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UEN Grupo União para a Europa das Nações
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NI Não-inscritos

Nomes das Comissões

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

BUDG Comissão dos Orçamentos
CONT Comissão do Controlo Orçamental
LIBE Comissão das Liberdades e dos Direitos dos Cidadãos, da Justiça e dos Assuntos

Internos
ECON Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
JURI Comissão dos Assuntos Jurídicos e do Mercado Interno
ITRE Comissão da Indústria, do Comércio Externo, da Investigação e da Energia
EMPL Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
ENVI Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor
AGRI Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
PECH Comissão da Pesca
RETT Comissão da Política Regional, dos Transportes e do Turismo
CULT Comissão para a Cultura, a Juventude, a Educação, os Meios de Comunicação Social e

os Desportos
DEVE Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação
AFCO Comissão para os Assuntos Constitucionais
FEMM Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades
PETI Comissão das Petições
MARE Comissão Temporária para o Aumento da Segurança no Mar
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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

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

05/04 Abuso do sistema de correio electrónico.

07/04 Disposições financeiras válidas para as viagens efectuadas após o período de sessões de
Maio e antes do início da nova legislatura.

09/04 Acesso excepcional de estagiários aos edifícios do Parlamento Europeu em Bruxelas no
período compreendido entre 10 de Maio e 16 de Julho de 2004.

10/04 Encerramento provisório das instalações de sauna do edifício WIC, em Estrasburgo.

11/04 Procedimentos relativos às chaves - recuperação das chaves no final da legislatura.

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

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

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

_______________
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NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO

Notificação oficial da eleição
de uma deputada grega ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 29 de Março de 2004, tomou conhecimento da eleição de

Merópi KALDI

em substituição do deputado Christos FOLIAS (PPE-DE/GR), com efeitos a partir do dia 24 de Março de
2004.

_______________

Notificação oficial da eleição
de três deputados espanhóis ao Parlamento Europeu

A 2 de Abril de 2004, as autoridades espanholas competentes notificaram ao Presidente do Parlamento
Europeu a designação na qualidade de deputados europeus de:

•  Cristina SORIANO GIL, em substituição de María del Carmen ORTIZ RIVAS (PSE/ES), com efeito a
partir de 2 de Abril de 2004,

•  José VILA ABELLÓ, em substituição de Carlos RIPOLL Y MARTÍNEZ DE BEDOYA (PPE/DE/ES),
com efeito a partir de 2 de Abril de 2004,

•  Enric Xavier MORERA I CATALÁ, em substituição de Carles-Alfred GASÒLIBA I BÖHM
(ELDR/ES), com efeito a partir de 2 de Abril de 2004.

O Parlamento tomará conhecimento no decurso da sessão plenária de 19 de Abril de 2004.

__________
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Notificação oficial da eleição
de um  deputado grego ao Parlamento Europeu

Por carta datada de 15 de Abril de 2004, as autoridades competentes gregas notificaram ao Presidente do
Parlamento Europeu a designação na qualidade de deputado europeu de:

Nikolaos CHOUNTIS

em substituição do deputado Alexandros ALAVANOS (GUE/NGL-GR), com efeitos a partir do dia 15 de
Abril de 2004.

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 19 de Abril de 2004.

_______________

Notificação oficial da eleição
de um  deputado espanhol ao Parlamento Europeu

Na sessão de 20 de Abril de 2004, o Parlamento tomou conhecimento da nomeação do:

Luis Marco AGUIRIANO NALDA

em substituição da deputada María RODRÍGUEZ RAMOS (PSE/ES), com efeitos a partir do dia 19 de
Abril de 2004.

_______________
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Termo do mandato de um deputado grego
ao Parlamento Europeu

Na sessão de 29 de Março de 2004, o Parlamento tomou conhecimento da nomeação do:

Christos FOLIAS (PPE-DE/GR)

para funções incompatíveis com o mandato de deputado ao Parlamento Europeu.

Nos termos do disposto n.º 4 do artigo 8.º do Regimento, o seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu
cessa, com efeitos a partir do dia 10 de Março de 2004.

_______________

Termo do mandato de um deputado francês
ao Parlamento Europeu

Na sessão de 22 de Abril de 2004, o Parlamento Europeu foi informado do fim do mandato de:

Michel RAYMOND (EDD/FR)

com efeito retroactivo a 1 de Abril de 2004.

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

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

Carles Alfred GASÓLIBA I BöHM (ELDR/ES)

apresentou o pedido de renúncia ao seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu, com efeitos a partir
de 2 de Abril de 2004.

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 1 de Abril de 2004.

_______________

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

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

Carlos RIPOLL Y MARTINEZ DE BEDOYA (PPE-DE/ES)

apresentou o pedido de renúncia ao seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu, com efeitos a partir
de 2 de Abril de 2004.

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 1 de Abril de 2004.

_______________
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Renúncia de uma deputada espanhola ao seu mandato de deputada ao
Parlamento Europeu

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

Maria del Carmen ORTIZ RIVAS (PSE/ES)

apresentou o pedido de renúncia ao seu mandato de deputada ao Parlamento Europeu, com efeitos a partir
de 2 de Abril de 2004.

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 1 de Abril de 2004.

_______________

Renúncia de uma deputada espanhola ao seu mandato de deputada ao
Parlamento Europeu

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

Maria RODRÍGUEZ RAMOZ (PSE/ES)

apresentou o pedido de renúncia ao seu mandato de deputada ao Parlamento Europeu, com efeitos a partir
de 2 de Abril de 2004.

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 1 de Abril de 2004.

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

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

Alexandros ALAVANOS (GUE/NGL-GR)

apresentou o pedido de renúncia ao seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu, com efeitos a partir
de 15 de Abril de 2004.

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 1 de Abril de 2004.

_______________

Substituição de três observadores letões
no Parlamento Europeu

Na sua sessão de 29 de Março de 2004, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da cessação do
mandato dos seguintes observadores letões:

•  Juris DOBELIS, com efeitos a partir de 18 de Março de 2004,
•  Aldis KU�ĶIS, com efeitos a partir de 18 de Março de 2004,
•  Rihards PĨKS, com efeitos a partir de 24 de Março de 2004,

bem como da designação de:

•  Silva GOLDE, em substituição de Rihards PĨKS, com efeitos a partir de 24 de Março de
2004.

•  Inese �LESERE, em substituição de Aldis KU�ĶIS, com efeitos a partir de 25 de Março de
2004.

_______________
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Substituição de dois observadores malteses
ao Parlamento Europeu

Por carta datada de 29 de Março de 2004, as autoridades competentes de Malta notificaram ao Parlamento
Europeu a designação dos seguintes observadores malteses:

Jason AZZOPARDI

Mario de MARCO

em substituição de Michael FRENDO (PPE-DE) e de Antonio FENECH (PPE-DE), com efeito a partir de
29 de Março de 2004.

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 19 de Abril de 2004.

_______________

Substituição de um observador cipriota no Parlamento Europeu

Por carta datada de 6 de Abril de 2004, as autoridades competentes notificaram ao Parlamento Europeu a
designação de:

Lefteris CHRISTOFOROU

em substituição de Georgios TASOU (PPE-DE), com efeito a partir de 13 de Abril de 2004.

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 19 de Abril de 2004.

_______________
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Substituição de um observador letão ao Parlamento Europeu

Por carta datada de 8 de Abril de 2004, as autoridades competentes de Letónia notificaram o Parlamento
Europeu da designação de

Guntars KRASTS

em substituição de Juris DOBELIS, com efeito a partir de 7 de Abril de 2004.

O Parlamento tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 19 de Abril de 2004.

_______________

Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
Polónia, a partir de 1 de Maio de 2004

Por carta de 29 de Março de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 43 Deputados designados ao
Parlamento Europeu, a partir de 1 de Maio de 2004, pelo "Sejm" polaco.

Foram designados1:

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.

BIELAN Adam
CHRZANOWSKI Zbigniew
CIBOROWSKA Danuta
CIEMNIAK Grażyna
FILIPEK Krzysztof
GADZINOWSKI Piotr
GAŁAŻEWSKI Andrzej
GAWŁOWSKI Andrzej
GIERTYCH Maciej
GRZEBISZ-NOWICKA Zofia
GRZYB Andrzej
IWIŃSKI Tadeusz
JASKIERNIA Jerzy
KALISZ Ryszard
KAMIŃSKI Michał Tomasz
KLICH Bogdan
KŁOPOTEK Eugeniusz
KLUKOWSKI Wacław
KOWALSKA Bronisława
KUBICA Józef

LEPPER Andrzej
LEWANDOWSKI Janusz Antoni
LIBERADZKI Bogusław
LIBICKI Marcin
LISAK Janusz
ŁYŻWIŃSKI Stanisław
MACIEREWICZ Antoni
PASTERNAK Agnieszka
PĘCZAK Andrzej
PROTASIEWICZ Jacek
PUSZ Sylwia
RUTKOWSKI Krzysztof
SIEKIERSKI Czesław
SMOLEŃ Robert
SZCZYGŁO Aleksander
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Por carta de 12 de Março de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 11 Deputados designados ao
Parlamento Europeu, a partir de 1 de Maio de 2004, pelo Senado polaco.

Foram designados1:

BIELA Adam
CHRONOWSKI Andrzej
CYBULSKI Zygmunt
DRZĘŹLA Bernard
GRABOWSKA Genowefa
LITWINIEC Bogusław
PIENIĄŻEK Jerzy
PODGÓRSKI Bogdan
SMORAWIŃSKI Jerzy
WITTBRODT Edmund
ŻENKIEWICZ Marian

__________

Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados por Malta,
a partir de 1 de Maio de 2004

Por carta de 29 de Março de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 5 Deputados designados ao
Parlamento Europeu, a partir de 1 de Maio de 2004, pelo Parlamento maltês.

Foram designados1

ATTARD-MONTALTO John
AZZOPARDI Jason
BONNICI Josef
DE MARCO Mario
VELLA George

__________

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
Eslováquia, a partir de 1 de Maio de 2004

Por carta de 6 de Abril de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 14 Deputados designados ao
Parlamento Europeu, a partir de 1 de Maio de 2004, pelo Parlamento eslovaco.

Foram designados1:

A. NAGY László
BAUER Edit
BEŇOVÁ Monika
BROCKA Julius
FICO Róbert
HERIBAN Jozef
GAĽA Milan
GALBAVÝ Tomá�
KOZLÍK Sergej 
KUBOVIČ Pavol
�EVC Jozef
VETE�KA Viliam
ZÁBORSKÁ Anna
�IAK Rudolf

_______________

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
Eslovénia, a partir de 1 de Maio de 2004

Por carta de 6 de Abril de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 7 Deputados designados ao
Parlamento Europeu, a partir de 1 de Maio de 2004, pelo Parlamento esloveno.

Foram designados1

BREJC Mihael
GERMIČ Ljubo
HORVAT Franc
JAKIČ Roman
PETERLE Alojz
PODOBNIK Janez

_______________

Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
Lituânia, a partir de 1 de Maio de 2004

Por carta de 6 de Abril de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 13 Deputados designados ao
Parlamento Europeu, a partir de 1 de Maio de 2004, pelo Parlamento lituano.

Foram designados1:

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.

BASTYS Mindaugas
BOBELIS Kazys Jaunutis
DID�IOKAS Gintaras
KRI�ČIŪNAS Kęstutis  
KUZMICKAS Kęstutis
KVIETKAUSKAS Vytautas
LANDSBERGIS Vytautas
LYDEKA Arminas
MALDEIKIS Eugenijus 
PLOK�TO Artur
SEDLICKAS Romanas Algimantas
VALYS Antanas
VĖSAITĖ Birutė

_______________
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
Hungria, a partir de 1 de Maio de 2004

Por carta de 7 de Abril de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 24 Deputados designados ao
Parlamento Europeu, a partir de 1 de Maio de 2004, pelo Parlamento húngaro.

Foram designados1:

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.

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

KÓSA KOVÁCS Magda
MANNINGER Jenő
NÉMETH Zsolt
ŐRY Csaba
SURJÁN László
SZABÓ Zoltán
SZÁJER József
SZENT-IVÁNYI István
TABAJDI Csaba
VADAI Ágnes
VÁRI Gyula
VASTAGH Pál

_______________

Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
Estónia, a partir de 1 de Maio de 2004

Por carta de 7 de Abril de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 6 Deputados designados ao
Parlamento Europeu, a partir de 1 de Maio de 2004, pelo Parlamento estónio.

Foram designados 1

BERG Eiki
ILVES Toomas Hendrik
LAAR Mart
OVIIR Siiri
REILJAN Janno
SAVI Toomas

_______________
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
República Checa, a partir de 1 de Maio de 2004

Por carta de 8 de Abril de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 24 Deputados designados ao
Parlamento Europeu, a partir de 1 de Maio de 2004, conjuntamente pelo "Senado" e o "Poslanecká
Sněmovna" da República Checa.

Foram designados1:

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.

BENE� Miroslav
EKERT Milan
FAJMON Hynek
FALBR Richard
HOLÁŇ Vilém
KONEČNÁ Kateřina
KROUPA Daniel
LACHNIT Petr
LA�TŮVKA Vladimír
LOBKOWICZ Jaroslav
MALLOTOVÁ Helena
MA�TÁLKA Jiří

OUZKÝ Miroslav
PALEČKOVÁ Alena
POSPÍ�IL Jiří
RANSDORF Miloslav
RÖGNEROVÁ Helena
ROUČEK Libor
SEFZIG Luděk
�ULÁK Petr
SVOBODA Pavel
TITZ Milo�
VACULÍK Josef
ZAHRADIL Jan

_______________
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Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados pela
Letónia, a partir de 1 de Maio de 2004

Por carta de 23 de Abril de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 9 Deputados designados ao
Parlamento Europeu, a partir de 1 de Maio de 2004, pelo Parlamento da Letónia.

Foram designados1:

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.

CILEVIČS Boriss
GOLDE Silva
KĀPOSTS Andis
KIR�TEINS Aleksandrs
KĻAVIŅ� Paulis
KRASTS Guntars
LIEPINA Liene
�LESERE Inese
SOKOLOVSKIS Juris

_______________

Notificação oficial dos deputados ao Parlamento Europeu designados por
Chipre, a partir de 1 de Maio de 2004

Por carta de 28 de Abril de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 6 Deputados designados ao
Parlamento Europeu, a partir de 1 de Maio de 2004, pelo Parlamento cipriota.

Foram designados1:

CHRISTODOULIDIS Doros
CHRISTOFOROU Lefteris
DEMETRIOU Panayiotis
MATSAKIS Marios
MAVROU Eleni
VARNAVA George

_______________
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS

Na sessão de 19 de Abril de 2004, o Parlamento Europeu tomou nota de que:

Enric Xavier MORERA I CATALÁ

eleito ao Parlamento Europeu em substituição de Carles-Alfred GASÓLIBA I BÖHM
aderiu ao Grupo dos Verdes/ALE, a partir de 2 de Abril de 2004.

_______________
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ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS
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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 26.04.2004)

Autor Objecto N°

Regina Bastos Distorção da concorrência no sector dos vinhos P-0836/04

Joaquim Piscarreta Distorção da concorrência no sector dos vinhos P-0837/04

Raquel Cardoso Distorção da concorrência no sector dos vinhos P-0838/04

João Gouveia Distorção da concorrência no sector dos vinhos P-0839/04

Sérgio Marques Distorção da concorrência no sector dos vinhos P-0840/04

Cristiana Muscardini Mutilações genitais femininas P-0841/04

Daniela Raschhofer Estimativa de crescimento económico P-0842/04

Luigi Vinci Parecer favorável da Região Friuli-Venécia-Júlia para a
construção da linha ferroviária de alta velocidade no troço
entre Ronchi-Sul e Trieste, no âmbito do corredor 5

P-0843/04

Ulpu Iivari Subvenções aos estaleiros navais contrárias à legislação
comunitária

P-0844/04

Giorgio Celli Construção de "equipamento de carácter sanitário e de
assistência" na zona húmida de Es Salobrar - Es Trenc,
Maiorca, Baleares

E-0845/04

Monica Frassoni Comunitarização do artigo 2º da Convenção de Schengen E-0846/04

Monica Frassoni Instalações para exploração de água mineral em
Padernello di Paese (Treviso)]

E-0847/04

Mario Borghezio Financiamento da Parmalat ao Presidente Prodi? E-0848/04

Joan Vallvé Morosidade nas operações comerciais P-0849/04

Salvador Jové Peres Correcção por concessão não-conforme de quotas
suplementares de tomate transformado

P-0850/04

Gianni Vattimo Bem-estar dos animais P-0851/04

Michl Ebner Projectos de construção na África Oriental E-0852/04

Terence Wynn Novo Regulamento sobre a exportação e o envio de
acúcar das regiões ultraperiféricas

E-0853/04

Roger Helmer Pauta aduaneira comum E-0854/04

Jean-Maurice Dehousse Segurança em Bruxelas E-0855/04

Ilda Figueiredo Defesa de indústrias tradicionais E-0856/04

Vasco Graça Moura Distorção da concorrência no sector dos vinhos P-0857/04
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Teresa Almeida Garrett Distorção da concorrência no sector dos vinhos P-0858/04

Torben Lund Tintas para o cabelo e graves danos para a saúde P-0859/04

Eluned Morgan A Constituição e o financiamento comunitário P-0860/04

Jean-Louis Bernié Programa LIFE P-0861/04

Torben Lund Zonas NATURA 2000 sensíveis ao azoto E-0862/04

Christopher Huhne Dados relativos às trocas comerciais E-0863/04

Nelly Maes Diversidade linguística E-0864/04

Miet Smet Concessão de subsídios comunitários à Comunidade
Flamenga

E-0865/04

Miet Smet Atribuição de subsídios comunitários à Comunidade
Flamenga

E-0866/04

Camilo Nogueira Román Convénio urbanístico do Real Madrid e libre concorrencia
de mercado

E-0867/04

José Ribeiro e Castro Famílias numerosas E-0868/04

Esko Seppänen ECHO e a Chechénia E-0869/04

Wolfgang Ilgenfritz Autorização de trabalho para trabalhadores temporários
em Itália

P-0870/04

José Pacheco Pereira Distorção da concorrência no sector dos vinhos P-0871/04

Giovanni Pittella Princípio de precaução P-0872/04

Salvador Garriga Polledo A política externa comum da União Europeia a as suas
implicações na crise do Haiti

E-0873/04

Salvador Garriga Polledo Boicote à vacina contra a poliomielite por parte dos
integristas nigerianos

E-0874/04

Michl Ebner Violações dos Direitos Humanos no Norte do Uganda E-0875/04

Struan Stevenson Pesca ilegal nas águas dos Açores E-0876/04

Patricia McKenna Resolução do conflito no Sudão E-0877/04

Antonio Di Pietro Sociedade Acque Albule, de Tivoli E-0878/04

José Ribeiro e Castro Romano Prodi - Novo partido de centro E-0879/04

Paulo Casaca Artigo 5° do Regulamento (CE) nº 1954/2003 E-0880/04

Ilda Figueiredo Instalação de incineradora na Região Centro (Portugal) E-0881/04

Piia-Noora Kauppi O Banco Europeu de Investimento e o Tratado Euratom E-0882/04

Piia-Noora Kauppi O Parlamento Europeu e o Protocolo Euratom E-0883/04
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Piia-Noora Kauppi União Europeia e Tratado Euratom: adesão e saída
voluntária da União

E-0884/04

Paulo Casaca Lista de espécies de peixes de profundidade, pelágicos e
demersais

E-0885/04

Piia-Noora Kauppi Sistema de portagem E-0886/04

Bob van den Bos Implicações sanitárias da importação de aves de
companhia

E-0887/04

Bob van den Bos Matadouros na Grécia E-0888/04

Nelly Maes Eleições no Irão E-0889/04

Margrietus van den Berg Competência em matéria de formação para exames de
piloto aviador

E-0890/04

Ilda Figueiredo Encerramento da fábrica da Valeo em Portugal E-0891/04

Véronique De Keyser Super-comissário europeu P-0892/04

Werner Langen Encargos das transferências bancárias transfronteiras E-0893/04

Theresa Villiers Directiva relativa ao abuso de mercado - medidas de
execução

E-0894/04

Jan Andersson Litígio em torno dos direitos portuários em Helsingborg P-0895/04

Francesco Fiori Croácia E-0896/04

Monica Frassoni e outros Aplicação incorrecta, em Itália, das Directivas
1999/74/CE e 2002/4/CE relativas à protecção das
galinhas poedeiras

E-0897/04

Erik Meijer Intimidação, mediante detenções longas e repetidas, de
objectores de consciência israelitas conhecidos que se
opõem à ocupação dos territórios palestinianos

E-0898/04

Patricia McKenna Representação dos grandes Estados-Membros no
Conselho de Administração do BCE

E-0899/04

Glenys Kinnock Amamentação em espaços públicos E-0900/04

Graham Watson O tratamento dispensado aos animais nas feiras de gado E-0901/04

Alexandros Alavanos Conversações para a resolução da questão cipriota P-0902/04

Ingo Friedrich Termo da subscrição preferencial do Jornal Oficial CE/UE
(edição impressa) pelos Centros de Documentação
Europeus (CDE)

P-0903/04

Richard Corbett Garantias dos automóveis Mercedes-Benz E-0904/04

Richard Corbett Porte obrigatório de capacete para os ciclistas E-0905/04
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Graham Watson Subida de escalão ("threshold") dos docentes britânicos
das Escolas Europeias

E-0906/04

Franz Turchi Protecção da profissão de optometrista E-0907/04

Paolo Bartolozzi Serviços de interesse geral E-0908/04

Margrietus van den Berg Empresa "To Serve and Protect" e os Caminhos-de-ferro
Neerlandeses

E-0909/04

Ingo Friedrich Subsídios à cultura da azeitona, organização do mercado
da azeitona

E-0910/04

Nuala Ahern Protecção de instalações nucleares em relação a ataques
terroristas

E-0911/04

John Bowis Directiva 2001/83CE e a exigência de inclusão de
inscrições em Braille

E-0912/04

Philip Bradbourn Fiscalização de certificados de motorista P-0913/04

Caroline Lucas Caça ilegal de aves em Chipre E-0914/04

John Bowis Directiva 2001/83/CE e "produtos de fronteira" E-0915/04

Proinsias De Rossa A Irlanda e a legislação sobre segurança marítima E-0916/04

Proinsias De Rossa Cumprimento pela Irlanda da directiva-quadro sobre
resíduos no que diz respeito ao tratamento de águas
residuais urbanas

E-0917/04

Proinsias De Rossa Controlos aleatórios na Irlanda aos seguros de veículos de
outros Estados-Membros

E-0918/04

Proinsias De Rossa Tráfico de seres humanos E-0919/04

Proinsias De Rossa Tratamento dos óleos usados na Irlanda E-0920/04

Proinsias De Rossa Armas nucleares israelitas E-0921/04

Proinsias De Rossa Aplicação do IVA aos serviços postais E-0922/04

Roger Helmer Regime de comércio de licenças de emissão de gases com
efeito de estufa

E-0923/04

Seán Ó Neachtain Estabelecimento de um novo programa Peace III E-0924/04

Franz Turchi Tratamento médico para os doentes hemofílicos E-0925/04

Claude Turmes Saúde e segurança nos edifícios das Instituições Europeias E-0926/04

Claude Turmes Prática do "protótipo" no Serviço das Publicações E-0927/04

Maurizio Turco Igualdade de tratamento no âmbito da prova escrita do
concurso COM/A/3/02,

P-0928/04

Glyn Ford Promoção dos produtos lácteos E-0929/04
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Glyn Ford Detenção de Maral Iklymova no Turquemenistão E-0930/04

Cristiana Muscardini Normas sobre os dispositivos portáteis geradores de
oxigénio líquido

E-0931/04

Graham Watson Contribuição das pescas para a economia da UE E-0932/04

John Purvis Energia proveniente da Comunidade de Estados
Independentes

E-0933/04

Mogens Camre Repartição do pessoal da União Europeia pelas categorias
A, B, C e D

P-0934/04

Hans Kronberger Estratégia europeia para o ambiente e a saúde - SCALE P-0935/04

Jens-Peter Bonde Subvenção de publicidade positiva por parte da UE P-0936/04

Christopher Heaton-Harris Nomisma E-0937/04

Margrietus van den Berg Minorias religiosas na região indiana do Guzarate E-0938/04

Robert Evans Etiópia E-0939/04

Robert Evans Igrejas na Indonésia E-0940/04

Robert Evans OGM E-0941/04

Gérard Caudron Encomenda de navios subvencionada através da lei Pons E-0942/04

Cristiana Muscardini Programa de investigação e esclerose múltipla E-0943/04

Paulo Casaca Pequenas peças em produtos alimentares E-0944/04

Ilda Figueiredo Programas alimentares comunitários destinados às pessoas
mais carenciadas da UE

E-0945/04

Ilda Figueiredo Leite escolar em Portugal E-0946/04

Maria Berger Controlo das práticas de concessão de vistos P-0947/04

Paul Rübig Segurança nuclear e alargamento da UE P-0948/04

Raffaele Costa Dificuldades encontradas pelos operadores italianos do
sector da fundição

P-0949/04

Paul Rübig Obstáculos à circulação no Danúbio E-0950/04

Angelika Niebler Notas de interpretação relativas à realização do mercado
da electricidade e do gás na União Europeia

E-0951/04

Benedetto Della Vedova Procedimento nos termos do artigo 24º do Regulamento
(CEE) nº 4253/88

E-0952/04

Cristiana Muscardini Práticas discriminatórias na Roménia E-0953/04
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Raffaele Costa Dificuldades dos operadores do sector das fundições em
Itália

E-0954/04

Philip Claeys Declaração do Comissário Verheugen sobre a eventual
adesão da Turquia

E-0955/04

Brian Crowley Dissociação, aposentação dos agricultores e família P-0956/04

Ilda Figueiredo A anunciada intenção de desactivação da Sorefame-
Bombardier

P-0957/04

Manuel dos Santos Transferência de risco na operação de titularização de
créditos efectuada pelo Governo português

P-0958/04

Patricia McKenna Parecer do Comité das Regiões sobre a "Acessibilidade
das zonas rurais"

E-0959/04

Jules Maaten Discriminação linguística nos processos de recrutamento
para as instituições europeias

E-0960/04

Philip Claeys Atribuição de subsídios a revistas E-0961/04

Erik Meijer Perigos crescentes para a saúde pública e o ambiente
causados pelo aumento das emissões de partículas dos
motores dos automóveis

E-0962/04

Erik Meijer Restrições causadas pela norma Euro 4 à instalação de
filtros de partículas destinados a impedir a emissão de
partículas pelos motores dos automóveis

E-0963/04

Erik Meijer Reacção da UE às detenções longas e repetidas de
objectores de consciência israelitas conhecidos que se
opõem à ocupação dos territórios palestinianos

E-0964/04

Philip Claeys Declarações de chefes de governo sobre a possível adesão
da Turquia à UE

E-0965/04

Hiltrud Breyer Monopólio dos prestadores do serviço de limpeza de
chaminés

P-0966/04

Mario Borghezio Kosovo: a Europa deve proteger os cristãos, as igrejas e os
mosteiros

P-0967/04

Christopher Huhne Norma de conformidade electromagnética E-0968/04

José Ribeiro e Castro Venezuela - Presos políticos e direitos humanos E-0969/04

José Ribeiro e Castro Venezuela - Referendo E-0970/04

José Ribeiro e Castro Venezuela - Referendo E-0971/04

José Ribeiro e Castro Rede Natura - Financiamento E-0972/04

José Ribeiro e Castro Tráfico de órgãos humanos. Decisão-quadro E-0973/04
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Guido Sacconi Acordos UE-Suíça e aplicação da jurisprudência
"Ronfeldt-Thévenon"

P-0974/04

Karl-Heinz Florenz Política relativa aos produtos químicos - sistema REACH E-0975/04

Avril Doyle Igualdade de tratamento no domínio das sentenças E-0976/04

John Bowis Seguros de saúde na República Checa E-0977/04

Christopher Huhne Ingredientes de produtos alimentares E-0978/04

Luigi Vinci Iniciativa do Comando Geral das Forças de Terra na
Turquia

E-0979/04

Luigi Vinci Iniciativa do Comando Geral das Forças de Terra na
Turquia

E-0980/04

Giovanni Pittella e Guido Sacconi Protecção e conservação do ambiente marinho E-0981/04

Piia-Noora Kauppi A posição do Conselho no que diz respeito à questão da
abolição dos vistos entre a Rússia e a UE

E-0982/04

Piia-Noora Kauppi Negociações entre a Rússia e a UE sobre a questão da
abolição dos vistos

E-0983/04

Piia-Noora Kauppi Importância da fadiga como causa dos acidentes de
trânsito

E-0984/04

Antonio Di Pietro Desaparecimento de crianças em Moçambique P-0985/04

Richard Corbett "Diamantes de sangue" E-0986/04

Yasmine Boudjenah Programa Europeu de Ajuda Alimentar aos mais
Necessitados

E-0987/04

Yasmine Boudjenah Programa Europeu de Ajuda Alimentar aos mais
Necessitados

E-0988/04

Jan Wiersma Recentes confrontos entre os curdos sírios e as autoridades
sírias (Março de 2004)

E-0989/04

Jan Wiersma Recentes confrontos entre os curdos sírios e as autoridades
sírias (Março de 2004)

E-0990/04

Antonio Di Pietro Desaparecimento de crianças em Moçambique E-0991/04

Francesco Fiori Telecomunicações P-0992/04

Proinsias De Rossa Protecção das crianças e futuros programas comunitários
no domínio da juventude

E-0993/04

Proinsias De Rossa Protecção das crianças e futuros programas comunitários
no domínio da juventude

E-0994/04
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Bartho Pronk Medidas restritivas planeadas por alguns Estados-
Membros que infringem o direito à igualdade de
tratamento outorgado pela UE

E-0995/04

Bartho Pronk Medidas restritivas planeadas pela Suíça, que infringem o
direito à igualdade de tratamento outorgado pela UE

E-0996/04

Dominique Souchet Comercialização de produtos fitomarmacêuticos E-0997/04

Monica Frassoni Utilização de fundos comunitários em prejuízo de sítios de
importância comunitária (SIC) e zonas de protecção
especial (ZPE) em Basilicata (Itália)

E-0998/04

Daniel Hannan Ligação de linhas de alta tensão no município de Civitella
Paganico

P-0999/04

Michiel van Hulten Publicação do livro intitulado "As fronteiras da Europa"
pelo Comissário Bolkestein

P-1000/04

Ulla Sandbæk Diálogo crítico com o regime iraniano sobre as minorias P-1001/04

Olivier Dupuis Novo ataque do Kremlin contra activistas dos direitos
humanos e a democracia

E-1002/04

Daniel Hannan Projecto de auto-estrada romena E-1003/04

Daniel Hannan Ameaça à paz e à democracia em Adjara E-1004/04

Alexander de Roo Projecto de construção de uma conduta entre a barragem
de Cerro Blanco (rio Grande) e a Estação de Tratamento
de Água Potável de "El Atabal"

E-1005/04

Camilo Nogueira Román O assassinato de Ahmed Iassin pelo Estado de Israel E-1006/04

Manuel Medina Ortega Repartição da rubrica POSEI no orçamento de 2004 P-1007/04

Albert Maat e Neil Parish Conferência da OIE sobre o controlo das doenças dos
animais mediante vacinação

E-1008/04

Johannes Voggenhuber Auto-estrada de Lobau P-1009/04

Johannes Voggenhuber Auto-estrada de Lobau E-1010/04

Olivier Dupuis Grave situação dos direitos humanos no Vietname e no
Laos

E-1011/04

Mario Borghezio Quem pretende obstruir as investigações referentes às
fraudes na Eurolândia?

E-1012/04

Franz Turchi Aumento das propinas nas Escolas Europeias E-1013/04

Pergunta anulada E-1014/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pesca do camarão nas águas de Svalbard E-1015/04
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María Sornosa Martínez Protecção do LIC ES 5223037, em Oropesa-Benicàssim
(Comunidade Valenciana)

E-1016/04

María Sornosa Martínez Degradação do Parque de la Albufera de Valência E-1017/04

María Sornosa Martínez Desenvolvimento urbano e efeitos negativos no Parque de
la Albufera (Valência)

E-1018/04

María Sornosa Martínez Descida alarmante do número de espécies de pesca na
lagoa do Parque de la Albufera, em Valência

E-1019/04

Cristiana Muscardini Situação de emergência no mercado dos metais ferrosos E-1020/04

Paolo Bartolozzi Bloqueio de mercadorias de importação em trânsito nas
alfândegas

E-1021/04

Ilda Figueiredo Inauguração de nova fábrica da Lactogal em Vila do
Conde

E-1022/04

Ilda Figueiredo Modernização da frota pesqueira portuguesa E-1023/04

Alexandros Alavanos "Olympic Airways" E-1024/04

Alexandros Alavanos Concentração excessiva de micropartículas na atmosfera
de Atenas

E-1025/04

Joachim Wuermeling Aferição do peso de carga nos eixos dos veículos pesados
na fronteira entre a Alemanha e a República Checa

P-1026/04

Marie Isler Béguin Respeito  da legislação ambiental da Comunidade P-1027/04

Nicole Thomas-Mauro Tensão no mercado do aço P-1028/04

Eija-Riitta Korhola Discriminação étnica no financiamento e na administração
da reconstrução no Iraque

E-1029/04

Olivier Dupuis Srebrenica E-1030/04

Alexander de Roo Zona de interesse ornitológico de Oostzanerveld
ameaçada pela construção de habitações e do segundo
túnel Coen

E-1031/04

Ilda Figueiredo Aterro Sanitário do Oeste, em Portugal E-1032/04

Ilda Figueiredo Em defesa do empréstimo público nas bibliotecas
portuguesas

E-1033/04

Ilda Figueiredo Irregularidades nos concursos organizados pela Comissão
Europeia

E-1034/04

Joachim Wuermeling Visto de entrada na União Europeia E-1035/04

Joachim Wuermeling Visto de entrada na União Europeia E-1036/04
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Joachim Wuermeling Controlo de géneros alimentícios nos países em vias de
adesão

E-1037/04

Avril Doyle Proposta de directiva relativa à inspecção da central
nuclear de Sellafield

P-1038/04

Daniel Cohn-Bendit Candidatura da Comissária Reding às eleições europeias P-1039/04

Enrico Ferri Requisitos para a inscrição no registo de cavalos
reprodutores, transposição da legislação comunitária

P-1040/04

W.G. van Velzen Portabilidade dos números de telemóveis P-1041/04

Roger Helmer e Charles Tannock Discriminação contra as pensões privadas E-1042/04

Jens-Peter Bonde Liberdade de imprensa E-1043/04

Jens-Peter Bonde Detenção de Hans-Martin Tillack E-1044/04

Eija-Riitta Korhola Regras económicas para o desenvolvimento de projectos
de cooperação

E-1045/04

Ulpu Iivari Aquisições no quadro de projectos relativos à cooperação
para o desenvolvimento

E-1046/04

Christine De Veyrac Utilização do francês como língua de trabalho na
Comissão Europeia

E-1047/04

Antonio Di Pietro Linha de caminho-de-ferro Turim/Lyon E-1048/04

Maurizio Turco e outros Actividades dos serviços secretos chineses contra os
dissidentes uigures residentes na Alemanha

E-1049/04

José Ribeiro e Castro Projecto Iusimpresa.com E-1050/04

Paulo Casaca Reafirmação da posição da Comissão Europeia sobre a
validade do artigo 15º do Regulamento (CE) nº 1954/2003

E-1051/04

Christopher Heaton-Harris Multas da UE E-1052/04

Olivier Dupuis Caso Zakaiev E-1053/04

Franz Turchi Aumento das propinas nas Escolas Europeias E-1054/04

Raffaele Costa Falta de protecção jurídica rápida e eficaz das patentes
europeias

E-1055/04

Benedetto Della Vedova e Marco
Cappato

Acordos restritivos da concorrência entre clubes de
futebol

E-1056/04

María Sornosa Martínez Implicações de certas práticas comerciais da China para o
sector têxtil da Comunidade

E-1057/04

Mary Honeyball Verificação da boa-fé dos peritos E-1058/04

Bart Staes Medidas tomadas com vista à libertação de Arjan Erkel E-1059/04
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Bart Staes Medidas tomadas com vista à libertação de Arjan Erkel E-1060/04

Olivier Dupuis Reagrupamento familiar na União Europeia P-1061/04

Christine De Veyrac Impacto migratório e económico do alargamento da União
Europeia

P-1062/04

Marie-Françoise Duthu Conflito russo-checheno: mediação da União Europeia
entre os governos de Vladimir Putin e de Aslan
Maskhadov

P-1063/04

André Brie Contradições relativas à nova construção da estrada
nacional S 282 A no Estado federado da Saxónia

E-1064/04

Anna Karamanou Funcionamento "legal" de redes de pedofilia na Europa -
Novos Duteroux?

E-1065/04

Graham Watson Subsídios comunitários atribuídos à empresa Naveco E-1066/04

Joan Vallvé Protecção da "Albufera" de Valência E-1067/04

Joan Vallvé Transvase entre os rios Xúquer e Vinalopó E-1068/04

Nicole Thomas-Mauro Contradição da Comissão na questão do vinho E-1069/04

Olivier Dupuis Persecução de Andrei Mironov, militante russo em prol da
democracia e dos direitos humanos

E-1070/04

Cristiana Muscardini Aumento da bolha especulativa e crise do sistema E-1071/04

Roberta Angelilli Evocação histórica do primeiro presépio ao vivo na cidade
de Greccio

E-1072/04

Proinsias De Rossa Qualidade arquitectónica no meio urbano e rural E-1073/04

Proinsias De Rossa Os direitos humanos e o Acordo de Cotonu E-1074/04

Ilda Figueiredo Encerramento da Fábrica da Gamic, Lda, em Portugal E-1075/04

Christopher Heaton-Harris Pescadores de berbigão e mexilhão E-1076/04

Adriana Poli Bortone ONG albanesas beneficiárias de fundos comunitários E-1077/04

Philip Claeys Neutralidade política do Euro-Infoponto da Província do
Brabante Flamengo

P-1078/04

Proinsias De Rossa Defensores dos direitos humanos E-1079/04

Proinsias De Rossa Defensores dos direitos humanos E-1080/04

Maria Sanders-ten Holte Escolas europeias mais pequenas E-1081/04

Adeline Hazan Decisão dos Países Baixos de expulsar mais de 26 000
pessoas a quem foi recusado o direito de asilo

P-1082/04
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Rolf Linkohr Mecanismos do Protocolo de Quioto baseados em
projectos

P-1083/04

Richard Howitt Eventual violação da Directiva relativa ao Conselho de
Empresa Europeu no caso dos despedimentos anunciados
pela FLS Aerospace

P-1084/04

Paul Lannoye Avaliação dos produtos fitofarmacêuticos no âmbito da
Directiva 91/414/CEE

P-1085/04

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Legislação sobre o iogurte P-1086/04

Kyösti Virrankoski Pontos dúbios em relação à Rede Natura 2000 de
Finlândia

P-1087/04

Arlene McCarthy Eventual violação da Directiva relativa ao Conselho de
Empresa Europeu no caso dos despedimentos anunciados
pela FLS Aerospace

P-1088/04

Hiltrud Breyer Assegurar a disponibilidade de insulinas animais E-1089/04

Alexandros Alavanos Diálogo social no Cedefop E-1090/04

Marjo Matikainen-Kallström Pedido de patente de uma pessoa singular E-1091/04

Jean Lambert Discriminação em razão da casta P-1092/04

Armin Laschet Realização de jogos internacionais do clube de futebol
alemão TSV Alemannia Aachen no Estádio do Kerkrade,
nos Países Baixos

P-1093/04

Avril Doyle Direito de voto dos reclusos E-1094/04

Piia-Noora Kauppi Concorrência no sector postal E-1095/04

Christopher Huhne Investimento estrangeiro directo na UE E-1096/04

Adriana Poli Bortone Regulamento (CE) nº 2331/2003 E-1097/04

Erik Meijer Ameaça à continuidade das fábricas de carros eléctricos e
vagões ferroviários em consequência da concentração da
indústria, da liberalização dos transportes e das poupanças
públicas

E-1098/04

Erik Meijer Medidas de protecção com vista a evitar o encerramento
das fábricas de carros eléctricos e vagões ferroviários em
consequência dos grandes altos e baixos nas encomendas

E-1099/04

Piia-Noora Kauppi Livre circulação de mão-de-obra aquando de alargamentos
anteriores

E-1100/04

Piia-Noora Kauppi Necessidade de observadores de toninhas E-1101/04

Piia-Noora Kauppi Livre circulação de mão-de-obra aquando de alargamentos
anteriores

E-1102/04
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Matti Wuori Discriminação com base na casta P-1103/04

Francesco Speroni Bananas-figo P-1104/04

Massimo Carraro Situação das matérias-primas P-1105/04

Sebastiano Musumeci Vacina para a doença da "língua azul" P-1106/04

Dirk Sterckx Encargos administrativos da preparação de um dossier
para obtenção de um subsídio

P-1107/04

Dorette Corbey Perfuração do Waddenzee para a extracção de gás P-1108/04

Paul Rübig Limitação dos montantes dedutíveis dos rendimentos
obtidos no estrangeiro

E-1109/04

Christine De Veyrac Redes transeuropeias de transportes E-1110/04

Marco Cappato Respeito da liberdade de imprensa na Tunísia E-1111/04

Ilda Figueiredo Cessação do Acordo de Pescas entre UE e Marrocos E-1112/04

Ilda Figueiredo Encerramento da fábrica de calçado Gabor E-1113/04

Proinsias De Rossa Protecção civil E-1114/04

Proinsias De Rossa Aplicação pela Irlanda da Directiva 2000/78/CE relativa à
igualdade de tratamento no trabalho

E-1115/04

Uma Aaltonen Educação sexual às crianças e aos jovens numa União
alargada

P-1116/04

Christopher Huhne Directiva da UE relativa ao "trabalho em altura" E-1117/04

Michl Ebner Igualdade entre homens e mulheres E-1118/04

Michl Ebner Igualdade de oportunidades E-1119/04

Bartho Pronk Falsificação de notas de euro E-1120/04

Mario Mastella Pedido italiano de extradição do terrorista Cesare Battisti P-1121/04

Pergunta anulada P-1122/04

Roy Perry Recurso a tribunais civis P-1123/04

Neil MacCormick Benefícios fiscais concedidos às explorações de criação de
cavalos

P-1124/04

Daniela Raschhofer Programas da UE com a Turquia -  possíveis implicações
de uma adesão plena

P-1125/04

Véronique De Keyser Utilização dos fundos estruturais P-1126/04
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Alexander de Roo Perfurações para extracção de gás como ameaça
significativa para o Waddenzee

P-1127/04

Piia-Noora Kauppi Revisão da estratégia no caso de os principais parceiros
económicos da União Europeia não ratificarem o
Protocolo de Quioto

E-1128/04

Piia-Noora Kauppi e Gordon Adam Resultados da investigação dos pares do AQG/WPNS
sobre a segurança nuclear na Bulgária e revisão das
condições de encerramento das unidades 3 e 4 da central
nuclear de Kozloduy

E-1129/04

Piia-Noora Kauppi e Gordon Adam Resultados da investigação dos pares do AQG/WPNS
sobre a segurança nuclear na Bulgária e revisão das
condições de encerramento das unidades 3 e 4 da central
nuclear de Kozloduy

E-1130/04

Graham Watson Exclusão de Gibraltar da Agência de Gestão das
Fronteiras Externas

E-1131/04

Monica Frassoni Violação do direito à informação em matéria de meio
ambiente e atitude persecutória por parte das autoridades
italianas

E-1132/04

Erik Meijer Passagem à margem do nó ferroviário de Breda, Países
Baixos, pelos comboios da futura ligação de alta
velocidade à Bélgica e à França

E-1133/04

Erik Meijer Inacessibilidade do nó ferroviário de Breda, Países
Baixos, ao tráfego internacional por motivo de desacordo
entre empresas ferroviárias

E-1134/04

Erik Meijer Tendência negativa nos sectores da habitação, da saúde e
do emprego para a população Roma da Eslováquia e
medidas de incentivo suplementares para inverter tal
tendência

E-1135/04

Erik Meijer Restrição do direito de voto para o Parlamento Europeu na
Irlanda do Norte, que pode atingir actualmente 16,5%,
devido ao complexo sistema de recenseamento anual dos
eleitores

E-1136/04

Kyösti Virrankoski Modificação radical das ajudas às explorações agrícolas E-1137/04

Kyösti Virrankoski Auxílios às empresas, nº 3 do artigo 87º do Tratado CE e
regiões elegíveis

E-1138/04

Glenys Kinnock Birmânia P-1139/04

Adeline Hazan Decisão dos Países Baixos de expulsar mais de 26.000
pessoas cujos pedidos de asilo tenham sido recusados

P-1140/04

Göran Färm Direitos de patente europeus nos EUA P-1141/04
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Piia-Noora Kauppi Repressão do tráfico de crianças na Internet E-1142/04

Monica Frassoni Reserva Natural de Torbiere del Sebino (Brescia) E-1143/04

Ilda Figueiredo Estudo de impacto ambiental para o Túnel das Amoreiras E-1144/04

Ilda Figueiredo Criação de uma Entidade Inspectiva Comunitária E-1145/04

Ilda Figueiredo Indústria vidreira da Marinha Grande E-1146/04

Ilda Figueiredo Abolição de apoios à industria conserveira em Portugal E-1147/04

Renato Brunetta Possibilidade de encontrar sucata de ferro no mercado da
União

P-1148/04

Renato Brunetta Disponibilidade de sucata de ferro no mercado da União E-1149/04

Giovanni Pittella Colapso da Parmalat E-1150/04

Elizabeth Lynne Pedido de tratamento médico no estrangeiro P-1151/04

Erik Meijer Consequências das normas europeias em matéria de
concursos para a continuidade das actividades e do
emprego no caso das estações ferroviárias neerlandesas

E-1152/04

Erik Meijer Incúria nas ligações de transportes públicos internacionais
entre o continente europeu e a Irlanda por falta de
correspondências nos pontos de transbordo

E-1153/04

Brice Hortefeux Luta antiterrorismo P-1154/04

Marco Formentini Pedido de intervenção da Comissão Europeia no âmbito
do litígio entre a sociedade Invesmart B. V. e a República
Checa relativamente à falência de Union Banka

P-1155/04

Chris Davies Vírus de herpes Koi (KHV) nas carpas E-1156/04

Charles Tannock Perseguição de cristãos no Sri Lanka E-1157/04

Charles Tannock Detenção de Jorge Luis Garéia Perey em Cuba E-1158/04

Charles Tannock Protecção dos recursos haliêuticos contra o corvo-
marinho-comum

E-1159/04

Mario Mauro Sector da fundição: ausência de matérias-primas E-1160/04

Mario Mauro Sector da fundição: ausência de matérias-primas E-1161/04

Maurizio Turco Recrutamento e utilização de crianças em conflitos
armados

E-1162/04

Maurizio Turco Recrutamento e utilização de crianças em conflitos
armados

E-1163/04

Maurizio Turco Recrutamento de crianças para as forças armadas em
países da União Europeia

E-1164/04
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Maurizio Turco Recrutamento de crianças para as forças armadas em
países da União Europeia

E-1165/04

Christopher Huhne Regime de auxílio à apicultura E-1166/04

José Ribeiro e Castro Regulamento (CE) nº 1954/2003: Actividades de pesca na
ZEE dos Açores

P-1167/04

Caroline Lucas Aquisição de madeira para obras do Conselho E-1168/04

Eryl McNally Apoio à investigação biomédica na União Europeia P-1169/04

Manuel dos Santos Construção do Túnel das Amoreiras em Lisboa P-1170/04

Reinhold Messner Barragem de Mularroya e de transvaze do rio Jalón, em
Aragão (Espanha)

E-1171/04

Joan Vallvé União Europeia de Defesa E-1172/04

Christel Fiebiger Protecção dos animais no caso dos coelhos de engorda E-1173/04

Christel Fiebiger Incoerências no processo de classificação da zona HFF
DE 4733 301 nº 29 - Lista da Turíngia "Westliche
Schmücke - Spatenberge" (Kahle Schmücke)

E-1174/04

Barbara Weiler Protecção dos consumidores em matéria de contratos de
crédito

E-1175/04

Charles Tannock Privatização dos caminhos-de-ferro - Directiva
comunitária de 1991 -  Directiva 91/440/CEE

E-1176/04

Monica Frassoni Fundo marinho do Baixo Adriático E-1177/04

Avril Doyle Igualdade de oportunidades de emprego e de formação
para os cidadãos europeus de toda a Comunidade

E-1178/04

Robert Goebbels Relatório global de acompanhamento sobre o grau de
preparação da Eslovénia para a adesão à UE

E-1179/04

Hans Kronberger Sanções da UE contra a Líbia P-1180/04

Salvador Jové Peres Correcção por concessão não-conforme de quotas
suplementares de tomate  transformado

P-1181/04

Cristiana Muscardini Sítios Internet e regras "virtuais" P-1182/04

Claude Moraes Violações dos direitos humanos dos estudantes oromo na
Etiópia

E-1183/04

Catherine Stihler Cartão de saúde UE e odontologia E-1184/04

Avril Doyle Financiamento do farol mais antigo da Europa ainda em
actividade

E-1185/04
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María Sornosa Martínez e María
Valenciano Martínez-Orozco

Impacto da construção e ampliação de portos em Alicante
na "Posidonia oceanica"

E-1186/04

Johanna Boogerd-Quaak Medidas relacionadas com manipulações no sector dos
cereais

E-1187/04

Alexander de Roo Direitos anti-dumping sobre a importação de lâmpadas
chinesas de baixo consumo

E-1188/04

Philip Claeys Segunda versão do relatório do Observatório Europeu do
Racismo e da Xenofobia sobre o anti-semitismo

E-1189/04

Joan Vallvé Fórum das culturas 2004 P-1190/04

Angelika Niebler Mudança de seguro de doença no interior da União
Europeia

E-1191/04

Emmanouil Mastorakis Cadastro nacional grego E-1192/04

John Bowis Política de concorrência E-1193/04

Charles Tannock Direito fundiário vigente na região de Valência E-1194/04

Roberta Angelilli Pedido de extradição do condenado Aquiles Lollo e
revogação do seu estatuto de refugiado político

E-1195/04

Roberta Angelilli Aumento injustificado das portagens nas auto-estradas E-1196/04

Paolo Bartolozzi Problemas no sector têxtil italiano E-1197/04

Sérgio Marques Acesso das regiões ultraperiféricas aos Fundos Estruturais
no período pós-2006

E-1198/04
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0071/04)

 20 de Abril de 2004

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS Á COMISSÃO

Michl EBNER Liberalização do mercado da electricidade - Concessões de
grandes derivações de água para fins hidroeléctricos

H-0160/04

Linda McAVAN Responsabilidade social das empresas H-0186/04

Carlos LAGE Encerramento de fábricas europeias da empresa Bombardier H-0193/04

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sra. SCHREYER

Ulla SANDBÆK Acompanhamento de projectos-piloto e respectiva
transformação em programas plurianuais

H-0158/04

Sr. BOLKESTEIN

Othmar KARAS Estudo sobre o impacto de Basileia II nas PME H-0159/04

Bill NEWTON DUNN Apropriação ilícita de dados pessoais H-0180/04

Malcolm HARBOUR Acórdão Gambelli H-0188/04

Reino PAASILINNA Concentração dos meios de comunicação social H-0189/04

Sr. NIELSON

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Pedido de esclarecimento sobre as respostas da Comissão
relativas a Cuba

H-0164/04

Patricia McKENNA Programas do FMI e o objectivo fundamental da CE de
erradicação da pobreza

H-0166/04
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
ABRIL de 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 24 O período de perguntas foi retirado da
ordem do dia

Comissão 52 10 41 10 0 1 0 de PALACIO
DIMAS
SCHREYER
BOLKESTEIN
NIELSON

Total 76 10 41 10 0 1 0
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

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 59

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 68

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

                                                     
1 Situação em  22.04.2004
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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 13

9/2004 342.103 Marie Anne ISLER BÉGUIN et Jean
LAMBERT

Estatuto comunitário de refugiado ecológico 09.02.2004 09.05.2004 28

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 6

11/2004 342.557 Marie-Thérèse HERMANGE, Marie-
Hélène GILLIG, Joseph DAUL,
Giorgio LISI et Georges GAROT

Abastecimento das associações caritativas autorizadas
a executar o Programa Comunitário de Ajuda
Alimentar a Carenciados

20.02.2004 20.05.2004 159

12/2004 342.558 Thierry CORNILLET, Monica
FRASSONI, Jo LEINEN, Mariotto
SEGNI et Diana WALLIS

Organização de um debate sobre a adopção de um
Tratado Constitucional

20.02.2004 20.05.2004 38
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

13/2004 342.559 Gary TITLEY, Richard CORBETT,
Martin SCHULZ et Olivier
DUHAMEL

60º aniversário do desembarque na Normandia 20.02.2004 20.05.2004 45

14/2004 342.561 Robert EVANS, Alima
BOUMEDIENE-THIERY, Neena
GILL et Olle SCHMIDT

Direitos e as Liberdades Religiosas na França e na
união Europeia

20.02.2004 20.05.2004 41

15/2004 342.763 Philip BUSHILL-MATTHEWS,
Bashir KHANBHAI et Nirj DEVA

Liberdade religiosa 23.02.2004 23.05.2004 22

17/2004 342.865 Glenys KINNOCK, Michael
GAHLER, Johan Van HECKE, Nelly
MAES et Pernille FRAHM

Reforço dos controlos da UE relativamente à
exportação de armas e os esforços a favor de um
Tratado Internacional do Comércio de Armas

25.02.2004 25.05.2004 109

18/2004 343.701 Anne Van LANCKER, Jan DHAENE,
Säid El KHADRAOUI et Nelly MAES

Poluição sonora causada pelos aeroportos 10.03.2004 10.06.2004 37
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

19/2004 344.007 Nello MUSUMECI  Criminalidade organizada 17.03.2004 06.05.2004 8

20/2004 344.008 Marie Anne ISLER BÉGUIN Direitos fundamentais na UE e em prol de um novo
civismo europeu de solidariedade

18.03.2004 06.05.2004 15

21/2004 344.009 Jean-Louis BERNIÉ Yves BUTEL,
Alain ESCLOPÉ, Véronique
MATHIEU e Jean SAINT-JOSSE

Reconhecimento da especificidade do vinho e a defesa
do sector vitivinícola europeu

18.03.2004 06.05.2004 57

22/2004 Dana SCALLON, Hiltrud BREYER,
Patsy SÖRENSEN e Hans
BLOKLAND

Protecção da criança no contexto das parafilias 22.03.2004 06.05.2004 51
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

23/2004 344.011 Marie Anne ISLER BÉGUIN Optimização dos acordos relativos aos intercâmbios
comerciais entre a União Europeia e os países terceiros

22.03.2004 06.05.2004 10

24/2004 344.112 Jean-Thomas NORDMANN, Glyn
FORD e Lennart SACRÉDEUS

Anti-semitismo 29.03.2004 06.05.2004 58

25/2004 344.264 Caroline LUCAS, Jean LAMBERT e
Paul LANNOYE

Problemas de saúde relacionados com a exposição às
radiações TETRA

29.03.2004 06.05.2004 23
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

26/2004 344.265 Maria Anne OSLER BÉGUIN, Jan
Marinus WIERSMA, Hans
MODROW, Charles TANNOCK e
Samuli POHJAMO

Um programa de acções comunitárias a favor dos
residentes das regiões contaminadas por Chernobil

29.03.2004 06.05.2004 37

27/2004 344.467 Marie Anne ISLER BÉGUIN Princípio da ingerência ambiental 29.03.2004 06.05.2004 16

28/2004 344.468 Hans-Gert POETTERING, Enrique
BARÓN CRESPO, Graham
WATSON e Charles PASQUA

Situação dos sequestrados na Colômbia 31.03.2004 06.05.2004 169

29/2004 344.741 Miquel Mayol i RAYNAL, Ian
HUDGHTON, Nelly MAES, Camilo
NOGUEIRA ROMÁN et Josu
ORTUONDO LARREA

Reconhecimento do direito à autodeterminação 19.04.2004 06.05.2004 14
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

30/2004 344.894 John BOWIS, Jillian EVANS, Imelda
READ, Catherine STIHLER et Diana
WALLIS

Endometriose 19.04.2004 06.05.2004 35

31/2004 344.895 Caroline LUCAS, Paul LANNOYE,
Inger SCHÖRLING et Patricia
McKENNA

Comercialização de alimentos destinados às crianças 19.04.1004 06.05.2004 24

32/2004 344.896 Jean LAMBERT, Caroline LUCAS,
Matti WUORI et Alima
BOUMEDIENE-THIERY

Morte de civis sikhs no Punjab e na Índia em 1984 19.04.2004 06.05.2004 15

33/2004 345.097 Carmen CERDEIRA MORTERERO Eleições europeias de 2004 e a acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência

19.04.2004 06.05.2004 32
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COMISSÕES
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NOMEAÇÃO DE RELATORES................................(Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

BROK
(PPE-DE)

Acordo-quadro com o PAQUISTÃO AFET (F) 14.04.04 C5-0659/01



ACTOS OFICIAIS 53

Boletim 03.05.2004 - PT - PE 344.003

ACTOS OFICIAIS
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre
as despesas do FEOGA, secção Garantia - Sistema de alerta nº
2/2004

AGRI
CONT

SEC (04) 215
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
modernização da segurança social para criar mais e melhores
empregos  uma abordagem global para tornar o trabalho
compensador

FEMM
EMPL

COM (03) 842
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões
relativa à promoção das cooperativas na Europa

ECON
EMPL
JURI

COM (04) 18
final

Relatório da Comissão sobre a aplicação dos princípios do
Regulamento (CE) nº 1049/2001 relativo ao acesso do público aos
documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão

AFCO
AFET
CONT
CULT
PETI
JURI
LIBE

COM (04) 45
final

Relatório da Comissão com base no artigo 18º da Decisão-quadro do
Conselho, de 15 de Março de 2001, relativa ao estatuto da vítima em
processo penal

LIBE COM (04) 54
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões para
uma Estratégia Temática sobre Ambiente Urbano

ENVI
RETT

COM (04) 60
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
Ligações de elevado débito na Europa: evolução recente no sector
das comunicações electrónicas

ITRE COM (04) 61
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre
a aplicação prática das disposições das Directivas 89/391(directiva-
quadro), 89/654 (locais de trabalho) 89/655 (equipamentos de
trabalho), 89/656 (equipamentos de protecção individual), 90/269
(movimentação manual de cargas)  e 90/270 (equipamentos dotados
de visor) relativas à saúde e segurança no trabalho

ENVI
FEMM
JURI

EMPL

COM (04) 62
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a
Implementação da Carta Europeia das Pequenas Empresas

ECON
EMPL
ITRE

COM (04) 64
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
Vigilância Global do Ambiente e da Segurança (GMES): Criação de
uma capacidade GMES até 2008 (Plano de acção 2004 - 2008)

AFET
AGRI
BUDG
LIBE
RETT
PECH
ITRE
ENVI

COM (04) 65
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social europeu e ao Comité das Regiões:
relatório sobre a implementação do Plano de acção da Comissão para
as competências e a mobilidade COM (2002) 72 final

CULT
FEMM
ITRE
EMPL

COM (04) 66
final

Relatório da Comissão sobre irradiação de alimentos relativo ao ano
2002

ITRE
ENVI

COM (04) 69
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões Plano
de acção: A agenda europeia para o espírito empresarial

ECON
EMPL
ITRE

COM (04) 70
final

Comunicação da Comissão sobre a execução da acção preparatória
para o melhoramento do potencial industrial europeu no domínio da
investigação em matéria de segurança, com vista a um programa de
promoção da segurança europeia através da investigação e da
tecnologia

ITRE
AFET

COM (04) 72
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
Implementação da estratégia comunitária para reduzir as emissões de
CO2 dos automóveis: quarto relatório anual sobre a eficácia da
estratégia (relatório relativo a 2002)

RETT
ENVI

COM (04) 78
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão: Relatório sobre a concorrência nos
serviços das profissões liberais

ECON
JURI

COM (04) 83
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
Proposta de parceria UE-África em apoio do desenvolvimento do
sector do algodão

AGRI
DEVE

COM (04) 87
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
Cadeias de produtos de base agrícolas, dependência e pobreza -
Proposta de um plano de acção da UE

COM (04) 89
final

Comunicação da Comissão: concluir o mandato da reforma: relatório
intercalar e medidas a aplicar em 2004

AFCO
BUDG
JURI

CONT

COM (04) 93
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao
Comité Económico E Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre
a aplicação da Directiva 94/33/CE relativa à protecção dos jovens no
trabalho

CULT
FEMM
EMPL

COM (04) 105
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre as relações com a Rússia

ITRE
AFET

COM (04) 106
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
Avaliação intercalar do plano de acção eEurope 2005

CULT
EMPL
JURI
LIBE
ITRE

COM (04) 108
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, Parlamento Europeu,
Comité Económico e Social Europeu e Comité das Regiões para uma
parceria mundial na sociedade da informação: seguimento da sessão
de Genebra da Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação
(WSIS)

DEVE
ITRE

COM (04) 111
final

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
Ponto da situação do Programa de investigação GALILEO no início
de 2004

RETT
ITRE

COM (04) 112
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento europeu, ao
Comité económico e social europeu e ao Comité das regiões :
Relatório sobre a igualdade entre homens e mulheres, 2004

EMPL
LIBE

FEMM

COM (04) 115
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao
Comité Económico e Social Europeu : Integração dos aspectos
ambientais na normalização europeia

ITRE
ENVI

COM (04) 130
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho nos
termos do artigo 9.º da Recomendação 98/480/CE da Comissão, de
22 de Julho de 1998, relativa a um código de boa prática ambiental
respeitante aos detergentes para a roupa de uso doméstico

ITRE
ENVI

COM (04) 134
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
painel de avaliação relativo à execução da agenda de política social

FEMM
EMPL

COM (04) 137
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões:
Aumentar os níveis de emprego dos trabalhadores mais velhos e
retardar a saída do mercado de trabalho

EMPL COM (04) 146
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
aplicação prática do Consenso de Monterrey: a contribuição da
União Europeia

BUDG
ITRE
DEVE

COM (04) 150
final
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

28/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a Posição Comum 2004/161/PESC do Conselho, de 19 de Fevereiro de 2004,

que renova as medidas restritivas contra o Zimbabué
Bruxelas, 1 de Março 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 Europeu � declaram que subscrevem os
objectivos da Posição Comum 2004/161/PESC do Conselho, de 19 de Fevereiro de 2004, que renova as
medidas restritivas contra o Zimbabué.

Mais declaram que assegurarão a conformidade das suas políticas nacionais com a referida posição comum.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

_______________

29/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a Posição Comum 2004/137/PESC do Conselho, de 10 de Fevereiro de 2004,

que impõe medidas restritivas contra a Libéria
Bruxelas, 1 de Março 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 Europeu � declaram que subscrevem os
objectivos da Posição Comum 2004/137/PESC do Conselho, de 10 de Fevereiro de 2004, que impõe medidas
restritivas contra a Libéria.

Mais declaram que assegurarão a conformidade das suas políticas nacionais com a referida posição comum.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

_______________
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30/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o anúncio feito pelo CNE em 2 de Março de 2004 relativamente ao processo de verificação de

assinaturas na Venezuela
Bruxelas, 4 de Março de 2004

A União Europeia tomou nota da publicação, em 2 de Março de 2004, pelo Conselho Nacional Eleitoral
(CNE), dos resultados oficiais preliminares do processo de verificação de assinaturas e da decisão tomada
pelo CNE no sentido de organizar um procedimento de recurso relativamente às assinaturas provisoriamente
rejeitadas no âmbito da petição de referendo revogatório relativo ao mandato do Presidente da República
Bolivariana da Venezuela.

A União Europeia recorda o conteúdo da sua anterior declaração, de 23 de Fevereiro de 2004, e reitera o seu
pleno apoio à importante declaração feita pela OEA e pelas missões do Centro Carter na Venezuela no
comunicado conjunto de 2 de Março de 2004.

A União Europeia partilha a preocupação da OEA acerca da aplicação, pelo CNE, de critérios específicos de
verificação e do seu eventual impacto no resultado do processo. Não deverão, contudo, poupar-se esforços
no sentido de o país encontrar uma solução constitucional, democrática, pacífica e eleitoral para a crise que
atravessa. A União Europeia incentiva todas as partes implicadas a negociar de forma construtiva
modalidades viáveis, justas e transparentes para um procedimento de recurso que respeite os direitos
constitucionais, a vontade soberana e a boa fé dos cidadãos venezuelanos.

A União Europeia deplora profundamente o desenvolvimento de um clima de violência que redundou na
perda de vidas humanas, e 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 � subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________
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31/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a abolição da pena de morte no Estado Independente de Samoa

Bruxelas, 9 de Março de 2004

A União Europeia congratula-se com a abolição da pena de morte no Estado Independente de Samoa.

No passado dia 15 de Janeiro, o Parlamento samoano, incluindo os partidos do Governo e da oposição, votou
a favor de um projecto de lei de abolição da pena de morte. Posteriormente, em 21 de Janeiro de 2004, o
Chefe de Estado, Sua Alteza Susuga Malietoa Tanumafili II, aprovou a Lei de Alteração do Direito Penal
(abolição da pena de morte) de 2004, que suprimirá a pena capital da legislação de Samoa.

A União Europeia considera que a abolição da pena de morte contribui para o reforço da dignidade humana e
para o desenvolvimento progressivo dos direitos humanos. A UE reitera o seu objectivo de trabalhar no
sentido da abolição universal da pena capital e considera que a abolição da pena de morte em Samoa
constitui um importante passo para a consecução desse objectivo. A União considera que a decisão do
Parlamento samoano representa um avanço fundamental na promoção dos direitos humanos em Samoa e um
contributo importante para a abolição universal da pena de morte, constituindo, conforme anunciado pelo
Primeiro-Ministro daquele país, Tuilaepa Sailele Malielegaoi, mais uma prova de que Samoa reconhece as
suas obrigações internacionais e regionais e as assume com a maior seriedade.

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 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.

_______________

32/04

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre a liberdade dos meios de comunicação social e os padrões democráticos na Ucrânia

Bruxelas, 18 de Março de 2004

A União Europeia registou com profunda consternação vários acontecimentos recentes que transmitiram um
sinal negativo relativamente ao respeito pelos padrões democráticos na Ucrânia durante a preparação das
eleições presidenciais que terão lugar em 31 de Outubro.

A UE lamenta que vários acontecimentos ou medidas tenham afectado os meios de comunicação social
independentes num momento em que, na perspectiva da preparação das eleições de Outubro, a variedade das
fontes de informação e a independência e diversidade dos meios de comunicação social assumem mais
importância do que nunca para o povo ucraniano, chamado a fazer as suas opções democráticas. Qualquer
redução do espaço dos meios de comunicação social independentes, sejam quais forem os motivos
apresentados para justificar casos específicos, prejudica a credibilidade internacional da Ucrânia e o seu
compromisso de assegurar eleições livres e justas.
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Entre os acontecimentos recentes incluem-se a decisão da Rádio Dovira de cancelar o seu contrato com a
Rádio Liberty, os problemas encontrados pelo 5.º Canal relativamente à sua licença, e o encerramento da
Rádio Kontinent em 3 de Março.

A União registou também com preocupação os relatórios credíveis sobre um aumento significativo do
assédio administrativo exercido de forma selectiva pela Administração Pública Fiscal contra jornalistas
independentes e contra empresas que pertencem ou se presume pertencerem a apoiantes da oposição. A
forma selectiva como têm sido conduzidos os inquéritos e investigações fiscais levanta a questão da sua
motivação subjacente.

A liberdade dos meios de comunicação social e a imparcialidade da administração pública são condições
essenciais para a realização de eleições livres e justas. A solidez da relação UE-Ucrânia depende de acções
concretas por parte da Administração para fazer respeitar e promover os valores e padrões europeus, nos
quais a realização de eleições livres e justas constitui um elemento central. O Estado de direito, a
independência da justiça, a liberdade dos meios de comunicação social e a protecção dos jornalistas são
indicadores da boa-fé da Administração a este propósito.

A União regista ainda com desagrado os relatórios de um certo número de observadores, segundo os quais as
eleições parciais realizadas em 7 de Março na circunscrição n.º 61 (região de Donetsk) foram prejudicadas
por irregularidades cometidas tanto durante a campanha eleitoral como no dia do escrutínio. A UE considera
que se trata de mais um sinal negativo antes da realização das eleições presidenciais de Outubro e apela às
autoridades ucranianas para que tomem as medidas necessárias para assegurar que as eleições presidenciais
sejam realizadas de uma forma plenamente democrática.

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.

_______________

33/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a região de Gambela

Bruxelas, 25 de Março de 2004

A União Europeia deseja exprimir a sua preocupação relativamente aos afrontamentos de extrema violência
que ocorrem de forma esporádica mas persistente na região de Gambela, na Etiópia, e que provocaram a
morte de centenas de pessoas nos últimos meses. Embora ciente das medidas tomadas pelo Governo etíope
para estabilizar a região, a União Europeia insiste em que as forças de segurança do governo e do exército
devem dar provas de imparcialidade e actuar de acordo com a lei para que as tensões interétnicas na região
diminuam. A União Europeia apela à realização de um inquérito público e independente sobre uma eventual
participação de membros do exército etíope em actos de violência contra civis inocentes.
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A União Europeia reconhece a dimensão étnica destas manifestações de violência e apela ao Governo etíope
para que coopere com os chefes tradicionais, as organizações não governamentais e as comunidades
religiosas locais para acabar com as divisões entre os Anuaks e os "povos das terras altas" e restabelecer a
confiança e a estabilidade na região de Gambela.

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.

_______________

34/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a atribuição do Prémio Mundial da Liberdade de Imprensa a Raúl Rivero

Bruxelas, 12 de Março de 2004

A União Europeia felicita o jornalista e poeta cubano, Raúl Rivero, por ter sido recentemente galardoado
com o Prémio Mundial da Liberdade de Imprensa Guillermo Cano, atribuído anualmente  pela Organização
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

A União Europeia faz suas as palavras do Director-Geral da UNESCO, Koichiro Matsuura, que, ao anunciar
o nome do galardoado, afirmou que "o prémio é um tributo ao longo e corajoso empenhamento de Raúl
Rivero em prol do jornalismo independente, marca distintiva do jornalismo profissional".

Raúl Rivero é um dos 75 dissidentes e jornalistas independentes detidos no passado mês de Abril na
sequência de julgamentos sumários. A União Europeia convida o Governo cubano a reflectir sobre o
significado da atribuição deste prémio a Raúl Rivero e apela mais uma vez às autoridades cubanas para que
libertem de imediato todos os dissidentes presos, alguns dos quais estarão, ao que consta, gravemente
doentes.

Chipre, a Eslovénia , a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa e a
República Eslovaca � países aderentes �, a Bulgária e a Roménia � países associados �, 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.

_______________
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35/04

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre a República Democrática do Congo

Bruxelas, 18 de Março de 2004

1. A União Europeia continua firmemente empenhada na paz e a na estabilidade na República
Democrática do Congo (RDC) e em toda a região dos Grandes Lagos em geral. Saúda os esforços
empreendidos nesse sentido, até à data, pelas autoridades da Transição. Convida as autoridades
congolesas a pautarem as suas acções pelo respeito da letra e do espírito das resoluções adoptadas pelo
Diálogo Intercongolês, do Acordo Global e Inclusivo e da Constituição da Transição, e a acelerar a
tomada de decisões e as reformas necessárias para a estabilização do país no mais curto prazo.
Convida todos os que ainda não aderiram a esta lógica a renunciar à desordem e à violência e a
unirem-se em torno de um objectivo de paz e de estabilidade em benefício de todos os congoleses.

2. Por este motivo, a União Europeia está preocupada com a morosidade na aplicação dos programas da
Transição, bem como com as tensões e os bloqueios políticos que foram constatados nestes últimos
tempos. Encoraja as componentes e as entidades das instituições a reafirmarem a sua firme adesão aos
princípios da Transição. Além disso, apela à realização efectiva da repartição de responsabilidades,
definida pelo Acordo de Pretória e pela Constituição da Transição, num espírito de concertação mútua.
Sublinha, em particular, a importância de se garantir um clima de calma e de serenidade para a
população neste período pré-eleitoral.

3. A União Europeia considera que devem ser tomadas medidas concretas a fim de restaurar o clima de
confiança e de boas relações tanto no seio das instituições da Transição como no meio presidencial.
Atendendo ao calendário previsto na Constituição da Transição para a realização das eleições, a União
Europeia reitera: � a urgência de se adoptar uma lei orgânica sobre as atribuições e o funcionamento
da Comissão Eleitoral Independente (CEI) que lhe permita efectivamente funcionar e ser independente
no respeito pelos compromissos assumidos em Sun City; � a necessidade de se instalar um comité de
concertação sobre os diferentes aspectos do processo eleitoral; � a obrigação de se cumprirem o mais
rapidamente possível certas condições prévias às diversas operações a levar a cabo no processo
eleitoral, tais como a lei da nacionalidade e o enquadramento jurídico do recenseamento eleitoral.

4. Neste contexto, a União Europeia apela a que sejam tomadas urgentemente as medidas necessárias ao
restabelecimento das funções de soberania do Estado e da sua autoridade sobre todo o território da RDC.
Para o efeito, são prioritárias a instauração da administração territorial, a reconstrução, a recuperação
económica do país e uma gestão transparente das finanças do Estado, adaptada às necessidades e aos
objectivos da Transição.

5. Apela também à aceleração da reforma do sector da segurança, nos domínios da reforma da justiça e
da polícia bem como da integração do exército em todos os escalões, a par da implementação do
processo nacional de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR). Neste contexto, revelam-
-se indispensáveis a nomeação do coordenador nacional de DDR e a programação orçamental e
logística das unidades integradas a projectar.
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6. A União Europeia está muito preocupada  com o novo recrudescimento da tensão securitária e
política a leste da RDC. Está particularmente chocada com a violação contínua dos direitos do Homem
e as atrocidades perpetradas sobre a população civil em Ituri, nas províncias do Kivu e no Katanga,
designadamente a violação praticada sistematicamente e com total impunidade por um número
crescente de bandos armados saídos das milícias que operam em Ituri, nas províncias do Kivu e no
Katanga.

7. A União Europeia insta as instituições da Transição para que façam todos os possíveis para
restabelecer a autoridade do Estado em todo o território; convida todos quantos actuam no terreno a
respeitar a população e a aderirem inequivocamente à lógica da Transição. Reportando-se aos recentes
incidentes em Bukavu e Kinshasa, a UE apela a todas as partes para que se abstenham de qualquer
declaração susceptível de reacender a tensão étnica.

8. A União Europeia reitera o seu apoio à realização da Conferência Regional sobre a Paz, a Segurança, a
Democracia e o Desenvolvimento na Região dos Grandes Lagos e apela à plena participação das
autoridades congolesas. Atribui também uma importância considerável ao restabelecimento da
confiança e à normalização das relações bilaterais entre os Estados desta região. Nesse intuito, apela a
todos os responsáveis políticos da RDC, do Ruanda e do Uganda, para que trabalhem de maneira
construtiva para o restabelecimento da paz e da estabilidade na Região dos Grandes Lagos.

9. Por último, a União Europeia deseja expressar o seu pleno apoio à acção da MONUC, bem como aos
trabalhos do Comité Internacional de Acompanhamento da Transição.

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 a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega � países da
EFTA membros do Espaço Económico Europeu � subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________

36/04

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

Bruxelas, 17 de Março de 2004

A União Europeia felicita o Presidente Putin pela sua eleição para um segundo mandato como Presidente da
Federação da Rússia. A UE congratula-se com a boa organização e com a forma ordeira como decorreram as
eleições presidenciais realizadas na Rússia em 14 de Março. Este resultado, baseado numa taxa de
participação elevada � 61% �, confere ao Presidente Putin uma forte legitimidade para o exercício do seu
segundo mandato.

A União Europeia congratula-se com as conclusões positivas do relatório preliminar de 15 de Março de 2004
da Missão Internacional de Observação das Eleições (MIOE). O relatório faz notar que houve uma vontade
genuína de conceder o direito de voto ao maior número possível de pessoas e que as eleições foram bem
geridas. O relatório assinala ainda que o enquadramento jurídico estabelecido pelas autoridades russas
fomentou um clima de abertura e transparência na condução e organização do acto eleitoral.
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A União está preocupada, porém, com a conclusão de que os meios de comunicação social controlados pelo
Estado revelaram uma clara tendência favorável ao titular do cargo e de que as autoridades não procuraram
corrigir esta situação durante a campanha. Um debate aberto nos meios de comunicação social, no qual se
possam fazer ouvir todos os pontos de vista, é uma característica essencial da democracia pluralista. A União
Europeia apela à Rússia para que tome medidas destinadas a assegurar que as futuras eleições cumpram de
forma mais cabal as normas do Conselho da Europa e da OSCE, designadamente em matéria de liberdade
dos meios de comunicação social.

A União Europeia aspira ao reforço das relações entre a UE e a Rússia, com base num empenhamento
constante no pluralismo, na democratização e no respeito pelas normas do Conselho da Europa e da OSCE.
Nesta conformidade, a União Europeia incentiva as autoridades políticas da Rússia a tirar as devidas ilações
das deficiências apontadas no relatório da MIOE. A este propósito, a União Europeia aplaude o compromisso
assumido pelo Presidente Putin, no sentido de prosseguir o processo de constituição e reforço de um sistema
multipartidário no país, de desenvolver a sociedade civil e de envidar todos os esforços para garantir a
liberdade de imprensa.

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 e a Noruega � países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu � subscrevem igualmente a
presente declaração.

_______________

37/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a situação relativa
à República Autónoma Georgiana da Adjária

Bruxelas, 17 de Março de 2004

A União Europeia está a acompanhar de perto a situação na Geórgia, especialmente no que diz respeito à
República Autónoma Georgiana da Adjária.

A UE reitera o seu empenho na soberania e na integridade territorial da Geórgia e apela a todas as partes para
que evitem qualquer nova escalada que possa redundar em violência. A UE insta o Governo central de
Tbilisi e as autoridades de Batumi a restabelecer o diálogo ao mais alto nível, no intuito de encontrarem uma
solução pacífica que todos possam aceitar, no interesse da Geórgia. A UE está disposta a contribuir para essa
solução, em colaboração com as demais organizações internacionais e com os principais actores da região.

O Representante Especial da UE para o Cáucaso do Sul, o Embaixador Heikki Talvitie, deslocou-se a Tbilisi
ontem, terça-feira, 16 de Março de 2004, tendo-se reunido com o Presidente Saakashvili e com o
representante da Adjária em Tbilisi para debater a situação. Hoje deslocou-se a Poti, tendo-se encontrado
com o Primeiro-Ministro Zhvania e com outras entidades. O Representante Especial da UE mantém o
Conselho plenamente informado da evolução da situação.
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A UE apoia a visita hoje efectuada a Batumi por Nino Burjanadze, Presidente do Parlamento Georgiano, à
qual atribui especial importância e que deverá abrir caminho a uma visita do Presidente Saakashvili a Batumi
com a maior brevidade possível. Essa visita do Presidente Saakashvili deverá servir, por seu turno, para criar
condições para a realização de eleições parlamentares livres e justas na Adjária e no resto da Geórgia em
28 de Março.

A UE insta as autoridades da República Autónoma Georgiana da Adjária a respeitar os direitos humanos, os
princípios democráticos e o Estado de direito e a criar condições para que a preparação para eleições
parlamentares livres e justas se faça de forma ordeira.

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

_______________

38/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
relativa ao acordo sobre a Lei Administrativa de Transição no Iraque

Bruxelas, 19 de Março de 2004

A União Europeia congratula-se com o consenso a que chegaram as diversas partes em presença no Iraque ao
assinarem, em 8 de Março, a nova Lei Administrativa de Transição. A UE considera que se trata de um
avanço animador no processo de transição e manifesta a esperança de que este avanço conduza à
reintegração de um Iraque soberano, independente, democrático e pacífico na comunidade internacional.

A UE aspira a que a soberania do Iraque seja totalmente restituída ao povo iraquiano. Continuaremos a
apoiar os esforços tendentes a alcançar esse objectivo. Apoiamos plenamente, em particular, o trabalho
realizado pelas Nações Unidas e congratulamo-nos com o facto de esta organização continuar associada ao
processo.

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 o Liechtenstein e a Noruega - países da EFTA
membros do Espaço Económico Europeu � subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________
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39/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a formação de um novo Governo no Haiti

Bruxelas, 19 de Março de 2004

A União Europeia congratula-se com a formação de um novo Governo no Haiti. Há agora razões para
esperar que se verifiquem progressos substanciais na instauração da democracia e do Estado de direito, por
forma a que o país saia do impasse político em que tem vivido nos últimos anos e recupere a estabilidade a
que aspira.

A União Europeia está disposta a apoiar o novo Governo e a prestar assistência na instauração do Estado de
direito no país. Preocupada com a grave deterioração das condições sociais e económicas no Haiti, a União
Europeia está pronta a contribuir para aliviar o sofrimento do povo do Haiti mediante a rápida prestação de
ajuda humanitária, em função das circunstâncias.

A União Europeia congratula-se com a declaração do Primeiro-Ministro Gérard Latortue sobre a importância
da reconciliação nacional e com a vontade que manifestou de administrar um governo de unidade nacional.
A UE entende que a reconciliação e a cooperação entre todos os haitianos são condições prévias para o
desenvolvimento sustentável do país e para a melhoria da qualidade de vida de todos os seus cidadãos.

A União Europeia acolhe com agrado a decisão unânime tomada pelo Conselho de Segurança das Nações
Unidas no sentido de enviar uma Força Provisória Multinacional, e saúda todos os esforços internacionais
destinados a trazer a segurança e a estabilidade ao país.

A União Europeia está apreensiva com a contínua deterioração da segurança no Haiti e exorta todos os
haitianos, sem excepção, a absterem-se de todo e qualquer tipo de comportamento violento.

A União Europeia presta homenagem aos esforços consideráveis envidados pela OEA e pela Caricom no
sentido de trazer a paz e a estabilidade ao Haiti, esperando que esses esforços prossigam, em estreita
coordenação com o novo Governo do país, com as Nações Unidas e com a Força Provisória Multinacional.

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.

_______________
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40/04

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre a República Democrática do Congo

Bruxelas, 30 de Março de 2004

A União Europeia exprime a sua profunda preocupação na sequência dos incidentes ocorridos na noite
de 28 de Março de 2004 em Kinshasa.

A União Europeia incentiva os dirigentes congoleses, as instituições da Transição assim como todas as
congolesas e todos os congoleses a manter a serenidade e a continuarem empenhadas na dinâmica da
Transição, tal como prevista no Acordo Global e Inclusivo de 17 de Dezembro de 2002 e no Acto Final do
Diálogo Intercongolês, assinado em 2 de Abril de 2003.

A União Europeia faz um apelo urgente às instituições de Transição assim como a todos os seus
componentes e entidades, para que tomem todas as medidas necessárias o mais brevemente possível, com
vista à organização de eleições e ao restabelecimento da ordem e do Estado de direito em todo o território da
República Democrática do Congo.  A União Europeia apela igualmente a que seja dada uma atenção muito
especial à reforma do sector securitário � o exército e a polícia � incluindo a sua dimensão social.

A União Europeia continuará a empenhar-se na Transição na República Democrática do Congo.  A União
Europeia, em conjunto com os seus Estados-Membros, reitera o seu compromisso em apoiar as instituições
de Transição na implementação dessas reformas, nomeadamente através de diligências adequadas junto das
instituições financeiras internacionais.

Reportando-se à sua recente declaração, a União Europeia continuará a seguir de perto a situação na
RDC e a empenhar-se na prosperidade e a na estabilidade da população congolesa, vítima há
demasiado tempo deste conflito.

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 a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega � países da
EFTA membros do Espaço Económico Europeu � subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

REUNIÃO PLENÁRIA DE
31 DE MARÇO E 1 DE ABRIL 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")

1. LEGISLAR MELHOR (SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA)

•  SIMPLIFICAÇÃO V
� Relator: RETUREAU (Trabalhadores � FR)

� Referência: COM(2003) 71 final � CESE500/2004

� Pontos principais:

O CESE apoia a iniciativa e o quadro de acção que têm  por objectivo a simplificação do acervo
comunitário e deseja que se estenda rapidamente aos diversos domínios do acervo, para facilitar e
promover a sua aplicação efectiva, tanto nos Estados-Membros, como nos países do alargamento.

O CESE deseja participar de forma mais eficaz na elaboração do direito comunitário através dos seus
pareceres consultivos, o que implica a sua participação numa fase muito mais precoce do que agora
geralmente acontece. Deseja também participar de forma activa nas análises de impacte e de seguimento
e nos esforços de simplificação, para contribuir para um melhor conhecimento e para a eficácia do direito
comunitário numa Europa alargada. Estes pedidos inscrevem-se naturalmente nos princípios de
democracia e de boa governação e dos de aproximação dos cidadãos às instituições e à legislação
comunitárias.

http://www.cese.europa.eu
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Por último, o Comité saúda com o acordo interinstitucional "Legislar melhor", celebrado em 16 de
Dezembro de 2003 entre o Parlamento, o Conselho e a Comissão, que organiza as condições de uma
melhor simplificação da regulamentação comunitária e, em particular, define e enquadra, ao mesmo
tempo que incentiva, o recurso à auto-regulação e à co-regulação pelos agentes sócio-profissionais.

� Contacto: Jakob ANDERSEN
(Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

2. FISCALIDADE E SERVIÇOS FINANCEIROS

•  Estratégia de TVA
� Relator: PEZZINI (Empregadores � IT)

� Referência: COM(2003) 614 final � CESE 518/2004

� Pontos principais:

O Comité reafirma a opinião segundo a qual as numerosas e graves lacunas do regime actual apenas
poderão ser eliminadas com a introdução de um novo regime definitivo.

Todavia, no clima actual de reticência à adopção de um regime comum de IVA com carácter definitivo e
considerando a necessidade de modernizar o regime transitório, os elementos fundamentais da melhoria
devem ser a simplificação, a modernização das regras actuais, uma aplicação mais uniforme destas e uma
cooperação administrativa reforçada entre as autoridades fiscais dos Estados-Membros.

O CESE aprecia e apoia o trabalho que a Comissão está a realizar para favorecer a criação de um sistema
"de balcão único", segundo o qual as empresas registadas em mais do que um Estado-Membro possam
cumprir as suas obrigações em matéria de IVA, ao nível da UE, no país em que estão estabelecidas.

Por consequência, o CESE apoia as iniciativas da Comissão, bem como outras iniciativas actualmente em
exame na aplicação da estratégia de 2000.

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

•  Cooperação administrativa – impostos especiais
� Relator: PEZZINI (Empregadores � IT)

� Referência: COM(2003) 797 final � 2003/0309 (COD) � 2003/0310 (COD) � CESE 519/2004

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu
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� Pontos principais:

O CESE subscreve as novas regras de cooperação entre os Estados-Membros propostas pela Comissão e
concorda com a necessidade de actualizar e de reforçar o sistema de intercâmbio de informações entre os
Estados-Membros para lutar contra as fraudes em matéria de impostos especiais de consumo.

Mas um poder demasiado discricionário ainda é concedido à autoridade requerida, não só para dar
seguimento ao pedido de informações, como na realização de controlos simultâneos.

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

•  Regime fiscal comum – pagamentos de juros e royalties
� Relator: BURANI (Empregadores � IT)

� Referência: COM(2003) 841 final � 2003/0331 (CNS) � CESE 530/2004

� Pontos principais:

O CESE aprova plenamente o objectivo da directiva, que se insere num quadro de aperfeiçoamento
gradual das disposições fiscais com vista a evitar, por um lado, a evasão fiscal e, por outro, a dupla
tributação, e que deveria contribuir indirectamente para a futura harmonização dos regimes fiscais e para
eliminar as distorções de concorrência que são hoje por demasiado evidentes.

� Contacto: Borbala SZIJ
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

•  Reduções temporárias dos níveis de tributação – produtos energéticos
� Relator: ALLEN (Interesses Diversos � IE)

� Referência: COM(2004) 42 final � 2004/0016 (CNS) � CESE 527/2004
            COM(2004) 185 final � 2004/0067 (CNS)

� Pontos principais:

Salvo alteração da directiva relativa à tributação da energia, os países aderentes terão de adoptar as suas
disposições em 1 de Maio de 2004. É provável que tal facto (tributação de produtos energéticos e
electricidade) tenha um efeito negativo nas suas economias e que os novos Estados-Membros se venham
a defrontar com grandes dificuldades económicas e sociais tendo em conta o nível actual dos impostos
sobre o consumo que aplicam. O forte aumento do custo poderia asfixiar as PME, para além de implicar
encargos insuportáveis para a indústria e para o consumidor. Os agregados familiares que dispõem de
poucos rendimentos seriam seriamente afectados. Por isso, estes países esforçam-se por obter reduções ou
isenções temporárias dos níveis de tributação dos produtos energéticos e da electricidade que devem
aplicar.

mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
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Dado que os actuais Estados-Membros beneficiaram igualmente de períodos transitórios neste domínio,
afigura-se, pois, justo e razoável em termos de princípio e de precedente que os países aderentes possam
dispor de reduções temporárias durante um período ligeiramente superior, quando justificado.

A aprovação da presente directiva antes de 1 de Maio dará um sinal político forte aos países aderentes
porquanto reafirma o empenhamento no seu desenvolvimento. O CESE recomenda a aprovação das
directivas em apreço.

� Contacto: Borbala SZIJ
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

•  Comités dos serviços financeiros
•  
� Relatora: L. FUSCO (Interesses Diversos � IT)

� Referência: COM(2003) 659 final � 2003/0263 (COD) � CESE 504/2004

� Pontos principais:

O CESE acolhe muito favoravelmente a proposta de directiva, fazendo observações específicas.

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

3. INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

•  Política espacial europeia (Livro Branco)
� Relator: S. BUFFETAUT (Empregadores � FR)

� Referência: COM(2003) 673 final � CESE 501/2004

� Pontos principais:

O Comité Económico e Social Europeu considera que o Livro Branco é um documento de qualidade que
tem o grande mérito de manifestar uma vontade política formulada de modo vigoroso e sintético.

Lamenta todavia a grande fraqueza do capítulo referente à fractura digital e às tecnologias de banda larga.

Reitera a grande importância estratégica das actividades espaciais para a União Europeia. Solicita que a
abordagem política da União, designadamente em matéria de cooperação internacional, se baseie numa
visão das realidades e isenta de qualquer candura, e tal, ainda mais, em virtude de que as actuais
tecnologias subjacentes às actividades espaciais têm um carácter dual (civil/militar).

Insiste no facto de que este sector de actividade, objecto de reestruturação e de esforços de
competitividade para enfrentar a concorrência internacional, representa 30 mil empregos directos, de
elevadas qualificações na generalidade, e que se torna imperativo manter e desenvolver.

mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
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� Contacto: Nemesio MARTINEZ
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  Um quadro coerente para a indústria aeroespacial
� Relator: BUFFETAUT (Empregadores � FR)

� Referência: COM(2003) 600 final � CESE 502/2004

� Pontos principais:

O Comité Económico e Social Europeu considera que a Comunicação da Comissão sobre o relatório
STAR XXI chama a atenção, com razão, para as debilidades da actividade aeroespacial militar na Europa.
Estima, no entanto, que a Comissão dá demasiada importância ao aspecto institucional da questão quando
o essencial é que a Europa demonstre ter uma autêntica vontade política de defesa comunitária autónoma,
o único elemento que permitirá dar às nossas indústrias uma base sólida.

Recorda que a indústria aeroespacial europeia sustenta milhões de europeus e que recorre a pessoas
altamente qualificadas no domínio da actual alta tecnologia, e que cabe aos Estados-Membros definir
políticas europeias autênticas e ambiciosas em matéria de armamento e de actividades espaciais,
coordenadas a nível da União Europeia.

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

•  Tribunal da patente comunitária – litígios atinentes à patente comunitária
� Relator: RETUREAU (Trabalhadores � FR)

� Referência: COM(2003) 828 final � 2003/0324 (CNS) � CESE 521/2004
            COM(2003) 827 final � 2003/0326 (CNS) � CESE 522/2004

� Pontos principais:

O Comité associa-se, na generalidade, às ideias expressas nas duas comunicações da Comissão, sob
reserva de algumas observações. Apoia vigorosamente a criação de uma competência jurisdicional, um
elemento-chave do sistema da patente comunitária.

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

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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4. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

•  Legislação de produtos químicos
� Relator: BRAGHIN (Empregadores � IT)

� Referência: COM(2003) 644 final � 2003/0256 (COD) � 2003/0257 (COD) � CESE 524/2004

� Pontos principais:

O CESE, embora secundando os objectivos e a realização do sistema REACH, entende que se deve
dedicar atenção especial às suas modalidades de aplicação, para evitar que a ulterior evolução legislativa
comprometa a competitividade e o crescimento da indústria e agrave, por conseguinte, o problema do
emprego. Esta exigência, que se enquadra no esforço de conseguir um "desenvolvimento sustentável", do
ponto de vista social, económico e ambiental, assume um carácter mais concreto nesta proposta que não
considera a análise de impacto disponível capaz de assegurar um equilíbrio comprovado entre custos e
benefícios.

O CESE saúda a metodologia de consultas amplas adoptada pela Comissão para a actualização da
proposta. E alvitra a continuação do processo de consulta e de envolvimento das partes interessadas com
o objectivo de melhorar a redacção do texto, especialmente no atinente:

� a todas as mudanças que possam contribuir, sem pôr em causa os objectivos almejados, para
simplificar os procedimentos e reduzir os custos daí decorrentes;

� à ampliação e ao reforço das atribuições da futura Agência Europeia de Produtos Químicos
(principalmente no que respeita ao processo de avaliação dos dossiês e das substâncias � Título VI)
que será a pedra angular do novo sistema, em colaboração estreita e construtiva com as agências
nacionais competentes;

� à elaboração de um plano de assistência e de apoio, sobretudo a pensar nas PME e nos utilizadores a
jusante, para facilitar a aplicação das normas previstas pelo sistema REACH e constituição de
consórcios ou de organismos análogos criados para esta finalidade;

� à definição de instrumentos mais concretos e automáticos que encorajem a inovação, a invenção e a
colocação no mercado de novas substâncias.

O CESE recomenda uma forte acção política que leve à adesão do mundo inteiro às normas enunciadas e
previstas pelo sistema REACH e à partilha dos seus conteúdos fundamentais para uma protecção mais
adequada da saúde dos trabalhadores e das populações e para a preservação mais eficaz do ambiente, sem
com isso deixar, é claro, de pensar na salvaguarda da competitividade da indústria química europeia.

O CESE aplaude as iniciativas ao nível de experiências práticas e de projectos-piloto de aplicação já
realizados nalguns Estados-Membros, com a participação das autoridades regionais e de todas as partes
interessadas, tendo em mira a simplificação e uma avaliação de impacto mais concreta. Também saúda o
empenho da Comissão e do Gabinete Europeu de Produtos Químicos na definição, em conjunto com as
partes interessadas, de orientações técnicas sectoriais que permitam a colocação em prática do sistema
REACH. O Comité considera que todas as instituições europeias terão toda a conveniência em
aproveitar, na criação de instrumentos legislativos definitivos, as experiências acumuladas nesta fase
intermédia. E reserva-se a incumbência de elaborar um aditamento a parecer para avaliar os resultados do
exercício em curso.
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� Contacto: Robert WRIGHT
(Tel.: 00 32 2 546 91 09 � e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

•  Concepção ecológica – produtos que consomem energia
� Relator: PEZZINI (Empregadores � IT)

� Referência: COM(2003) 453 final � 2003/0172 (COD) � CESE 505/2004

� Pontos principais:

O Comité acolhe com agrado a integração da dimensão ambiental nas políticas relativas às empresas e
respectiva produção como parte integrante da estratégia de competitividade da Europa. No entender do
Comité, teria contudo sentido consolidar a vasta legislação comunitária em que a mesma se insere e criar
um quadro global definido. O Comité apoia a difusão de acordos sectoriais voluntários e outros
instrumentos. Por outro lado, importa avaliar de forma aprofundada se as propostas da Comissão
satisfazem inteiramente os requisitos de proporcionalidade, subsidiariedade, simplificação burocrático-
administrativa e competitividade. Salienta que, para garantir o bom funcionamento do quadro proposto,
será necessário adoptar medidas de execução com a única intervenção dos procedimentos de comitologia.
O estabelecimento de uma concepção ecológica tem em si o risco de impedir o progresso e a inovação
técnica do mercado e de restringir a concorrência dos desempenhos tecnológicos dos novos produtos.
Deve assegurar-se a aplicabilidade das medidas previstas a todos os produtos fabricados na UE ou em
países terceiros. O Comité salienta, por último, com veemência a situação particular e as diversas
características das PME (grandes disparidades entre os Estados-Membros e entre cada um dos sectores).
Neste contexto, apoios financeiros ou incentivos fiscais poderiam desempenhar um papel importante.

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

•  Tecnologias ambientais adaptadas nos países candidatos
� Relator: RIBBE (Interesses Diversos � DE)

� Referência: Parecer de iniciativa � CESE 523/2004

� Pontos principais:

As tecnologias ambientais desempenham um papel importante na redução da poluição ambiental e no
âmbito do desenvolvimento sustentável.

Com o intuito de evitar atribuições deficientes de recursos, é importante velar cuidadosamente por que se
opte pela melhor solução adaptada à respectiva situação local. É possível que as soluções adaptadas
comportem, em parte, um maior trabalho de planificação. Porém, tanto na fase de investimento como
durante o funcionamento podem-se fazer grandes economias e, a longo prazo, criar mais emprego. Estes
recursos economizados podem aliviar não só os orçamentos públicos como os privados. As tecnologias
ambientais adaptadas são, assim, uma necessidade do momento.

mailto:robert.wright@cese.europa.eu
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As tecnologias adaptadas são, todavia, largamente desconhecidas e raramente aplicadas tanto nos países
candidatos como nos actuais Estados-Membros. A razão para tal é, nomeadamente, uma grande falta de
experiência e a incerteza se as tecnologias alternativas preenchem efectivamente as normas prescritas.

O CESE recomenda à Comissão que veja com atenção este problema no âmbito da aplicação do plano de
acção para promoção das tecnologias ambientais. O défice de informação poderia começar a ser
colmatado através da criação, nomeadamente, de centros de competências para tecnologias adaptadas nos
países candidatos.

Uma parte das dotações de apoio deveria ir para um fundo que serviria essencialmente para financiar
pequenas medidas. O fundo de coesão, que só financia projectos com mais de 10 milhões de euros, não dá
apoio suficiente às soluções adaptadas. Nos requerimentos de pedido de apoio a título do fundo de coesão
seria útil solicitar ao requerente que explicasse por que razão optou pela tecnologia para a qual pede a
ajuda e quais foram as outras alternativas que rejeitou.

� Contacto: Johannes KIND
(Tel.: 00 32 2 546 91 11 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Protecção das águas subterrâneas contra a poluição
� Relatora: SÁNCHEZ MIGUEL (Trabalhadores � ES)

� Referência: COM(2003) 550 final � 2003/0210 (COD) � CESE 509/2004

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

5. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

•  Recursos genéticos na agricultura
� Relator: VOSS (Interesses Diversos � DE)

� Referência: COM(2003) 817 final � 2003/0321 (CNS) � CESE 514/2004

� Contacto: Johannes KIND
(Tel.: 00 32 2 546 91 11 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Acções no domínio da apicultura
� Relator: CABALL i SUBIRANA (Interesses Diversos � ES)

� Referência: COM(2004) 30 final � 2004/0003 (CNS) � CESE 531/2004

� Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
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6. SEGURANÇA ALIMENTAR

•  Adição aos alimentos de vitaminas
� Relatora: HEINISCH (Interesses Diversos � DE)

� Referência: COM(2003) 671 final � 2003/0262 (COD) � CESE 512/2004

� Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Directiva que revoga a Directiva 72/462/CEE (fiscalização sanitária)
� Relator: DONNELLY (Interesses Diversos � IE)

� Referência: COM(2004) 71 final � 2004/0022 (CNS) � CESE 526/2004

Contacto: Katalin GÖNCZY
(Tel.: 00 32 2 546 98 18 � e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)

7. RELAÇÕES COM AS REGIÕES VIZINHAS

•  A candidatura da Croácia à adesão à UE
� Relator: STRASSER (Interesses Diversos � AT)

� Referência: parecer de iniciativa � CESE 520/2004

� Pontos principais:

O CESE reconhece os esforços envidados pela Croácia para criar as condições de adesão à UE. Nos
últimos anos, a Croácia mudou muito. São notórios os progressos no processo de democratização.  Os
indicadores macro-económicos registaram uma melhoria considerável, mas a elevada taxa de desemprego
constitui um dos problemas sociais e políticos mais sérios.

A Croácia conta com mais de 20 mil organizações não governamentais. Em 16 de Outubro de 2003, foi
instituída a "Fundação Nacional para a Promoção da Sociedade Civil", que preenche as funções previstas
para o diálogo civil.

Para o CESE, o Conselho Económico e Social, criado em 1999, é uma premissa fundamental para a
aplicação das reformas indispensáveis para a sua adesão à União, designadamente nos domínios da
justiça, protecção das minorias, corrupção, e no contexto do Tribunal Penal Internacional de Haia.

O CESE recomenda que a sociedade civil organizada no seu conjunto, e não apenas algumas associações
profissionais, seja associada aos processos de decisão.

� Contacto: Georgine WILLEMS
(Tel.: 00 32 2 546 94 71 � e-mail: georgine.willems@esc.eu.int)
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8. DIMENSÃO SOCIAL DA CULTURA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

•  A dimensão social da cultura
� Relator: LE SCORNET (Interesses Diversos � FR)

� Referência: Consulta PE � CESE 517/2004

� Pontos principais:

O Parlamento Europeu e Comité Económico e Social Europeu decidiram transformar em tema comum a
problemática da "dimensão social da cultura", porque entendem que existe uma forte interligação entre a
cultura e o desenvolvimento social e que esta relação assume um papel cada vez mais fundamental na
política de integração europeia.

O Comité já concluíra num seu parecer de 1999 que "Se nos ativermos à definição � muito lata � da
cultura enquanto sistema de orientação dos valores relevantes para todos os membros de uma sociedade, a
cultura estrutura igualmente o campo de acção da sociedade civil." Na óptica do Comité, a cultura
entendida como o processo e a formação comum do pensamento e da acção é cada vez mais crucial para a
educação e a participação na sociedade. Não é por acaso que o projecto de Constituição Europeia se
alicerça em ordens de valores, objectivos, direitos fundamentais comuns e numa nova percepção da
prática da democracia. Estes elementos constituem, no seu todo, uma concepção europeia da cultura,
cujas componentes sociais como a solidariedade, a tolerância, a coesão social, medidas contra a exclusão
e a discriminação e ainda a inclusão social constituem elementos fundamentais. Do exposto resulta uma
especial responsabilidade para o Parlamento Europeu como órgão representativo democrático dos
cidadãos da Europa e para o Comité Económico e Social Europeu como representante institucional das
organizações da sociedade civil por todos estes temas.

O Comité vê por bem concentrar-se nos seguintes pontos principais:

� Rumo a uma nova "cultura" das interacções entre práticas económicas, sociais e ambientais;
� Os efeitos das mutações no mundo do trabalho sobre a estrutura social e os valores culturais;
� Uma nova cultura da democracia.

O CESE propõe-se prosseguir, com a Comissão e o Parlamento Europeu, a reflexão sobre a proposta,
apresentada pelo Parlamento Europeu, de instituir um observatório europeu da cooperação cultural.

Por isso, o CESE propõe a elaboração de um parecer de iniciativa que defina rigorosamente os
objectivos de um observatório europeu da cooperação cultural, cuja criação o PE e o CESE defendem.

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

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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•  Cedefop
� Relator: GREIF (Trabalhadores � FR)

� Referência: COM(2003) 854 final � 2003/0034 (CNS) � CESE 516/2004

� Pontos principais:

O CESE, embora acolha favoravelmente a maior parte das propostas da Comissão, não pode deixar de
expressar as suas opiniões e preocupações relativamente a alguns pontos, a saber:

•  A formalização das práticas que se têm revelado positivas;
•  O papel dos parceiros sociais europeus;
•  A cooperação com institutos e administrações públicas;
•  A redução do número de reuniões do Conselho de Administração;
•  Garantir uma participação contínua;
•  A composição da Mesa;
•  O papel do director e o cargo de um director-adjunto;
•  A definição das prioridades a médio prazo;
•  Representação equilibrada de homens e mulheres na composição do Conselho de Administração.

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

9. EMPREGO E POLÍTICA SOCIAL

•  Destacamento de trabalhadores – Prestação de serviços
� Relatora: LE NOUAIL MARLIERE (Trabalhadores � FR)

� Referência: COM(2003) 458 final � CESE 515/2004

� Pontos principais:

O Comité Económico e Social Europeu entende que a comunicação é útil, mas insuficiente. Convida a
Comissão a fazer uma análise em profundidade, designadamente no respeitante à concorrência desleal e
ao dumping social que poderiam decorrer de destacamentos abusivos. O Comité solicita à Comissão que
realize consultas sectoriais com os verdadeiros interlocutores destinatários das transposições,
designadamente no sector da construção, em que os parceiros sociais ainda não foram consultados.

Tendo em conta as lacunas da comunicação, o Comité solicita a apresentação de um novo relatório que
permita constatar:

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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� se é aplicada uma verdadeira transparência dos direitos,
� se são garantidos os direitos positivos dos trabalhadores,
� se a mobilidade dos trabalhadores é dificultada ou favorecida pela aplicação das disposições

decorrentes da transposição da directiva nos Estados-Membros, na óptica de um risco de
encerramento proteccionista do mercado de trabalho,

� se são evitadas as distorções da concorrência em matéria de livre circulação dos trabalhadores.
� se as pequenas empresas têm acesso correcto e suficiente às informações necessárias.

O Comité sugere ainda:

� Uma análise mais aprofundada no sentido dos interlocutores sociais e económicos;
� Uma avaliação a fim de melhorar os mecanismos de informação dos trabalhadores e das empresas;
� A promoção de redes de pontos de informação locais, regionais ou transfronteira;
� Um levantamento das melhores práticas de intercâmbio de informação destinadas tanto aos

trabalhadores como às empresas;
� Um estudo jurídico com a finalidade de verificar que o quadro legislativo dos Estados-Membros, bem

como as informações sobre as convenções colectivas de aplicação, sejam suficientemente claros,
acessíveis e actualizados no contexto do alargamento.

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

10. MUTAÇÕES INDUSTRIAIS

•  A diversificação económica nos países aderentes – Papel das PME e das
empresas da economia social

� Relatora: FUSCO (Interesses Diversos � IT)
� Co-relator: GLORIEUX (delegado CCMI)

� Referência: parecer de iniciativa � CESE 528/2004

� Pontos principais:

Este parecer contribuir para o debate sobre as implicações do alargamento, realçando o papel que as PME
e as empresas de economia social (EES) desempenham na diversificação económica dos países aderentes
(incluindo as suas implicações sociais), e o desafio da sua plena integração no mercado único. O CESE
tem consciência de que o sucesso e a eficácia das PME e EES não são automáticos e não dependem
apenas das empresas. O Comité entende que a política industrial numa Europa alargada deverá ter em
conta, de modo muito mais efectivo, as necessidades e desafios das PME e EES dos países aderentes.

� Contacto: Miguel COLERA
(Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

� Contacto: Miguel COLERA
(Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)
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11. TRANSPORTES E SEGURANÇA RODOVIÁRIA

•  Protecção frontal em veículos a motor

� Relator: RANOCCHIARI (Empregadores � IT)
•  
� Referência: COM(2003) 586 final � 2003/0226 (COD) � CESE 503/2004

� Contacto: Aleksandra KLENKE
(Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•  Tecnologias da informação – veículos seguros
� Relator: RANOCCHIARI (Empregadores � IT)

� Referência: COM(2003) 542 final � CESE 506/2004

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

•  Carta de condução
� Relator: SIMONS (Empregadores � NL)

� Referência: COM(2003) 621 final � 2003/0252 (COD) � CESE 507/2004

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

12. CODIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA

•  Codificação – existências de petróleo
� Relator: WILKINSON (Empregadores � UK)

� Referência: COM(2004) 35 final � 2004/0004 (COD) � CESE 508/2004

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

•  Resíduos (versão codificada)
� Relator: DONNELLY (Interesses Diversos � IE)

� Referência: COM(2003) 731 final � 2003/0283 (COD) � CESE 513/2004

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

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

Page: 79
Type: mailto

Old: mailto:katalin.gonczy@esc.eu.int
New: mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu

Page: 79
Type: mailto

Old: mailto:georgine.willems@esc.eu.int
New: mailto:georgine.willems@cese.europa.eu

Page: 80
Type: mailto

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

Page: 81
Type: mailto

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

Page: 82
Type: mailto

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

Page: 82
Type: mailto

Old: mailto:josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int
New: mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu

Page: 83
Type: mailto

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

Page: 83
Type: mailto

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

Page: 83
Type: mailto

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

Page: 83
Type: mailto

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

Page: 83
Type: mailto

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

Page: 85
Type: http:

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