direitos humanos

E-0189/04

Mario Borghezio Clarificação da propriedade da sociedade Inaltren (RE)
beneficiária de consultorias por parte da Comissão
Europeia

E-0190/04

Roberta Angelilli Colapso financeiro de Parmalat: protecção dos
depositantes e criação de um organismo de controlo

E-0191/04

Philip Bradbourn Reembolsos ao abrigo da regra N+2 P-0192/04

Ward Beysen Comércio paralelo P-0193/04

Avril Doyle Limitações de tempo de voo dos pilotos de aeronaves E-0194/04

Avril Doyle Acesso a tratamento médico nos Estados-Membros E-0195/04

Ward Beysen Directiva relativa ao trabalho temporário E-0196/04

Ward Beysen Utilização de fundos estatais para reduzir os preços da
electricidade aos consumidores industriais

E-0197/04

Sebastiano Musumeci Constituição de um organismo comunitário para o estudo
dos fenómenos atmosféricos desconhecidos

P-0198/04

Giacomo Santini Recenseamento étnico P-0199/04

Ioannis Marinos Programa "Bob" e acidentes rodoviários E-0200/04

Herbert Bösch Discriminação linguística no âmbito de avisos de abertura
de vaga

E-0201/04

Michl Ebner Imprecisão das linhas directrizes em matéria de exclusão
de candidatos a trabalhos financiados pela UE

E-0202/04

Alexander de Roo e Bernd Lange Lei espanhola sobre a qualidade do combustível - Decreto
Real 1700/2003

E-0203/04

Christopher Huhne Relatórios financeiros E-0204/04

Mario Borghezio Protecção das PME contra as multinacionais: o caso dos
concessionários Ford na Itália

E-0205/04

Renato Brunetta Imposição ilegal de números de identificação aos navios
de desporto na laguna de Veneza

P-0206/04

Harald Ettl Ulterior procedimento da Comissão no que diz respeito à
portabilidade dos direitos à pensão complementar

P-0207/04

Ioannis Averoff Funcionamento problemático do sistema de geminação de
cidades

P-0208/04

Gabriele Stauner Procedimentos de selecção organizados pela Agência
Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho

E-0209/04
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Markus Ferber Discriminação linguística nos avisos de concurso E-0210/04

Stavros Xarchakos Queixas relacionadas com a prática de confisco de
propriedades de cooperativas do sector imobiliário na
Grécia

E-0211/04

Simon Murphy Redes de deriva E-0212/04

Robert Atkins O acordo de supressão das taxas aduaneiras sobre
produtos farmacêuticos (Acordo zero por zero)

E-0213/04

Giles Chichester Pormenores do financiamento da UE à autoridade
palestiniana

E-0214/04

Marco Pannella Violação da liberdade religiosa no Vietname E-0215/04

Marco Pannella Violação da liberdade religiosa no Vietname E-0216/04

Eija-Riitta Korhola Medidas práticas na política sobre a Chechénia da UE E-0217/04

Eija-Riitta Korhola Medidas práticas na política sobre a Chechénia da UE E-0218/04

Dominique Souchet Adesão de Malta e segurança marítima E-0219/04

Mario Borghezio Ameaças para o sistema produtivo da Padânia decorrentes
do crescimento excessivo do euro relativamente ao dólar

E-0220/04

Maurizio Turco Inquérito da Procuradoria de Milão às empresas de
auditoria Grant Thornton e Deloitte no âmbito do
escândalo da Parmalat

E-0221/04

María Ayuso González Algodão P-0222/04

Alexandros Alavanos A taxa de desemprego na Grécia E-0223/04

Roberta Angelilli "Militaria e Dintorni in Europa" E-0224/04

Dorette Corbey Segurança alimentar e países em desenvolvimento E-0225/04

Margrietus van den Berg Fábricas de amido em países em desenvolvimento E-0226/04

Ewa Hedkvist Petersen Sistema de bloqueio dos veículos automóveis com base no
índice de alcoolémia

E-0227/04

Erik Meijer Desenvolvimento e produção atempada de meios que
impeçam a associação do vírus da gripe das aves H5N1 ao
vírus da gripe humana influenza de tipo A

E-0228/04

Erik Meijer Indignação suscitada pelo atraso das decisões relativas à
protecção dos golfinhos e dos botos contra a captura
acidental por redes de grandes dimensões

E-0229/04

Konstantinos Hatzidakis Execução das dotações comunitárias pelos Estados-
Membros da UE no final de 2003

P-0230/04

Alexander de Roo Empréstimo do BEI ao aeroporto de Schiphol P-0231/04
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Roger Helmer Euro E-0232/04

Olivier Dupuis Reunião entre Voloshin, Basaev e Surikov no território da
União

E-0233/04

Miet Smet Violações dos direitos humanos das comunidades
Cacarica na Colômbia

E-0234/04

Miet Smet Violações dos direitos humanos das comunidades
Cacarica na Colômbia

E-0235/04

Miet Smet Vagas para "falantes nativos" E-0236/04

Miet Smet Propinas das Escolas Europeias E-0237/04

Joachim Wuermeling Transposição da directiva relativa à segurança das
instalações por cabo para transporte de pessoas

E-0238/04

Olivier Dupuis Perseguições a cristãos e a budistas na República Popular
Democrática do Laos

E-0239/04

Mario Borghezio Violação do princípio da livre concorrência pelo
megadesconto dos bancos ao partido DS

E-0240/04

Johanna Boogerd-Quaak Discriminação linguística de falantes nativos E-0241/04

Cristiana Muscardini Situação actual da doença de Parkinson E-0242/04

Ilda Figueiredo Deslocalizações e desemprego E-0243/04

Joan Colom i Naval Plano Hidrológico Nacional espanhol - Custo e preço da
água

P-0244/04

Elly Plooij-van Gorsel Decisões da OPTA e relatórios de impacto ambiental P-0245/04

Joan Colom i Naval Início das obras de derivação do rio Ebro E-0246/04

Elisabeth Jeggle e Peter Liese Revisão do Regulamento (CE) nº 2571/97 relativo à venda
a preço reduzido de manteiga e à concessão de uma ajuda
à nata, à manteiga e à manteiga concentrada destinadas ao
fabrico de produtos de pastelaria e de outros produtos
alimentares

E-0247/04

Glenys Kinnock Crianças de etnia romanichel na Bulgária E-0248/04

Christopher Heaton-Harris Private Eye E-0249/04

Christopher Heaton-Harris Limite de idade dos árbitros de futebol E-0250/04

Roberta Angelilli A rotulagem do pão E-0251/04

Raquel Cardoso Financiamento da Rede Natura 2000 E-0252/04

Geoffrey Van Orden Directiva relativa aos produtos de construção P-0253/04

Elspeth Attwooll Global TB Drug Facility E-0254/04
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Joan Vallvé Plano de estradas na ilha de Maiorca E-0255/04

María Valenciano Martínez-Orozco Convite à apresentação de propostas VP/2002/6 do
Programa da Acção Comunitário sobre a estratégia da
Comunidade para a igualdade entre homens e mulheres
(2001-2005)

P-0256/04

María Valenciano Martínez-Orozco Convite à apresentação de propostas VP/2002/6 do
Programa relativo à estratégia-quadro da Comunidade
para a igualdade entre homens e mulheres (2001-2005)

E-0257/04

Olivier Dupuis Camboja: assassínio de membros da oposição E-0258/04

Giacomo Santini Portagens na Estrada Nacional 47 de Valsugana E-0259/04

Roberta Angelilli Febre catarral ovina (língua azul): protecção dos criadores
do Lácio

E-0260/04

Baroness Sarah Ludford Alegada interdição de reboques de motociclos por parte de
Espanha

E-0261/04

Graham Watson Estações de tratamento de águas residuais E-0262/04

Matti Wuori Segurança da central nuclear Sosnovyi Bor P-0263/04

Konstantinos Hatzidakis Financiamento comunitário do cadastro nacional grego E-0264/04

Stavros Xarchakos Propaganda com dotações comunitárias em plena
campanha eleitoral na Grécia

E-0265/04

John McCartin Importação de carne de aves para a UE E-0266/04

Juan Ferrández Lezaun Projectos alternativos ao Plano Hidrológico Nacional E-0267/04

Matti Wuori Segurança da central nuclear Sosnovyi Bor E-0268/04

Brice Hortefeux Crédito ao consumo E-0269/04

Brice Hortefeux Acompanhamento da regulamentação relativa aos
pagamentos transfronteiras

E-0270/04

Brice Hortefeux Contrafacção de moedas e notas de euro E-0271/04

Mario Borghezio Plataforma logística de Timisoara E-0272/04

Stefano Zappalà Automar srl - concessionária de automóveis Mercedes-
Benz

E-0273/04

Johanna Boogerd-Quaak Ácido de arsénico E-0274/04

Christopher Huhne Carta dos Direitos Fundamentais da UE E-0275/04

Eluned Morgan Poluição atmosférica E-0276/04

Philip Claeys Participação da UE na construção de um pavilhão de
manifestações em Bruxelas

E-0277/04
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Elly Plooij-van Gorsel Problemas com as negociações de contratos no âmbito do
sexto programa-quadro

E-0278/04

Elly Plooij-van Gorsel Investigação de embriões e de células germinais E-0279/04

Rijk van Dam Representação da Comissão Europeia em Nova Deli P-0280/04

Esko Seppänen Wärtsilä e ajudas estatais em Itália P-0281/04

Paulo Casaca Identificação das regiões ultraperiféricas nos mapas
oficiais da Comunidade

P-0282/04

Caroline Lucas Política de concursos públicos para a aquisição de madeira P-0283/04

Joachim Wuermeling Secretariado Europeu das Uniões de Consumidores E-0284/04

Alexander de Roo Aterro em Malta E-0285/04

Caroline Lucas Experiências com macacos na UE E-0286/04

Caroline Lucas Rotulagem deturpada de óleo de foca na UE E-0287/04

Marco Cappato Programa de erradicação da droga na Colômbia E-0288/04

Marco Cappato e outros Genocídio cultural na China E-0289/04

Caroline Jackson Âmbito de aplicação da Directiva 97/11/CE E-0290/04

Raffaele Costa Incidentes rodoviários nos Estados-Membros da União
Europeia

E-0291/04

Esko Seppänen Construção naval em Itália E-0292/04

María Bergaz Conesa Fonte de Güe ameaçada pelo projecto de construção do
troço de estrada AS 17, Puente del Arco-El Condado
(Astúrias - Espanha)

P-0293/04

Herman Vermeer Estrutura de tarifas pública para o CEPS P-0294/04

Proinsias De Rossa Discriminação etária na prestação de bens e serviços E-0295/04

Theresa Villiers Procedimento temporário em matéria de ajudas públicas
concedidas aos países da adesão

E-0296/04

Theodorus Bouwman Observância da legislação europeia pela empresa mineira
espanhola UMINSA e detecção de possíveis fraudes

E-0297/04

Bob van den Bos Relações entre a UE e a Líbia e situação dos direitos
humanos na Líbia

E-0298/04

Christopher Heaton-Harris Preços dos discos digitais na UE E-0299/04

Roberto Bigliardo Financiamento do novo aeroporto de Atenas E-0300/04

Olle Schmidt Energia nuclear sueca e o mercado interno E-0301/04
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Christa Randzio-Plath Condições de trabalho das trabalhadoras do sector da
floricultura na África, na Ásia e na América Latina

P-0302/04

Michael Cashman Reserva de bilhetes destinados a viagem num outro país P-0303/04

Pietro-Paolo Mennea Polícia Penitenciária P-0304/04

Cristiana Muscardini Pedido de atribuição de D.O.P. para o arroz "Sant'Andrea
Piemonte"

P-0305/04

Gerhard Schmid Utilização de Sky Marshals E-0306/04

Caroline Lucas Culturas geneticamente modificadas E-0307/04

Esko Seppänen A língua francesa na Comissão E-0308/04

Miet Smet Alargamento do âmbito de funcionamento do TAIEX aos
Balcãs ocidentais

E-0309/04

Erik Meijer Nova restrição das disposições em matéria de ensino na
região de Lausitz (Alemanha Oriental) aplicáveis à etnia
de língua Sórbia, residente na região desde sempre

E-0310/04

Erik Meijer Fim das actividades da empresa de transporte de
mercadorias Ikea Rail ao fim de menos de dois anos e
situação do subsídio comunitário de € 500 000 recebido
para esta experiência

E-0311/04

Elspeth Attwooll Ajuda ao desenvolvimento P-0312/04

Dana Scallon Incineradora de Galway P-0313/04

Ulpu Iivari Efeito das subvenções da UE na transferência de postos de
trabalho entre os Estados-Membros

P-0314/04

Michl Ebner Programa de promoção das línguas minoritárias E-0315/04

Michl Ebner Serviço de voluntariado e de solidariedade E-0316/04

Nicholas Clegg Subprodutos de carne de porco E-0317/04

Glenys Kinnock Portadores de deficiência mental na Rússia E-0318/04

Dana Scallon Financiamento da investigação com células estaminais
embrionárias

E-0319/04

Gary Titley Explorações florestais e comércio de madeiras ilegaiss E-0320/04

Daniel Cohn-Bendit Embargo da UE à venda de armas à China P-0321/04

Hans-Peter Martin Constituição da UE P-0322/04
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Werner Langen Estado do reexame do monopólio regional dos limpa-
chaminés alemães

P-0323/04

W.G. van Velzen Novo imposto belga aplicado aos distribuidores de
electricidade neerlandeses e alemães pela utilização da
rede belga de alta tensão para a importação de
electricidade de França

P-0324/04

Wilhelm Piecyk Transposição da Directiva 2002/25/CE E-0325/04

Wilhelm Piecyk Concessão de subvenções para aquisição de novas redes
de pesca

E-0326/04

Dana Scallon Condado de Clare e objectivo nº 1 dos Fundos Estruturais E-0327/04

Marco Cappato e outros Desfile do Ano Novo chinês em Paris E-0328/04

Jillian Evans e Ian Hudghton Endometriose E-0329/04

Luigi Vinci Estruturas hospitalares para a "Defesa Nacional" na Itália E-0330/04

Miet Smet Criação de um centro regional de coordenação da política
social para os Balcãs

E-0331/04

Erik Meijer Denominação indevida, pelos Países Baixos, do ácido
arsénico como pentóxido, em consequência de erros na
nova nomenclatura unívoca de substâncias químicas
perigosas

E-0332/04

Erik Meijer Situação inalterada no domínio dos direitos humanos e da
democracia na China e Hong-Kong, ameaça a Taiwan e
necessidade do embargo aos fornecimentos de armas

E-0333/04

Erik Meijer Situação inalterada no domínio dos direitos humanos e da
democracia na China e Hong-Kong, ameaça a Taiwan e
necessidade do embargo aos fornecimentos de armas

E-0334/04

Astrid Thors Posição da Comissão relativamente à prorrogação da
autorização de funcionamento da central nuclear de
Sosnovy Bor

E-0335/04

Hiltrud Breyer Concessão de subvenções comunitárias à investigação em
embriões

P-0336/04

Gabriele Stauner Concessão de subvenções comunitárias ao Grupo
Parmalat

P-0337/04

Eluned Morgan Segurança alimentar P-0338/04

Jean-Louis Bernié Turbinas eólicas P-0339/04

Benedetto Della Vedova Compatibilidade da lei italiana nº 69, de 3 de Fevereiro de
1963, com a liberdade de circulação de trabalhadores no
território da Comunidade Europeia

P-0340/04
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Philip Claeys Introdução da etiqueta "made in the EU" P-0341/04

Dirk Sterckx Restrições à abertura do mercado ferroviário belga P-0342/04

Hiltrud Breyer Investigação em embriões financiada pelo orçamento da
UE

E-0343/04

Gabriele Stauner Conselheiros "hors classe" E-0344/04

Eluned Morgan Redes transeuropeias de transportes E-0345/04

Eluned Morgan Diferenças de preços E-0346/04

Glenys Kinnock Utilização de ACT no tratamento da malária E-0347/04

Robert Sturdy Material ofensivo em sítios Web nos Estados-Membros E-0348/04

Roberta Angelilli Graves irregularidades que envolvem a UE na criação da
Universidade privada de Formello (Itália)

E-0349/04

Roberta Angelilli Agências de viagem: repercussões da crise Alitalia na
vertente laboral

E-0350/04

Roberta Angelilli Agências de viagem: graves dificuldades para os
operadores e para os consumidores

E-0351/04

Roberta Angelilli O caso Parmalat e as suas repercussões na produção do
sector do leite do Lácio

E-0352/04

Roberta Angelilli Possibilidades de financiamento de um projecto de
informação sanitária virtual

E-0353/04

Roberta Angelilli Fundos para a realização de um centro multifuncional E-0354/04

Roberta Angelilli Fundos a favor dos jovens artistas E-0355/04

Pasqualina Napoletano e outros Crise siderúrgica em Terni E-0356/04

Ewa Hedkvist Petersen Zonas de fraca densidade populacional no âmbito da
futura política regional

E-0357/04

Werner Langen Procedimento de infracção contra o sistema alemão de
depósito sobre o vasilhame de latas

P-0358/04

Eija-Riitta Korhola Efeitos da ausência de normas de assistência sanitária na
livre circulação dos trabalhadores e dos cidadãos

P-0359/04

Benedetto Della Vedova Exclusão do serviço de informações de listas telefónicas
das obrigações de serviço universal

P-0360/04

Dana Scallon Fluoretação da água potável na Irlanda E-0361/04

Graham Watson Nomes inscritos nos passaportes letãos E-0362/04

Proinsias De Rossa Queixa P2000/4974 E-0363/04
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Proinsias De Rossa Directiva relativa a embalagens e resíduos de embalagens
e a Irlanda

E-0364/04

Proinsias De Rossa Directiva relativa à separação das contas E-0365/04

Proinsias De Rossa Direitos dos consumidores na Irlanda à luz do direito
comunitário

E-0366/04

Proinsias De Rossa Experiências em animais na Irlanda E-0367/04

Proinsias De Rossa Cobrança efectuada pelo Governo irlandês e a Directiva
Seveso II

E-0368/04

Proinsias De Rossa Consulta pública durante a elaboração de planos de
emergência em conformidade com a Directiva Seveso II

E-0369/04

Proinsias De Rossa Alargamento da directiva relativa à organização do tempo
de trabalho aos sectores excluídos

E-0370/04

Proinsias De Rossa Omissão da determinação de sanções para substâncias que
empobrecem a camada de ozono por parte da Irlanda

E-0371/04

Olivier Dupuis Interrogatório do editor Alexandre Podrabinek E-0372/04

Roberta Angelilli Ansaldo-Breda: violação da regulamentação relativa à
protecção do ambiente

E-0373/04

Eija-Riitta Korhola Efeitos da ausência de normas de assistência sanitária na
livre circulação dos trabalhadores e dos cidadãos

E-0374/04

Martin Kastler Medidas contra o consumo dos chamados "Alcopops" por
parte dos jovens

P-0375/04

Luciana Sbarbati Crise do sector siderúrgico em Terni P-0376/04

Antonios Trakatellis Gestão sustentável dos recursos haliêuticos do
Mediterrâneo e medidas para o combate à pesca ilegal

P-0377/04

Hartmut Nassauer e Bernd Lange Projecto de elaboração de uma segunda directiva que
prevê a fixação de um valor-limite indicativo, inter alia,
para o monóxido de azoto (NO), no local de trabalho

E-0378/04

Alexandros Alavanos Despedimento de uma trabalhadora grávida E-0379/04

Alexandros Alavanos Contratados no serviço de bombeiros E-0380/04

Alexandros Alavanos Funcionamento das classes de acolhimento - 2º Programa
Operacional Educação e Formação Profissional Inicial

E-0381/04

Stavros Xarchakos Livre circulação entre a Grécia e o restante território da
UE

E-0382/04

John Bowis Tarifas postais E-0383/04

Roberta Angelilli Ansaldo-Breda: violação das normas de protecção dos
trabalhadores submetidos ao amianto

E-0384/04
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Theresa Villiers Actividades comerciais do Ordnance Survey P-0385/04

Jean Saint-Josse Geradores eólicos P-0386/04

Yves Butel Geradores eólicos P-0387/04

Roberta Angelilli Siderurgias de Terni: encerramento da empresa Thyssen-
Krupp

P-0388/04

Gianfranco Dell'Alba e outros Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos E-0389/04

Francesco Rutelli Encerramento da unidade de fabrico de aço magnético da
fábrica AST de Terni

E-0390/04

Alexander de Roo Tintas para o cabelo e risco de cancro E-0391/04

Mogens Camre A União Europeia pode continuar a suportar o
acolhimento de grandes contingentes de imigrantes
procedentes dos países do Terceiro Mundo

P-0392/04

Bill Miller Regulamento sobre produtos de origem animal E-0393/04

Francesco Fiori, Giorgio Lisi e
Georges Garot

Iniciativa contra a fome na UE E-0394/04

Antonio Tajani Intervenções com vista a evitar o encerramento da
siderurgia de Terni

E-0395/04

Camilo Nogueira Román Um Guantánamo no Tamisa? E-0396/04

Camilo Nogueira Román A legalização dos trabalhadores imigrantes
indocumentados na União

E-0397/04

Camilo Nogueira Román Redes de escravatura de meninos E-0398/04

Camilo Nogueira Román Detenção secreta nos Estados Unidos de estrangeiros
suspeitos de actividades terroristas por não disporem de
um visto em regra

E-0399/04

Camilo Nogueira Román O muro de Israel na Palestina e o sistema sanitário da
Cisjordânia

E-0400/04

Concepció Ferrer Transvaze do Rio Ebro E-0401/04

Concepció Ferrer Hospital transfronteiriço em La Cerdanya E-0402/04

Erik Meijer Distorção da concorrência em detrimento do ambiente e
do trabalho humano na produção, a baixo preço, de
alumínio de primeira fusão na Islândia

E-0403/04

Erik Meijer Desvio da atenção concedida aos direitos da oposição e
das minorias étnicas na Turquia ao considerar questões
religiosas e geográficas para a adesão à UE

E-0404/04

Jules Maaten Epidemia de gripe das aves E-0405/04
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Jules Maaten e Jan Mulder Tratamento desvantajoso de um agricultor neerlandês na
Polónia

E-0406/04

Hugues Martin Programas comunitários CRAFT P-0407/04

Alexander de Roo Aplicação da directiva relativa ao ruído ambiente nos
Países Baixos

P-0408/04

Carlos Coelho Direitos inerentes à cidadania europeia P-0409/04

Proinsias De Rossa Empresa Aer Rianta E-0410/04

Charles Tannock e John Bowis Perseguição da comunidade muçulmana Ahmadi no
Bangladesh

E-0411/04

Charles Tannock A regulamentação da exportação de madeira proveniente
da Indonésia

E-0412/04

Charles Tannock e Theresa Villiers Pássaros migradores e as directivas sobre o habitat em
relação à República de Malta

E-0413/04

Charles Tannock O tratamento dado a refugiados norte-coreanos na
República Popular da China

E-0414/04

Jonas Sjöstedt Revisão da decisão relativa à empresa de lacticínios
Norrmejerier

E-0415/04

Dorette Corbey Caça aos gansos na Zelândia P-0416/04

Ilda Figueiredo Despedimentos na fábrica do Grupo Finex P-0417/04

Gerhard Schmid Segurança dos cartões de débito EC E-0418/04

Anna Karamanou Imolação de mulheres pelo fogo no Paquistão E-0419/04

Brian Simpson Fluorização da água potável E-0420/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Suspensão da proibição temporária da utilização da
farinha de peixe na alimentação animal

E-0421/04

Camilo Nogueira Román A linha de caminho-de-ferro de alta velocidade entre
Lubian e Orense de acesso central à Galiza

E-0422/04

Ilda Figueiredo Encerramento da fábrica da Brax em Portugal E-0423/04

Ilda Figueiredo Defesa do artesanato do vime na Região Autónoma da
Madeira

E-0424/04

Camilo Nogueira Román O apelo do Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, à luta
contra a pobreza: as posições da União

E-0425/04

Samuli Pohjamo e Mikko Pesälä Tempo de tratamento dos projectos de desenvolvimento
de zonas rurais

E-0426/04
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Christopher Huhne Nacionais residentes noutros Estados-Membros E-0427/04

Brian Simpson Futuro dos aeroportos regionais de direito público na
sequência da recente decisão sobre o aeroporto belga de
Charleroi e a companhia aérea Ryanair

E-0428/04

John Bowis Caso do reverendo Rinaldy Damanik, Indonésia E-0429/04

Charles Tannock e Geoffrey Van
Orden

Eventuais sanções comerciais contra a Birmânia E-0430/04

Luigi Vinci Projecto da Comissão Europeia de um convertiplano de
descolagem vertical

E-0431/04

Helle Thorning-Schmidt Tabagismo passivo E-0432/04

Seán Ó Neachtain Estatuto do irlandês a nível do recrutamento para as
Instituições da UE

P-0433/04

Michl Ebner EURO 0 E-0434/04

Michl Ebner EURO 1 E-0435/04

Michl Ebner EURO 2 E-0436/04

Michl Ebner EURO 5 E-0437/04

Michl Ebner EURO 6 E-0438/04

Michl Ebner Valores-limite de emissão aplicáveis ao óxido de azoto E-0439/04

Michl Ebner Valores-limite para as emissões de partículas E-0440/04

Michl Ebner Colectores de partículas E-0441/04

John Cushnahan Acordo de comércio e cooperação com o Irão P-0442/04

John Cushnahan Acordo "céu aberto" E-0443/04

Margrietus van den Berg Respeito da legislação em matéria de segurança e saúde
no trabalho

E-0444/04
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PERÍODO DE PERGUNTAS

PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0007/04)  10 e 11 de Fevereiro de 2004

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

María IZQUIERDO ROJO Desaparecimento de culturas e de tecido social na Andaluzia
como consequência das novas propostas de OCM do azeite,
do algodão e do tabaco

H-0845/03

Mary BANOTTI Inclusão social, terceiro sector H-0847/03

Lennart SACRÉDEUS Desaparecimento do jornalista Dawit Isaac na Eritreia H-0849/03

Gerard COLLINS A União Europeia e a  África do Sul H-0850/03

Brian CROWLEY Promoção de boas práticas em matéria de protecção das
crianças no sector do emprego juvenil na Europa

H-0853/03

Liam HYLAND Rotulagem da carne H-0857/03

Seán Ó NEACHTAIN Consulta das partes interessadas no sector da pesca H-0859/03

Alexandros ALAVANOS Esforços para a resolução da questão cipriota H-0861/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Recente evolução em Chipre e perspectivas de resolução do
problema

H-0042/04

Josu ORTUONDO
LARREA

Eventual violação do nº 1 do artigo 6º do Tratado UE por
parte do Governo espanhol

H-0001/04

Bernd POSSELT Estatuto do Kosovo H-0003/04

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Violação dos Direitos Humanos nas condições de detenção
dos presos cubanos nos Estados Unidos

H-0007/04

Pedro MARSET CAMPOS Violação dos direitos humanos de cidadãos cubanos nos
Estados Unidos

H-0036/04

Ilda FIGUEIREDO Violação dos direitos humanos de cidadãos cubanos por parte
dos EUA

H-0058/04

Efstratios KORAKAS Violação pelos Estados Unidos dos Direitos Humanos de
cinco cidadãos cubanos ilegalmente detidos

H-0061/04
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PERGUNTAS Á COMISSÃO

Gerard COLLINS Medidas para promover os transportes aéreos de baixo custo H-0851/03

Claude MORAES Livre circulação de mão-de-obra e países candidatos H-0046/04

Bill NEWTON DUNN Tráfico de droga H-0026/04

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. BARNIER

Alexandros ALAVANOS Funcionamento das ETAR H-0862/03

Juan FERRÁNDEZ
LEZAUN

Projecto de transvase do rio Ebro H-0016/04
/rev. 1

Joan VALLVÉ Cooperação regional transfronteiriça H-0022/04

Sr. LIIKANEN

Bart STAES Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação (CMSI) -
Sociedade Civil

H-0842/03

Reino PAASILINNA Adaptação das páginas Internet dos serviços públicos às
pessoas deficientes

H-0006/04

Charlotte CEDERSCHIÖLD Agência Europeia para a Segurança das Redes e da
Informação

H-0025/04

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Programa de e-Segurança H-0043/04

Sr. VERHEUGEN

Michael GAHLER Independência da Inspecção de Finanças húngara (PSZÁF) H-0863/03

Bernd POSSELT Legislação em matéria de restituição na Roménia H-0004/04

Monica FRASSONI Eliminação de votantes das listas eleitorais de Malta H-0033/04

Richard HOWITT O oleoduto Baku-Ceyhan H-0038/04
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
FEVEREIRO 2004

Instituição
Número de
perguntas
apresent.

Perguntas
tratadas

em sessão

Perguntas
com

resposta
escrita

Perguntas
complemen-tares

Perguntas
caducas

(ausência
de autor)

Perguntas
retiradas
pelo autor

Perguntas já
previstas na

O.D.

Representantes
das

Instituições

Conselho 33 15 16 6 0 2 0 ROCHE

Comissão 52 14 35 7 1 2 0 de PALACIO
DIAMANTOPOULOU
VITORINO
BARNIER
LIIKANEN
VERHEUGEN

Total 85 29 51 13 1 4 0
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

1/2004 340.817 Richard HOWITT, Mario
MANTOVANI, Elizabeth LYNNE,
Patricia McKENNA e Ilda
FIGUEIREDO

Direitos dos surdos-cegos
12.01/2004 12.04.2004 170

2/2004 340.908 Marie Anne ISLER BÉGUIN Estado de insegurança ambiental na UE e no mundo 12.01.2004 12.04.2004 23

3/2004 341.129 Philip CLAEYS e Koenraad DILLEN Ausência de reacção do Governo sul-africano aos
ataques e homicídios de que são vítimas agricultores
brancos

12.01.2004 12.04.2004 15

                                                     
1 Situação em  12.02.2004



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 37

Boletim 08.03.2004 - PT - PE 338.110

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

4/2004 341.430 Hiltrud BREYER, Alexandre de ROO,
Marie Anne ISLER BÉGUIN, Paul
LANNOYE et Caroline LUCAS

Ruído proveniente dos aeroportos
26.01.2004 26.04.2004 19

5/2004 341.531 Claude MORAES, Stephen HUGHES,
Imelda READ, Marie-Hélène GILLIG
et Alejandro CERCAS

Externalização de postos de trablaho europeus
deslocando-os-para a Ásia, a África e a América do Sul

04.02.2004 04.05.2004 25

6/2004 342.099 Piia-Noora KAUPPI, Sarah
LUDFORD, Johannes SWOBODA et
Nelly MAES

Plena e igual participação dos romanichéis na "Europa
em expansão"

09.02.2004 09.05.2004 23

7/2004 342.101 Ward BEYSEN Adiamento do alargamento da União Europeia 09.02.2004 09.05.2004 2



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS38

Boletim 08.03.2004 - PT - PE 338.110

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

8/2004 342.102 Phlip CLAYES, Koenraad DILLEN,
Bruno GOLLNISCH et Mario
BORGHEZIO

Organização de uma conferência multifisciplinar
europeia sobre dografia, envelhecimento e a identidade
europeia

09.02.2004 09.05.2004 6

9/2004 342.103 Marie Anne ISLER BÉGUIN et Jean
LAMBERT

Estatuto comunitário de refugiado ecológico 09.02.2004 09.05.2004 10

10/2004 342.304 Mario BORGHEZIO Ressarcimento das vítimas do comunismo na Ístria, na
Dalmácia e na Venezia-Giuliae

11.02.2004 11.05.2004 10
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COMISSÕES40

Boletim 08.03.2004 - PT - PE 338.110

NOMEAÇÃO DE RELATORES (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

CORBETT
(PSE)

Regimento do PE : pedidos de pareceres
às agências europeias

AFCO (F) 17.02.04

SCHIERHUBER
(PPE-DE)

3º Relatório sobre a Coesão: Fundos
Estruturais após 2005

AGRI (P) 19.02.04 C5-0092/04

LULLING
(PPE-DE)

Melhoria da produção e da
comercialização do mel

AGRI (F) 19.02.04 C5-0052/04

TURCHI
(UEN)

Orientações_para_as_redes_transeuropeia
s_de_energia _

BUDG (P) 18.02.04 C5-0064/04

BERES
(PSE)

Alargamento, ambiente: tributação dos
produtos energéticos e da electricidade

ECON (F) 11.02.04 C5-0090/04

GARCÍA-
MARGALLO Y
MARFIL
(PPE-DE)

Tributação dos rendimentos da poupança ECON (F) 11.02.04 C5-0103/04

KARAS
(PPE-DE)

Imposto sobre o valor acrescentado
(IVA): lugar das prestações de serviços
(alter. Directiva 77/388/CEE)

ECON (F) 11.02.04 C5-0026/04

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Protecção contra a contrafacção de
moeda : medalhas e fichas similares às
moedas em euros

ECON (F) 11.02.04 C5-0075/04

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Protecção contra a contrafacção de
moeda: medalhas e fichas similares às
moedas em euros, alargamento aos
Estados-Membro

ECON (F) 11.02.04 C5-0076/04

ATTWOOLL
(ELDR)

3º Relatório sobre a Coesão: Fundos
Estruturais após 2005

EMPL (P) 11.02.04 C5-0092/04

PRONK
(PPE-DE)

Comunicação sobre um quadro político
global para as próximas Perspectivas
Financeiras após 2006

EMPL (P) 11.02.04 C5-0089/04

GOODWILL
(PPE-DE)

Comunicação sobre um quadro político
global para as próximas Perspectivas
Financeiras após 2006

ENVI (P) 16.02.04 C5-0089/04
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

Grupo
PSE

3º Relatório sobre a Coesão: Fundos
Estruturais após 2005

FEMM (P) 19.02.04 C5-0092/04

LANGEN
(PPE-DE)

Conclusão da Convenção-Quadro da
Organização Mundial de Saúde para a
luta anti-tabaco

ITRE (P) 18.02.04 C5-0028/04

ZORBA
(PSE)

3º Relatório sobre a Coesão: Fundos
Estruturais após 2005

ITRE (P) 18.02.04 C5-0092/04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Indústria automóvel: motores de
combustão interna, harmonização das
disposições, CEE das Nações Unidas

ITRE (F) 18.02.04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Indústria automóvel: luzes orientáveis
destinadas a veículos a motor,
harmonização das regras, CEE da ONU

ITRE (F) 18.02.04

FLESCH
(ELDR)

Orientações_para_as_redes_transeuropeia
s_de_energia _

ITRE (F) 18.02.04 C5-0064/04

BODRATO
(PPE-DE)

Agência Espacial Europeia ITRE (F) 24.02.04 C5-0099/04

WALLIS
(ELDR)

Energia: gás natural, segurança do
aprovisionamento

JURI (P) 18.02.04 C5-0449/02

WALLIS
(ELDR)

Alimentos: alegações nutricionais e de
saúde na rotulagem (alt. Dir.2000/13/CE)

JURI (P) 18.02.04 C5-0329/03

WALLIS
(ELDR)

gases fluorados com efeito de estufa JURI (P) 18.02.04 C5-0397/03

WALLIS
(ELDR)

Pilhas e acumuladores e pilhas e
acumuladores usados

JURI (P) 18.02.04 C5-0563/03

GEBHARDT
(PSE)

Serviços no mercado interno JURI (F) 18.02.04 C5-0069/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Política da água, poluição: qualidade das
águas doces aptas para a vida dos peixes
(codif. Dir. 78/659/CEE)

JURI (F) 19.02.04 C5-0038/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Taxas de conversão entre o euro e as
moedas dos Estados-Membros que não
adoptam o euro (versão codificada)

JURI (F) 19.02.04 C5-0053/04
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Nível mínimo das existências de petróleo
bruto (versão codificada)

JURI (F) 19.02.04 C5-0063/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Regras comuns para certos transportes
rodoviários de mercadorias (Versão
codificada)

JURI (F) 19.02.04 C5-0055/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Pedido de defesa da imunidade do
Deputado Klaus-Heiner Lehne

JURI (F) 26.02.04 IMM042015

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Pedido de defesa da imunidade do
Deputado Martin Schultz

JURI (F) 26.02.04 IMM042016

CEYHUN
(PSE)

Comunicação sobre um quadro político
global para as próximas Perspectivas
Financeiras após 2006

LIBE (P) 19.02.04 C5-0089/04

DEPREZ
(PPE-DE)

Fundo Europeu para os Refugiados LIBE (F) 19.02.04 C5-0096/04

SØRENSEN
(ELDR)

Dados biométricos dos passaportes dos
cidadãos

LIBE (F) 19.02.04 C5-0101/04

TURCO
(NI)

Conclusão do Acordo entre a CE e a
República da Albânia

LIBE (F) 19.02.04

POHJAMO
(ELDR)

Comunicação sobre um quadro político
global para as próximas Perspectivas
Financeiras após 2006

RETT (P) 17.02.04 C5-0089/04

COSTA
(ELDR)

Transportes internacionais ferroviários:
adesão à Convenção COTIF, alterada
pelo Protocolo de Vilnius, Junho de 1999

RETT (F) 17.02.04 C5-0041/04

COSTA
(ELDR)

Código Internacional de Gestão da
Segurança na Comunidade

RETT (F) 17.02.04 C5-0627/03
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a
evolução das despesas do FEOGA-Garantia - Sistema de alerta nº
9/2003, nº 10/2003 e nº 11/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 1410
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
Interpretação dada pela Comissão ao Regulamento (CEE) n.º
3577/92 do Conselho relativo à aplicação do princípio da livre
prestação de serviços aos transportes marítimos internos nos Estados-
Membros (cabotagem marítima)

RETT COM (03) 595
final

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

ITRE COM (03) 707
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre um Novo Quadro Jurídico relativo aos Pagamentos no
Mercado Interno (Documento de consulta)

JURI
ECON

COM (03) 718
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Redinamização das negociações no âmbito da Agenda de
Desenvolvimento de Doha - a posição da UE

DEVE
ITRE

COM (03) 734
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
análise da política de ambiente 2003 - Consolidar o pilar ambiental
do desenvolvimento sustentável

ENVI COM (03) 745
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: A
competitividade dos serviços ligados às empresas e o seu contributo
para o desempenho das empresas europeias

ECON
JURI
ITRE

COM (03) 747
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Preparar a participação dos países dos Balcãs Ocidentais nos
programas e agências comunitários

AFET
ITRE

COM (03) 748
final
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Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a
experiência adquirida no inquérito de base sobre as superfícies
vitícolas (em conformidade com o artigo 7.º do Regulamento (CEE)
n.º 357/79 do Conselho relativo aos inquéritos estatísticos sobre as
superfícies vitícolas)

AGRI COM (03) 752
final

Comunicação da Comissão sobre a política imobiliária e as infra-
estruturas em Bruxelas

CONT
BUDG

COM (03) 755
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a
aplicação do Regulamento (CE) n. 577/98 do Conselho

EMPL COM (03) 760
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
Funcionamento das Salvaguardas da Euratom em 2002

ITRE COM (03) 764
final

Relatório da Comissão: "Legislar melhor 2003" nos termos do artigo
9.º do Protocolo relativo à aplicação dos princípios da
subsidiariedade e da proporcionalidade (11º relatório)

AFCO
JURI

COM (03) 770
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Desenvolvimento do Sistema de Informação de Schengen II e
possíveis sinergias com um futuro Sistema de Informação sobre
Vistos (VIS)

LIBE COM (03) 771
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
relatório conjunto sobre a inclusão social que sintetiza os resultados
da análise dos Planos de Acção Nacionais para a Inclusão Social
(2003-2005)

FEMM
EMPL

COM (03) 773
final

Segundo relatório de avaliação da Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu: relativo à aplicação da Recomendação do
Conselho de 24 de Setembro de 1998 com relação à protecção dos
menores e da dignidade humana

LIBE
CULT

COM (03) 776
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Relatórios dos Estados-Membros sobre comportamentos que
infringiram gravemente as regras da política comum da pesca em
2002

JURI
PECH

COM (03) 782
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: o
futuro da política europeia de regulação audiovisual

ITRE
LIBE
CULT

COM (03) 784
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
Ajustamento técnico das Perspectivas Financeiras para 2005 em
conformidade com a evolução do RNB e dos preços (Ponto 15 do
Acordo Interinstitucional de 6 de Maio de 1999 relativo à disciplina
orçamental e à melhoria do processo orçamental)

TOUT
BUDG

COM (03) 785
final

Livro verde: o futuro das regras de origem nos regimes comerciais
preferenciais

DEVE
ITRE

COM (03) 787
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento e ao Comité
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: Relatório
sobre a execução e os resultados do Programa MEDIA II (1996-
2000)

CULT COM (03) 802
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre
as actividades de contracção e de concessão de empréstimos da
Comunidade em 2002

AFET
DEVE
ITRE

COM (03) 803
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e
ao Comité Económico e Social Europeu: Tributação dos dividendos
das pessoas singulares no mercado interno

JURI
ECON

COM (03) 810
final

Comunicação da Comissão: Diálogo com as associações de
colectividades territoriais sobre a elaboração das políticas da União
Europeia

AFCO
RETT

COM (03) 811
final

 directiva do Conselho que altera o anexo VI da Directiva
91/414/CEE no que respeita aos produtos fitofarmacêuticos que
contêm microrganismos

ENVI COM (03) 814
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
Aplicação pela Comunidade Europeia das "Orientações de Bona"
sobre o acesso aos recursos genéticos e a partilha dos benefícios
decorrentes da sua utilização, ao abrigo da Convenção sobre a
diversidade biológica

ITRE
JURI
ENVI

COM (03) 821
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, um ano
volvido: honrar os nossos compromissos

DEVE
ENVI

COM (03) 829
final
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

18/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a Conferência de Reconciliação Nacional na Somália

Bruxelas, 30 de Janeiro de 2004

A União Europeia congratula-se com o acordo assinado em 29 de Janeiro de 2004 por todas as partes
implicadas nos "dez dias de consultas" que decorreram em Nairobi sobre as questões pendentes relativas às
instituições de transição na Somália. Esse acordo prepara o terreno para se passar à terceira e última fase da
Conferência, proporcionando deste modo uma oportunidade a aproveitar sem hesitações.

A UE saúda os esforços envidados pelos líderes somalis para, superando as suas divergências, alcançar este
resultado fundamental, e exorta-os a zelar por que o mesmo espírito de cooperação positiva prevaleça na
terceira e derradeira fase da Conferência, de modo a que se possa chegar a uma solução abrangente, que não
deixe de fora nenhuma das partes, para a prolongada crise da Somália.

A União Europeia continua a apoiar plenamente o processo de reconciliação nacional sob os auspícios da
IGAD, que constitui a única opção possível para o restabelecimento de um governo operante, da paz e da
estabilidade na Somália, e saúda todos os Estados-Membros da IGAD pela sua intervenção decisiva para o
avanço do processo. A União Europeia destaca, em especial, os esforços frutuosos do Presidente Yoweri
Museveni, que actualmente preside à IGAD, o empenhamento continuado do Presidente Mwai Kibaki e os
esforços infatigáveis do Ministro dos Negócios Estrangeiros queniano Kalonzo Musyoka e presidente do
Comité da Facilitação da IGAD, bem como a presença constante do Ministro dos Negócios Estrangeiros de
Djibuti, Ali Abdi Farah. A União Europeia insta os membros do Comité de Facilitação da IGAD a
prosseguirem os seus esforços conjuntos e a contribuírem para o êxito da fase final da Conferência.

A União Europeia está pronta a prestar apoio técnico e financeiro a um governo provisório na Somália,
plenamente representativo e com uma ampla base de apoio.

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca – países aderentes –, a Bulgária, a Roménia e a Turquia – países candidatos –, a Albânia,
a Antiga República Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina, a Croácia e a Sérvia e Montenegro –
países do Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos – e os países da EFTA membros
do Espaço Económico Europeu, subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________
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19/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o resultado do recurso interposto por
Datuk Seri Anwar Ibrahim da sua sentença, proferida em 8 de Agosto de 2000

Bruxelas, 5 de Fevereiro de 2004

A União Europeia, que tem continuado a acompanhar atentamente este processo judicial, regista a decisão do
tribunal de recurso da Malásia no sentido de não reanalisar a sua confirmação da condenação e pena
proferidas em 8 de Agosto de 2000 contra o antigo Vice-Primeiro-Ministro daquele país, Datuk Seri Anwar
Ibrahim. A União Europeia regista também que o tribunal de recurso decidiu recusar o pedido de libertação
sob fiança.

Lembrando as suas anteriores declarações, em que exprimia já profunda preocupação quanto à equidade do
processo, a União Europeia manifesta a sua decepção com as decisões do tribunal de recurso.

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca – países aderentes –, a Bulgária e a Roménia – países candidatos –, a Albânia, a Antiga
República Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina, a Croácia e a Sérvia e Montenegro – países do
Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos – e a Islândia, o Liechtenstein e a
Noruega – países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu – subscrevem igualmente a presente
declaração.

_______________

20/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, a respeito da declaração de Chipre, da
Eslovénia, da Estónia, da Hungria, da Letónia, da Lituânia, de Malta, da Polónia, da República Checa

e da República Eslovaca – países aderentes –, da Bulgária, da Roménia e da Turquia – países
candidatos –, da Albânia, da Antiga República Jugoslava da Macedónia, da Bósnia e Herzegovina, da
Croácia e da Sérvia e Montenegro – países do Processo de Estabilização e de Associação e potenciais

candidatos – e da Islândia, do Liechtenstein e da Noruega – países da EFTA membros do Espaço
Económico Europeu, sobre a Decisão 2003/907/PESC do Conselho, de 22 de Dezembro de 2003, que dá

execução à Posição Comum 2003/297/PESC relativa à Birmânia/Mianmar
Bruxelas, 2 de Fevereiro de 2004

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca – países aderentes –, a Bulgária, a Roménia e a Turquia – países candidatos –, a Albânia,
a Antiga República Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina, a Croácia e a Sérvia e Montenegro –
países do Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos – e a Islândia, o Liechtenstein e
a Noruega – países da EFTA membros do Espaço Económico
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Europeu, declaram que subscrevem os objectivos da Decisão 2003/907/PESC, de 22 de Dezembro de 2003,
que dá execução à Posição Comum 2003/297/PESC relativa à Birmânia/Mianmar, definida pelo Conselho da
União Europeia em 28 de Abril de 2003 com base no artigo 15.º do Tratado da União Europeia. Mais
declaram que assegurarão a conformidade das suas políticas nacionais com a referida Posição Comum.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

_______________

21/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a adesão da Líbia à Convenção
sobre as Armas Químicas

Bruxelas, 5 de Fevereiro de 2004

A UE recorda a declaração feita pela Presidência Italiana em 20 de Dezembro de 2003 sobre a declaração
relativa às armas de destruição maciça feita em 19 de Dezembro de 2003 por Sua Excelência o Ministro dos
Negócios Estrangeiros da Jamahiriya Árabe Líbia Popular e Socialista, Abdulrahman Shalgam, em nome do
Coronel Khadafi.

A UE congratula-se com as medidas tomadas desde essa data e, em particular, com a recente ratificação pela
Líbia do Tratado de Proibição Total de Ensaios Nucleares e com a sua adesão à Convenção sobre as Armas
Químicas, aguardando com expectativa que a Líbia dê pronto e pleno cumprimento a estes instrumentos
internacionais fundamentais.

A UE espera que a Líbia assine, ratifique e implemente o Protocolo Adicional ao Acordo relativo à
Aplicação de Salvaguardas que celebrou com a Agência Internacional da Energia Atómica. Esta medida será
interpretada como uma confirmação de que a Líbia tenciona respeitar integralmente o actual quadro jurídico
em matéria de não proliferação.

Em conformidade com a Estratégia contra a Proliferação de Armas de Destruição Maciça e respectivos
Vectores que aprovou recentemente, a UE defende a universalização e o reforço dos tratados e acordos
multilaterais em matéria de desarmamento e de não proliferação, e gostaria de incentivar outros Estados que
ainda não o fizeram a aderir a estes instrumentos.
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A UE está firmemente convencida de que a Líbia pode desempenhar um papel determinante para encorajar
outros países, particularmente os da mesma região, a seguir o seu exemplo e a juntar-se aos esforços
internacionais no sentido de promover o desarmamento e a não proliferação de armas de destruição maciça.

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca – países aderentes –, a Bulgária, a Roménia e a Turquia – países candidatos –, a Albânia,
a Antiga República Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina, a Croácia e a Sérvia e Montenegro –
países do Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos – e a Islândia e a Noruega –
países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu – subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________

23/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o Haiti

Bruxelas, 17 de Fevereiro de 2004

A União Europeia está vivamente preocupada com os recentes surtos de violência em várias cidades da
província. Insta todos os actores políticos, sem excepção, a absterem-se de toda e qualquer forma de
comportamento violento.

A acentuada degradação da situação de segurança no Haiti fez-se acompanhar de graves actos de violação
dos direitos humanos e das regras democráticas. Neste contexto, a União Europeia lamenta que, em 12 e
15 de Fevereiro, o desenrolar de uma manifestação pacífica tenha sido impedido, uma vez mais, pela
actuação de bandos armados.

A União Europeia recorda que, no passado dia 31 de Janeiro, o Presidente Aristide aceitou o "Plano de
Acção Preliminar" proposto pela CARICOM. Desse plano fazia parte, como elemento importante, a
salvaguarda do direito de manifestação pacífica.

A União Europeia está alarmada com as frequentes violações do direito internacional humanitário. Recorda
que é obrigação de todos respeitar o pessoal, as instalações, os meios de transporte e o material sanitário. O
emblema da Cruz Vermelha é o símbolo dessa protecção e tem de ser respeitado.

A União Europeia está profundamente convicta de que a actual crise no Haiti deve ser resolvida de forma
pacífica, pela busca do diálogo e do compromisso. Importa contemplar todas as soluções constitucionais. A
União Europeia apoia, em especial, a iniciativa da CARICOM e apela a todas as partes para que a ela
adiram. Solicita às autoridades haitianas que honrem e executem concretamente os compromissos assumidos
pelo Presidente Aristide, de acordo com o calendário aprovado no Plano de Acção.
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Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca – países aderentes -, a Bulgária, a Roménia e a Turquia – países candidatos -, a Albânia,
a Antiga República Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina, a Croácia e a Sérvia e Montenegro –
países do Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos – e a Irlanda, o Liechtenstein e a
Noruega - países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu – subscrevem igualmente a presente
declaração.

_______________

24/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a Posição Comum 2004/133/PESC do
Conselho, de 10 de Fevereiro de 2004, que impõe medidas restritivas contra extremistas da antiga

República Jugoslava da Macedónia (ARJM) e revoga a Posição Comum 2001/542/PESC
Bruxelas, 23 de Fevereiro de 2004

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca – países aderentes –, a Bulgária, a Roménia e a Turquia – países candidatos – e a
Islândia, o Liechtenstein e a Noruega – países da EFTA, membros do Espaço Económico Europeu –
declaram que subscrevem os objectivos da Posição Comum 2004/133/PESC do Conselho, de 10 de Fevereiro
de 2004, que impõe medidas restritivas contra extremistas da antiga República Jugoslava da Macedónia
(ARJM) e revoga a Posição Comum 2001/542/PESC. Mais declaram que assegurarão a conformidade das
suas políticas nacionais com a referida posição comum.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

_______________

25/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o processo de verificação e validação de assinaturas na Venezuela

Bruxelas, 23 de Fevereiro de 2004

A União Europeia reafirma o seu empenho no desenvolvimento democrático da Venezuela e reitera a
importância da plena implementação do acordo político assinado em 29 de Maio de 2003 pelo Governo e
pela "Coordinadora Democratica" da oposição, em conformidade com a Resolução 833 da Organização dos
Estados Americanos (OEA), que apela a uma solução constitucional, democrática, pacífica e eleitoral para a
crise na Venezuela.
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A União Europeia sublinha a importância de o "Consejo Nacional Eleitoral" (CNE) dar pronto e efectivo
cumprimento aos seus deveres institucionais. Neste contexto, a União Europeia está preocupada com a
demora no processo de verificação e validação de assinaturas que serve para determinar a possibilidade de se
realizarem referendos revogatórios. A União Europeia congratula-se com o facto de o CNE ter anunciado a
intenção de concluir o processo até 28 de Fevereiro, o mais tardar, e apela ao CNE para que tome
rapidamente uma decisão definitiva sobre a realização dos referendos.

Tendo em conta o papel da OEA na Venezuela e a cooperação que estabeleceu com o CNE no processo de
verificação, a União Europeia apoia plenamente as recomendações contidas na declaração conjunta feita pela
OEA e pelo Centro Carter em 13 de Fevereiro de 2004. Concorda, em particular, com os critérios de
observação internacional, designadamente o princípio da transparência nos mecanismos de controlo contra
eventuais fraudes e o direito inalienável de participação dos cidadãos, que a autoridade eleitoral tem de
garantir. A UE entende que deve ser respeitada a vontade dos signatários. Embora a UE reconheça que possa
ter havido alguns casos de fraude, o CNE deve aplicar a regulamentação técnica por forma a respeitar os
direitos dos cidadãos que assinaram petições de boa fé.

A União Europeia apela a todas as partes para que continuem a implementar o acordo de 29 de Maio de 2003
num clima de respeito mútuo, tolerância e contenção e para que respeitem plenamente a Declaração contra a
Violência e pela Paz e a Democracia, de 18 de Fevereiro de 2003, no âmbito do Estado de direito e dos
princípios democráticos.

Chipre, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca – países aderentes –, a Bulgária, a Roménia e a Turquia – países candidatos –, a Albânia,
a Antiga República Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina, a Croácia e a Sérvia e Montenegro –
países do Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos – e a Islândia, o Liechtenstein e
a Noruega – países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu – subscrevem igualmente a presente
declaração.

_______________

26/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a situação em Darfur (Sudão)

Bruxelas, 25 de Fevereiro de 2004

A UE está seriamente preocupada com a situação na região de Darfur, no Oeste do Sudão. A crise
humanitária não pára de se agravar, estimando-se que há mais de 700 000 pessoas deslocadas internamente a
precisar de assistência humanitária com urgência. A UE apela ao Governo do Sudão para que conceda às
agências da ONU e a outras organizações humanitárias acesso pleno e continuado a todas as áreas de Darfur,
pois a situação precária das populações locais exige atenção imediata. A UE recorda a preocupação que
manifestou no comunicado conjunto resultante do diálogo político UE-Sudão realizado em Cartum em
18 de Dezembro de 2003 e o apelo que lançou a todas as partes para que assegurem a protecção da
população civil e permitam o livre acesso do pessoal humanitário às populações necessitadas.
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A UE está alarmada com os relatos segundo os quais as milícias Janjaweed continuam sistematicamente a
tomar como alvo dos seus ataques aldeias e centros para pessoas deslocadas internamente. A UE condena
firmemente estes ataques e apela ao Governo do Sudão para que ponha cobro às atrocidades cometidas pelos
Janjaweed. A UE insta igualmente o Governo do Sudão a investigar completamente os ataques perpetrados e
a assegurar que os seus autores sejam levados a tribunal. A UE insta os grupos rebeldes que operam na
região de Darfur a deixar passar as agências humanitárias em segurança e a abster-se de toda e qualquer
actividade que prejudique a disponibilização de ajuda humanitária. A UE exorta todas as partes no conflito a
acordar num cessar-fogo imediato e a restabelecer a estabilidade na região através de conversações de paz
mediadas.

_______________
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

REUNIÃO PLENÁRIA

DE 28 E 29 DE JANEIRO DE 2004

SÍNTESE DOS PARECERES ADOPTADOS

Os pareceres do CESE podem ser consultados na íntegra e nas 11 línguas oficiais no
sítio Internet do CESE, cujo endereço é o seguinte:

http://www.esc.eu.int (rubrica "Documentos")

A reunião plenária contou com a presença de V. REDING, membro da Comissão, e de D.
ROCHE, ministro dos Assuntos Europeus da Irlanda, em nome da presidência em exercício do Conselho da
União Europeia.

1. ORGANIZAÇÃO DOS MERCADOS E POLÍTICA DE
CONCORRÊNCIA

•  Obrigações contratuais
Relator: J. PEGADO LIZ (Actividades diversas – PT)

–   Referência: COM(2002) 654 final – CESE 88/2004
 
 –   Pontos principais:

 Aos dois grandes objectivos do Livro Verde, a transformação da Convenção de Roma num instrumento
comunitário e a modernização do seu texto, o Comité responde afirmativamente, e aconselha que tal se
faça com a brevidade compatível com a dificuldade da matéria.
 
 Entende o Comité que o instrumento jurídico comunitário a utilizar deverá ser o Regulamento e concorda
com a base jurídica dos artigos 61º c) e 65º b) do Tratado, apontada pela Comissão.
 
 O Comité reafirma, no essencial, os grandes princípios enformadores da Convenção e entende que devem
ser mantidos como estruturantes do Regulamento.

http://www.cese.europa.eu
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 Nas suas propostas, que deixa enunciadas detalhadamente, o Comité orientou-se fundamentalmente pela
necessidade não só de actualizar várias disposições da Convenção de Roma face à evolução do comércio
das transações intracomunitárias e aos novos instrumentos contratuais, designadamente nas vendas à
distância, mas também de resolver várias questões de interpretação suscitadas pela doutrina e pelos
tribunais durante a vigência da Convenção de Roma.
 
 No parecer que formula, e nas respostas às vinte questões suscitadas pela Comissão, para além de outras
de sua iniciativa, o Comité procurou apresentar soluções que mantenham o equilíbrio de interesses das
partes envolvidas, no respeito dos princípios do Direito consagrados como património comum das ordens
jurídicas dos países membros.
 
 O Comité tem, no entanto, a consciência de que não esgotou o assunto e aconselha, por isso, a Comissão a
que, na elaboração final do texto que irá propor, tenha na devida conta todos os contributos que lhe
chegarem como resultado da sua iniciativa muito louvável do presente Livro Verde.

–   Contacto: Jakob ANDERSEN
        (Tel.: 0032 2 546 92 58 – E-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

 
•  XXXII Relatório sobre a Política de Concorrência

 Relator: METZLER (Actividades diversas – DE)
 

 –   Referência: SEC(2003) 467 final – CESE 107/2004
 

 –   Pontos principais:

As conclusões do Comité podem ser resumidas como segue:

• O Comité aprova a reorganização do direito processual em matéria de acordos, decisões e práticas
concertadas e a transição para o sistema de excepção legal que lhe está associada. A Comissão
deveria, porém, aproveitando a ocasião proporcionada pelo pacote legislativo de modernização, dar
alguns retoques na reforma e esforçar-se por assegurar às empresas maior segurança jurídica e
consagrar mais na legislação o princípio de balcão único e os direitos de defesa das empresas.

• Os danos concretos deveriam ter mais peso no cálculo das coimas.

• No sector das profissões liberais, as regras da concorrência deveriam consentir o nível de
regulamentação que é necessário para o exercício das suas funções específicas e obrigações legais.

• Quanto à reforma do controlo das concentrações, a Comissão deveria incluir na reformulação do
critério de posição dominante apenas o caso específico dos "efeitos unilaterais", de modo a continuar
a garantir às empresas europeias a máxima segurança jurídica. A Comissão poderia incentivar ainda
mais os argumentos de ganhos de eficiência no que toca aos poderes de investigação e ao montante
das sanções e deveria ter em conta que o controlo das concentrações e as diligências processuais
contra infracções à concorrência exigem meios diferentes.
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•  A Comissão deveria publicar em breve as anunciadas medidas de reforma no domínio dos auxílios
estatais e dar oportunidade aos meios em causa de exprimirem a sua posição quando for debatida a
questão dos "auxílios existentes" nos países candidatos. Os relatórios futuros poderiam evocar ainda
a prática da Comissão em matéria de auxílios estatais ao abrigo dos fundos estruturais.

 
 –   Contacto: Nemesio MARTINEZ

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

•  Homologação dos veículos a motor (reformulação)
 Relator: LEVAUX (Empregadores – FR)
 

 –   Referência: COM(2003) 418 final – 2003/0153 (COD) – CESE 90/2004
 
 –   Contacto: Aleksandra KLENKE
         (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – E-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

 2. POLÍTICA AGRÍCOLA

•  Emprego na Agricultura / UE e países candidatos
 Relator: WILMS (Trabalhadores – DE)
 

 –   Referência: parecer de iniciativa – CESE 109/2004
 

 –   Pontos principais:
 

A agricultura e o desenvolvimento rural são dois dos problemas mais prementes que se colocam com o
alargamento da União Europeia a Leste. O aumento do número de pessoas afectas à agricultura e a
inerente restruturação do sector farão intensificar a concorrência entre agricultores e no acesso a postos
de trabalho, o que poderá ter repercussões graves no tecido económico e social da agricultura europeia e
nos sistemas de segurança social.

O acréscimo do desemprego nas zonas rurais dos países candidatos poderá também contribuir para
agravar a situação do mercado de trabalho nos actuais Estados-Membros. Prevê-se que nos países
candidatos a discrepância entre o nível de vida nas metrópoles e nas zonas rurais periféricas se venha a
acentuar, não só em termos económicos. E também o capital humano se modificará: quer os jovens quer
as pessoas com qualificações migrarão para regiões mais prósperas.

No seu parecer, o Comité fornece uma visão do futuro da situação do emprego nas zonas rurais,
indicando meios para atingir os fins visados:

•  Uma agricultura competitiva e sustentável é absolutamente essencial para salvaguardar o emprego e
desenvolvimento social, devendo operar no âmbito de uma política integrada em prol do espaço
rural.

•  Necessidade de redobrar esforços na luta contra o desemprego.
•  Tirar melhor partido das potencialidades existentes e, por via da acção política, retirar sinergias dos

recursos e programas disponíveis.
•  Os parceiros sociais poderiam cooperar com outros actores regionais, colocando o seu saber

profissional e a sua experiência na identificação de possibilidades ao serviço da formação e
aplicação de novas ideias.
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 –   Contacto: Johannes KIND
         (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – E-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 
•  Organização comum de mercado no sector do linho e do cânhamo

 Relatora: SANTIAGO (Empregadores – PT)

 –   Referência: COM(2003) 701 final – 2003/ 0275 (CNS) – CESE 104/2004
 
 –   Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO
         (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – E-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
 
3. INDÚSTRIAS CULTURAIS

•  Indústrias culturais
Relator: RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Empregadores – ES)
 

 –   Referência: parecer exploratório – CESE 102/2004
 

 –   Pontos principais:
 
O Comité responde a duas perguntas colocadas por V. REDING, comissária europeia para a Cultura, a
saber:

•  Quais são os desafios culturais e socioeconómicos com que as indústrias culturais se deparam na
Europa?

•  Que contribuição poderá dar a Europa para responder de forma duradoura a esses mesmos desafios?

O Comité lamenta não ter podido apresentar as suas observações ao programa Cultura 2000, devido à
expressa limitação estabelecida no nº 5 do artigo 151º do Tratado CE, embora, segundo o disposto no
artigo 157º, deva ser consultado quando se tratar de medidas de apoio à indústria em geral e às indústrias
culturais em particular.

O parecer do Comité analisa detalhadamente os desafios culturais e socioeconómicos que as indústrias
culturais têm que enfrentar na Europa:

– Necessidade de definir o que se entende por “indústrias culturais” e de identificar os sectores de
actividade que compreendem.

– Desafios derivados da diversidade linguística.
– Problemas específicos das empresas do sector cultural.
– Desafios relacionados com a globalização.
– Problemas que a União Europeia terá que enfrentar.
– Contribuição que a Europa pode dar para responder de forma duradoura a esses desafios.

O Comité aduz observações sobre a forma de abordar alguns dos problemas que afectam as indústrias
culturais, em especial no que respeita a:
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– Política cultural da União Europeia.
– Espaço Cultural Europeu.
– Definição de indústrias culturais.
– Apoio à indústria cultural.
– Educação e sensibilização para a cultura.
– Apoio aos criadores e aos artistas.

 –   Contacto: João PEREIRA dos SANTOS
         (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – E-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

4. ENERGIA

•  Fontes de energia renováveis
 Relatora: SIRKEINEN (Empregadores – FI)

 – Referência: parecer de iniciativa – CESE 94/2004
 

 – Pontos principais:
 

O Comité defende expressamente o objectivo de promover resoluta e eficazmente o uso de fontes de
energia renováveis (FER), apontando, ao mesmo tempo, para as contradições e incongruências das
relações com as áreas políticas e os níveis de acção complementares, tal como o sistema de comércio de
emissões. Constata que relativamente ao regimes de apoio existe uma variação considerável no atinente à
concepção, à abordagem e à amplitude dos meios colocados à disposição e que a sua aplicação tem um
cariz quase exclusivamente nacional. Este facto poderá causar grandes perturbações no mercado interno.
Além disso, a maioria dos regimes de apoio não permite a concorrência entre diferentes formas de
energias renováveis, nem entre estas e a produção tradicional. Refira-se ainda que a maioria destes
regimes carece de critérios para determinar a relação custo-eficácia e de elementos que promovam o
desenvolvimento das tecnologias e da eficiência.

Por conseguinte, o Comité recomenda:

– O intercâmbio de boas práticas entre os Estados-Membros, as regiões e demais actores, no sentido de
promover as FER, bem como a elaboração de um relatório periódico relativo ao desenvolvimento
dos mercados das FER;

– A avaliação em profundidade da interacção, da coerência e dos efeitos práticos das diferentes
políticas comunitárias que afectam a utilização das FER, a fim de evitar uma sobreregulamentação;

– A realização, com a maior brevidade, de um estudo exaustivo da evolução e da situação actual da
promoção das FER, incidindo em particular na capacidade de inovação, em questões de mercado, na
relação custo-eficácia das medidas de apoio, no impacto que estas terão nos custos a suportar pelos
consumidores e na competitividade global das indústrias da UE.

 –   Contacto: Siegfried JANTSCHER
        (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – E-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
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5. TRANSPORTES E SEGURANÇA DOS TRANSPORTES
 
•  Infra-estruturas de transportes do futuro
 Relatores: ALLEWELDT (Trabalhadores – DE)
            LEVAUX (Empregadores – FR)
            RIBBE (Actividades diversas – DE)

 
 –   Referência: parecer de iniciativa – CESE 93/2004

 
 –   Pontos principais:

Para o CESE, a política de transportes da União Europeia deve tornar-se uma das prioridades centrais no
âmbito da política em matéria de desenvolvimento sustentável e de alterações climáticas.

Considera ainda necessário 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, além da cooperação dos
ministros dos Transportes, é igualmente necessária a participação de associações empresariais, empresas
de transportes, sindicatos e associações ambientais e representativas dos consumidores.

Neste contexto, o CESE salienta que:

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

– Há que dar maior importância à utilização das vias de navegação interior de modo compatível com o
ambiente e ao reforço 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.

Por último, no que diz respeito ao financiamento das infra-estruturas, o CESE propõe a criação de um
fundo europeu para as obras das RTE-T prioritárias, cuja gestão será confiada ao Banco Europeu de
Investimento, 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)

•  Alteração/Agência Europeia da Segurança Marítima
 Relator: CHAGAS (Trabalhadores – PT)

 
 – Referência: COM(2003) 440 final – 2003/0159 (COD) – CESE 95/2004
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 – Contacto: Luís LOBO

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

•  Alteração/ segurança da aviação civil
 – Relator: SIMONS (Trabalhadores – NL)

 
 – Referência: COM(2003) 566 final – 2003/0222 (COD) – CESE 98/2004
 
 –   Contacto: Siegfried JANTSCHER
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – E-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

6. FISCALIZAÇÃO DAS FRONTEIRAS E LIVRE CIRCULAÇÃO DE
PESSOAS

•  Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras
Externas

 Relator: PARIZA CASTAÑOS (Empregadores – ES)
– Referências: COM(2003) 687 final – 2003/0273 (CNS) – CESE 108/2004
 
– Pontos principais:

O CESE, através do presente parecer, adopta uma posição favorável à criação de uma Agência Europeia
de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas, que será constituída mediante o presente
regulamento. A Agência melhorará a coordenação entre as autoridades dos Estados-Membros e
implicará uma melhoria da eficácia  no controlo das fronteiras externas.

Entre as missões principais da Agência deve-se incluir a de melhorar o tratamento humanitário às
pessoas e o respeito das convenções internacionais em matéria de direitos humanos. É particularmente
importante que a eficácia no controlo das fronteiras respeite o direito de asilo.

O CESE está de acordo com a Comissão quando entende que o regresso voluntário deve merecer a
preferência e considera que a Agência deve assegurar o respeito dos princípios do direito humanitário e
em especial do direito de asilo.

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

•  Pequeno tráfego fronteiriço nas fronteiras terrestres externas entre os
Estados-Membros

 Relator único: SIMONS (Empregadores – NL)
– Referências: COM(2003) 502 final – 2003/0193 (CNS) – 2003/0194 (CNS) – CESE 101/2004
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– Pontos principais:

O Comité subscreve o objectivo das duas propostas em matéria de pequeno tráfego fronteiriço, que
consiste em facilitar a passagem da fronteira pelos residentes fronteiriços de boa fé, tendo
simultaneamente em conta a necessidade de impedir a imigração ilegal, bem como demais potenciais
ameaças à segurança resultantes de actividades criminosas.

Caso este duplo objectivo não possa ser concretizado através das disposições relevantes do direito
comunitário (incluindo o acervo de Schengen), o Comité apresenta uma série de recomendações relativas
à proposta de regulamento do Conselho que consta no documento 2003/0193.

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

 
•  Gases fluorados

Relator: SEARS (Empregadores – UK)
 

 –   Referência: COM(2003) 492 final – 2003/0189 (COD) – CESE 100/2004
 
 –   Contacto: Robert WRIGHT
                 (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – E-mail: robert.wright@esc.eu.int)

•  Transferências de resíduos
Relator: BUFFETAUT (Empregadores – FR)
 

 –   Referência: COM(2003) 379 final – 2003/0139 (COD) – CESE 99/2004
 
 –   Contacto: Robert WRIGHT

                (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – E-mail: robert.wright@esc.eu.int)
 
•  Gases poluentes provenientes dos motores de ignição

 Relator: RANOCCHIARI (Empregadores – IT)
 

 – Referência: COM(2003) 522 final – 2003/0205 (COD) – CESE 91/2004
 
 –   Contacto: Aleksandra KLENKE
          (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – E-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

 
•  Práticas comerciais desleais

 Relator: HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades diversas – ES)
 

 –   Referência: COM(2003) 356 final – 2003/0134 (COD) – CESE 105/2004
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 –    Pontos principais:

O CESE concorda com a Comissão no tocante ao objectivo de garantir um elevado nível de defesa dos
consumidores e permitir o funcionamento do mercado interno. Cabe reconhecer os esforços realizados
pela Comissão e a avaliação ex-ante formalizada antes da apresentação da proposta.

O Comité defende, também, a necessidade de evitar regulamentação demasiado pormenorizada, e de
harmonizar gradualmente o mais possível a legislação.

O CESE considera especialmente importante o facto de a proposta prever que, em caso de conflito, as
directivas específicas prevalecerão sobre a directiva-quadro.

Por isso, considera conveniente inserir na proposta uma cláusula de standstill que garanta a inexistência de
um retrocesso nos níveis de defesa actuais.

O CESE considera que seria preferível uma única regulamentação da publicidade enganosa, quer através
da presente proposta que apresenta uma derrogação à directiva existente, quer alterando a directiva vigente
com a aprovação da presente proposta, e prever a aplicação por analogia ("reflex-application") com
carácter obrigatório nos casos em que uma cláusula considerada abusiva numa relação contratual
"consumidor-empresa" consta de uma relação contratual entre empresas numa fase anterior da cadeia de
distribuição.

O CESE defende que a proposta se deveria fundamentar no artigo 153º do Tratado CE ou, eventualmente,
numa base jurídica conjunta com o artigo 95º do TCE.

Como complemento dos códigos de conduta, a proposta devia contemplar a possibilidade de adopção de
medidas para a resolução extrajudicial de conflitos. O CESE considera que, além das medidas propostas,
os Estados-Membros deviam prever outras medidas de execução tendentes a reforçar a aplicação da
directiva-quadro, designadamente a publicação, nos meios de comunicação social, das decisões judiciais
que imponham a cessação das práticas comerciais desleais

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

 
•  Cooperação na defesa do consumidor

 Relator: HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades diversas – ES)
 

–   Referência: COM(2003) 443 final – 2003/0162 (COD) – CESE 106/2004
 

–   Pontos principais:
 
O Comité aprova os objectivos e as metas da proposta da Comissão, mas lamenta que a base jurídica
invocada não seja o artigo 153º.

A proposta não é clara quando trata das condições de reembolso de despesas resultantes de encargos e
perdas resultantes de medidas consideradas não fundamentadas por uma instância judicial no que respeita
à substância de uma infracção intracomunitária. Haveria que explicitar que se trata de declarações
judiciais definitivas e que, por conseguinte, não podem ser objecto de recurso.
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O CESE lamenta que a Comissão contemple a possibilidade de ocorrência de infracções "mínimas" em
matéria de consumo noutros Estados-Membros sem aplicação de sanções.

Parece excessiva a proposta de indeferir um pedido de assistência mútua, por fundamentação insuficiente.

O CESE lamenta, que a Comissão não esteja obrigada a apresentar ao Parlamento Europeu e ao Comité
Económico e Social Europeu um relatório periódico sobre a aplicação do regulamento a nível
comunitário.

Finalmente, o CESE considera que os procedimentos instituídos por esta Decisão se afiguram demasiado
burocráticos e que se deveria prever mecanismos próprios e mais céleres para a sua execução.
 

–   Contacto: Nemesio MARTINEZ
         (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – E-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
 
9. FISCALIDADE

•  Prorrogação do regime de taxas reduzidas de IVA
 Relator: MALOSSE (Empregadores – FR)

− Referência: COM(2003) 825 final – 2003/0317 (CNS) – CESE 103/2004

− Pontos principais:

O CESE pronuncia-se, pois, favoravelmente sobre o princípio da prorrogação até 31 de Dezembro de
2005 da taxa reduzida do IVA, a fim de evitar as graves consequências do vazio jurídico e da cessação
abrupta de medidas, cujo impacto positivo foi possível demonstrar.

Lamenta, no entanto, que o Conselho não tenha conseguido chegar a acordo sobre a proposta de directiva
da Comissão Europeia que visava racionalizar e simplificar o sistema. Salienta, a este propósito, que o
princípio da unanimidade em matéria fiscal constitui um obstáculo objectivo.

− Contacto: Borbála SZIJ
        (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – E-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

10. PME E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

•  Cibercomércio/"Go digital"
 Relator: McDONOGH (Empregadores – IE)
 

 –   Referência: COM(2003) 148 final – CESE 89/2004
 –   Contacto: João PEREIRA dos SANTOS
                      (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – E-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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11. CODIFICAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
COMUNITÁRIA

•  Codificação/veículos de aluguer
 Relator: SIMONS (Empregadores – NL)

 
 – Referência: COM(2003) 559 final – 2003/0221 (COD) – CESE 97/2004
 
 – Contacto: Siegfried JANTSCHER
          (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – E-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

•  Exploração dos aviões/Convenção
 Relator: GREEN (Empregadores – DK)
 
 – Referência: COM(2003) 524 final – 2003/0207 (COD) – CESE 96/2004

 
– Contacto: Luís LOBO

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

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



Addendum: 2

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 67
Type: http:

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