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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

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

Nº 29/2004 Secretarial assistance allowance.

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 dos deputados ao Parlamento Europeu designados
pelo Luxemburgo

Por carta de16 de Julho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 6 Deputados ao Parlamento
Europeu pelo Luxemburgo.

Foram designados1:

GOEBBELS Robert
HENNICOT-SCHOEPGES Erna
LULLING Astrid
POLFER Lydie
SPAUTZ Jean
TURMES Claude

_______________

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.
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Notificação oficial dos deputados
ao Parlamento Europeu eleitos na Bélgica

C O R R I G E N D A

Por cartas com data de 19 de Julho de  2004, as autoridades competentes da Bélgica comunicaram que os
seguinte deputados eleitos renunciaram ao seu mandato de deputados europeus:

Sr. DAERDEN Michel
Sr. DE GUCHT Karel
Sr. DI RUPO Elio

Os nomes dos seus substitutos não foram ainda comunicados ao Parlamento.

_______________

Notificação oficial de um deputado
ao Parlamento Europeu eleito na Bélgica

Por carta com data de 20 de Julho de 2004, as autoridades competentes da Bélgica notificaram a eleição ao
Parlamento Europeu de:

Sr. Johan VAN HECKE (VLD-VIVANT).

O Sr. VAN HECKE substitui o Sr. Karel DE GUCHT, nomeado Ministro dos Assuntos Externos do
Governo belga.

_______________
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Notificação oficial dos deputados
ao Parlamento Europeu eleitos na Itália

Por carta de20 de Julho de 2004, o Presidente recebeu a notificação oficial dos 78 Deputados ao Parlamento
Europeu pela Itália.

Foram designados1:

                                                     
1 São sublinhados os nomes dos Observadores confirmados como Deputados.

AGNOLETTO Vittorio Emanuele
ALBERTINI Gabriele
ANDRIA Alfonso
ANGELILLI Roberta
ANTONIOZZI Alfredo
BATTILOCCHIO Alessandro
BERLATO Sergio
BERLINGUER Giovanni
BERSANI Pier Luigi
BERTINOTTI Fausto
BONINO Emma
BONSIGNORE Vito
BORGHEZIO Mario
BOSSI Umberto
BRESSO Mercedes
BRUNETTA Renato
CAROLLO Giorgio
CASTIGLIONE Giuseppe
CATANIA Giusto
CESA Lorenzo
CHIESA Giulietto
CIRINO POMICINO Paolo
COCILOVO Luigi
COSTA Paolo
D'ALEMA Massimo
DE POLI Antonio
DEL TURCO Ottaviano
DE MICHELIS Gianni
DIONISI Armando
DI PIETRO Antonio
EBNER Michl
FATUZZO Carlo

FAVA Giovanni Claudio
FOGLIETTA Alessandro
FRASSONI Monica
GARGANI Giuseppe
GAWRONSKI Jas
GRUBER Dietlinde (Lilli)
GUIDONI Umberto
KUSSTATSCHER Sepp
LA RUSSA Romano Maria
LETTA Enrico
LOCATELLI Pia Elda
LOMBARDO Raffaele
MANTOVANI Mario
MAURO Mario
MORGANTINI Luisa
MUSACCHIO Roberto
MUSCARDINI Cristiana
MUSOTTO Francesco
MUSSOLINI Alessandra
MUSUMECI Sebastiano (Nello)
NAPOLETANO Pasqualina
PANNELLA Marco
PANZERI Pier Antonio
PIRILLI Umberto
PISTELLI Lapo
PITTELLA Giovanni
PODESTÀ Guido
POLI BORTONE Adriana
PRODI Vittorio
RIZZO Marco
ROMAGNOLI Luca
SACCONI Guido
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ALVINI Matteo
SANTORO Michele
SARTORI Amalia
SBARBATI Luciana
SPERONI Francesco Enrico
TAJANI Antonio
TATARELLA Salvatore

TOIA Patrizia
VENTRE Riccardo
VERNOLA Marcello
VINCENZI Marta
ZANI Secondo (Mauro)
ZAPPALA' Stefano
ZINGARETTI Nicola

_______________
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS

Na sessão de 21 de Julho de 2004, o Parlamento Europeu tomou nota de que:

Mario BORGHEZIO
Umberto ROSSI
Matteo SALVINI
Francesco Enrico SPERONI

aderiu ao Grupo Independência e Democracia (IND/DEM).

_______________
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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 30.08.2004)

Autor Objecto N°

Evelyne Gebhardt Pagamento final em atraso no quadro do programa
Interreg II C (CADSES) - nº de referência 98/02

P-1520/04

Erika Mann Encerramento da fábrica OTIS em Stadthagen, Alemanha;
ajudas comunitárias a OTIS em Breclav

P-1521/04

Reimer Böge e Willi Piecyk Imposto especial sobre o trabalho temporário na
Dinamarca

E-1522/04

Christoph Konrad EKO-City-Associação de Gestão de Resíduos E-1523/04

Doris Pack Ligação inter-regional da rede transeuropeia de
transportes ferroviários Bélgica - Luxemburgo - França -
Alemanha

E-1524/04

Jens-Peter Bonde Sinopse dos pagamentos do FEOGA E-1525/04

Ria Oomen-Ruijten Desfibrilador Automático Externo E-1526/04

Ria Oomen-Ruijten Normas de privacidade dos dados relativos aos doentes E-1527/04

Ria Oomen-Ruijten Lacuna transfronteiriça relativamente à WAO E-1528/04

Ria Oomen-Ruijten Direito de voto dos cidadãos da UE residentes nos Países
Baixos

E-1529/04

Albert Maat Repartição dos fundos de auxílio no Iraque E-1530/04

Albert Maat Fundos europeus em favor da indústria de transformação
de fruta e legumes da Sicília

E-1531/04

Toine Manders Proibições de afixação municipais E-1532/04

Margrietus van den Berg Bombas de fragmentação E-1533/04

Peter Skinner Representação dos trabalhadores independentes no
Diálogo Social

P-1534/04

Michael Cashman O preservativo e a SIDA P-1535/04

Anne Jensen Caso de espionagem E-1536/04

Michael Cashman Preservativos/SIDA E-1537/04

Glyn Ford Salvaguarda da liberdade de mudar de religião E-1538/04

Glyn Ford Salvaguarda da liberdade de mudar de religião E-1539/04
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Autor Objecto N°

Glyn Ford A aplicação da legislação, a governação e o comércio no
sector florestal (FLEGT)

E-1540/04

Glyn Ford Pedido de manutenção da derrogação concedida ao Reino
Unido relativamente à aplicação de taxas integrais do IVA
e dos impostos sobre o gasóleo vermelho utilizado pelos
barcos de recreio

E-1541/04

Glyn Ford Estacionamento para deficientes E-1542/04

Glyn Ford Vidro azul de Bristol E-1543/04

Avril Doyle Rotulagem, apresentação e publicidade de géneros
alimentícios: bebidas alcoólicas

E-1544/04

Avril Doyle Rotulagem, apresentação e publicidade de géneros
alimentícios: bebidas alcoólicas

E-1545/04

Catherine Stihler Utilização da vacina SPR nos Estados-Membros E-1546/04

Catherine Stihler Bem-estar dos suínos e utilização de jaulas como
maternidade

E-1547/04

Caroline Lucas Aquisição de madeira E-1548/04

Theresa Villiers Literatura da UE sobre a Constituição Europeia E-1549/04

Claude Moraes Bem-estar dos animais E-1550/04

Christopher Huhne Benefícios fiscais à criação de cavalos na Irlanda E-1551/04

Christopher Huhne Dados relativos às trocas comerciais E-1552/04

Christopher Huhne Investimento estrangeiro directo na UE E-1553/04

Christopher Huhne Directiva da UE relativa ao "trabalho em altura" E-1554/04

Christopher Huhne Regime de auxílio à apicultura E-1555/04

Christopher Huhne Apicultura E-1556/04

Christopher Huhne Horário de trabalho E-1557/04

Christopher Huhne Investimento directo estrangeiro E-1558/04

Christopher Huhne Investimento directo estrangeiro e emprego E-1559/04

Christopher Huhne Investimento directo estrangeiro e vencimentos E-1560/04

Christopher Huhne Investimento directo estrangeiro por sectores E-1561/04

Christopher Huhne Registo de pagamentos E-1562/04

Christopher Huhne Pagamento de pensões E-1563/04

Christopher Huhne Impacto de medidas fitossanitárias nas importações E-1564/04
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Autor Objecto N°

Christopher Huhne Feriados nacionais E-1565/04

Christopher Huhne Reciclagem E-1566/04

Christopher Huhne Flexibilidades do comércio E-1567/04

Christopher Huhne Quota-parte da exportação de armamentos no total de
exportações de cada Estado-Membro

E-1568/04

Christopher Huhne Exportação de armamento E-1569/04

Christopher Huhne Lares de idosos E-1570/04

Christopher Huhne Postes Tetra E-1571/04

Christopher Huhne Directiva da UE relativa à mediação de seguros E-1572/04

Robert Evans Movimento cooperativo E-1573/04

Robert Evans Fundo de Dotação para as Vítimas do Holocausto, da
República Checa

E-1574/04

Robert Evans Assassínio de crianças da rua nas Honduras E-1575/04

Peter Skinner Protecção contra o desemprego E-1576/04

Herbert Bösch Informações mais pormenorizadas sobre a integração das
necessidades das pessoas com deficiência no âmbito da
cooperação para o desenvolvimento financiada pela UE

P-1577/04

Heide Rühle Directivas relativas à informação em matéria ambiental P-1578/04

Armin Laschet Audição de Uzard Lew pela Comissão P-1579/04

Barbara Weiler Protecção dos consumidores em matéria de contratos de
crédito

P-1580/04

Karin Riis-Jørgensen Luta contra a pornografia infantil E-1581/04

Robert Evans Estatísticas anuais dos acidentes médicos ocorridos nas
companhias de aviação europeias

E-1582/04

Heide Rühle Protecção dos cavalos selvagens de Petala/Grécia E-1583/04

Hiltrud Breyer Execução de restrições já decididas de voos nocturnos no
aeroporto de Colónia/Bona

E-1584/04

Hiltrud Breyer Energia nuclear na República Eslovaca E-1585/04

Herbert Bösch CIVITAS II E-1586/04

Elisabeth Jeggle Reembolso de taxas de portagem E-1587/04
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Autor Objecto N°

Willi Piecyk Harmonização, reconhecimento mútuo e execução de
sanções penais na União Europeia

E-1588/04

André Brie Conclusões e consequências do estudo REFLEX co-
financiado pela Comissão Europeia

E-1589/04

Caroline Jackson Continuação do LIFE-Natureza após 2006 P-1590/04

John Bowis Política de concorrência E-1591/04

John Bowis Padrões de formação e reconhecimento mútuo nos novos
Estados-Membros

E-1592/04

John Bowis Protecção da pesca no rio Acheloos (Grécia) E-1593/04

John Bowis Produtos de branqueamento dentário destinados a
dentistas

E-1594/04

John Bowis e Ria Oomen-Ruijten Aplicação das directivas relativas à segurança dos
trabalhadores e à protecção dos profissionais de cuidados
de saúde e seus pacientes

E-1595/04

Philip Bushill-Matthews Protecção da tartaruga marinha "cabeçuda" Caretta caretta P-1596/04

Ian Hudghton Negociações Mercosur sobre ovos e ovoprodutos P-1597/04

Mario Mantovani Aplicação da marca "Made in Italy" ou "Made in Europe" P-1598/04

Giovanni Fava Refugiados do Cap Anamur P-1599/04

Georgios Papastamkos Base jurídica da proposta de regulamento para facilitar as
trocas comerciais em Chipre

P-1600/04

Glenys Kinnock Instrumento FLEX E-1601/04

Glenys Kinnock Somália E-1602/04

Glenys Kinnock GATS E-1603/04

Glenys Kinnock Zanzibar E-1604/04

Robert Goebbels Lista negra no Eurostat? E-1605/04

Glenys Kinnock Birmânia E-1606/04

Glenys Kinnock Rum das Caraíbas E-1607/04

Glenys Kinnock Aplicação da directiva relativa ao tratamento de águas
residuais urbanas em Espanha

E-1608/04

Glenys Kinnock Acordos de Parceria Económica E-1609/04

Jan Mulder Distorções da concorrência em resultado dos planos
nacionais de licenças de emissão de CO2

E-1610/04
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Autor Objecto N°

Paulo Casaca Cumprimento da legislação comunitária em contratos
financiados pelo FED

E-1611/04

Paulo Casaca Défice - Procedimento contra Portugal E-1612/04

Paulo Casaca Recusa de divulgação das listas de espécies de peixes de
profundidade e demersais

E-1613/04

Mogens Camre Garantia, por parte da Comissão, de que fundos da UE não
sejam utilizados para financiar o terrorismo

E-1614/04

Mogens Camre Fundos da UE destinados aos territórios autónomos
palestinianos

E-1615/04

Georgios Karatzaferis O Pacto de Estabilidade e as suas previsões E-1616/04

Georgios Karatzaferis Parceria para a adesão da Turquia e protecção do
património cultural

E-1617/04

Georgios Papastamkos Base jurídica de uma proposta de regulamento que
estabelece mecanismos de participação financeira a favor
do desenvolvimento económico da comunidade cipriota
turca

E-1618/04

Graham Watson Gravidade do estado de saúde de Platon Lebedev E-1619/04

Graham Watson Proibição da entrada no porto de transatlânticos E-1620/04

Elspeth Attwooll Fraude relacionada com os números de tarifa majorada
para ligação à Internet

E-1621/04

Elspeth Attwooll Envio por correio de material pornográfico não solicitado E-1622/04

Pergunta anulada E-1623/04

Pergunta anulada E-1624/04

Glyn Ford Posição da Comissão sobre as alterações às propostas
relativas ao estatuto de refugiado e às normas mínimas
relativas às condições a preencher por nacionais de países
terceiros e apátridas para poderem beneficiar do estatuto
de refugiado

E-1625/04

Mario Borghezio Utilização dos financiamentos da União Europeia para a
publicação de manuais escolares palestinianos que incitam
ao ódio

E-1626/04

Roberta Angelilli Situação dos fundos relativos ao Ano Europeu da
Educação pelo Desporto 2004"

E-1627/04

Roberta Angelilli Responsabilidade social da empresa: reconhecimento
jurídico nos Estados-Membros da UE

E-1628/04
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Autor Objecto N°

Roberta Angelilli Fundos para a requalificação de uma zona de Roma
designada "Testaccio"

E-1629/04

Roberta Angelilli Fundos a favor de um portal telemático do desporto E-1630/04

Roberta Angelilli Fundo de solidariedade para indemnizar os exilados
italianos da Ístria e da Dalmácia pelos bens que lhes foram
confiscados e as famílias das vítimas dos massacres das
"foibe"

E-1631/04

Roberta Angelilli Quadro financeiro para as acções a favor da política dos
consumidores em Itália

E-1632/04

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a acções a favor
das regiões italianas

E-1633/04

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa Daphne em Itália

E-1634/04

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa "Geminação de cidades" em Itália

E-1635/04

Roberta Angelilli Actual situação dos fundos destinados ao programa
"Alfândega 2000", em Itália

E-1636/04

Roberta Angelilli Situação actual dos fundos concedidos a título do
programa "utilização mais segura da Internet" em Itália

E-1637/04

Roberta Angelilli Actual situação dos fundos relativos ao programa
EQUAL em Itália

E-1638/04

Roberta Angelilli Fundos destinados à criação de um complexo
multifuncional no município de Latina

E-1639/04

Roberta Angelilli O muro de Israel na Cisjordânia E-1640/04

Roberta Angelilli Fundos destinados à construção de um campo de golfe E-1641/04

Roberta Angelilli Fundos para a valorização do património cultural dos
pequenos municípios

E-1642/04

Charles Tannock Protecção das minorias religiosas no Egipto E-1643/04

Glyn Ford Utilização sustentável do solo urbano E-1644/04

Glyn Ford Financiamento da União Europeia E-1645/04

Monica Frassoni Utilização dos fundos comunitários em prejuízo de Sítios
de Importância Comunitária (SIC) e de Zonas de
Protecção Especial (ZPE) em Basilicata (Itália)

E-1646/04

Monica Frassoni Fundo marinho do Baixo Adriático E-1647/04
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Autor Objecto N°

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

E-1648/04

Monica Frassoni Reserva natural das Turfeiras de Sebino (Brescia) E-1649/04

Monica Frassoni Financiamento, pela União Europeia, da capacidade de
incineração de resíduos em Portugal, à luz dos objectivos
da política da União Europeia em matéria de resíduos

E-1650/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou O Programa MEDA e as mulheres P-1651/04

Catherine Stihler Adopção de um indicador da biodiversidade P-1652/04

Catherine Stihler Estudos sobre a EM (encefalomielite miálgica) E-1653/04

Catherine Stihler Estudos sobre a EM (encefalomielite miálgica) E-1654/04

Catherine Stihler Regulamento sobre os produtos para branqueamento
dentário utilizados pelos dentistas

E-1655/04

Glenys Kinnock Uganda E-1656/04

Christopher Huhne Fontes alternativas de combustível renovável E-1657/04

Christopher Huhne Retardadores de chama bromados E-1658/04

Christopher Huhne Corte ilegal de madeira contraplacada das florestas
tropicais

E-1659/04

Christopher Huhne Encargos bancários transfronteiras E-1660/04

Christopher Huhne Imposto sobre as empresas E-1661/04

Christopher Huhne Migrantes E-1662/04

Christopher Huhne Supervisão de pensões E-1663/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fundos europeus para os estaleiros galegos IZAR-FENE:
Projectos I+D no domínio da aquicultura marinha

E-1664/04

Renato Brunetta e Mario
Mantovani

Sector dos têxteis e do vestuário E-1665/04

Dorette Corbey e Jan Wiersma Controlo de navios que transportam substâncias perigosas E-1666/04

Pergunta anulada P-1667/04

Bill Newton Dunn Fluoretação da água potável P-1668/04

Bart Staes Processo contra Edith Cresson P-1669/04

Renato Brunetta Importações de açúcar dos Balcãs P-1670/04

Hiltrud Breyer Pornografia nos telemóveis E-1671/04

Theresa Villiers Níveis de ruído no Metropolitano de Londres E-1672/04
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Renato Brunetta Importações de açúcar dos Balcãs E-1673/04

Ieke van den Burg e Emine
Bozkurt

Revisão da lei neerlandesa relativa ao tempo de trabalho E-1674/04

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

E-1675/04

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-1676/04

Erik Meijer Medidas de protecção com vista a evitar o encerramento
das fábricas de carros eléctricos e vagões ferroviários em
consequência de grande inconstância no volume de
encomendas

E-1677/04

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

E-1678/04

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

E-1679/04

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-1680/04

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-1681/04

Erik Meijer Insuficientes correspondências nos pontos de transbordo
das ligações de transportes públicos entre o continente
europeu e a Irlanda

E-1682/04

Erik Meijer Riscos de incêndio decorrentes do desaparecimento da
obrigatoriedade dos controlos periódicos da segurança das
instalações energéticas domésticas na sequência da
liberalização

E-1683/04

Erik Meijer Construção de uma grande estação de escuta equipada
com 22 antenas parabólicas, na costa setentrional dos
Países Baixos, perto da aldeia de Zoutkamp, para
interceptar comunicações internacionais

E-1684/04
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Erik Meijer Utilização pelos Países Baixos de comunicações
interceptadas para fins de comércio internacional de dados
e violação da regulamentação nacional e europeia

E-1685/04

Erik Meijer Contratação de cidadãos de um Estado-Membro para
trabalhar noutro Estado-Membro com baixos salários ou
sem salário e sujeitos a violentas intimidações

E-1686/04

Erik Meijer Importância numérica do catalão como língua principal e
reconhecimento da igualdade de tratamento como língua
oficial da UE

E-1687/04

Erik Meijer Medidas europeias para desencorajar o recomeço do abate
maciço de focas no Canadá mediante uma interdição total
das importações em vez de medidas tomadas
individualmente por cada Estado-Membro

E-1688/04

Erik Meijer Incapacidade europeia de impedir a prossecução da pesca
de enguias e anguilas, espécies em vias de extinção na
Europa

E-1689/04

Erik Meijer Clarificação da opinião pública sobre as responsabilidades
pelos projectos Phare na Bulgária e medidas que visam
prevenir os atrasos ou as anulações inúteis

E-1690/04

Erik Meijer Continuação da extrema limitação da liberdade do cidadão
israelita Mordechai Vanunu e possibilidades de lhe
restituir a liberdade na Europa

E-1691/04

Erik Meijer Utilização sistemática de fundos estruturais e de coesão
nos novos Estados-Membros para recuperar o mais
depressa possível os atrasos da grande população Roma

E-1692/04

Theresa Villiers Medidas de aplicação da Directiva relativa aos MIF P-1693/04

Brian Crowley Directiva relativa aos implantes ortopédicos (ombro, anca
e joelho)

P-1694/04

James Allister Língua irlandesa E-1695/04

James Allister Língua irlandesa E-1696/04

Erik Meijer e Helmuth Markov Supressão do chamado troço "Rollende Landstraße",
electrificação e serviço de comboios Intercity entre a
Alemanha e a República Checa após o alargamento da
União Europeia

E-1697/04

Ilda Figueiredo O novo regime de importação da banana E-1698/04

Ilda Figueiredo Consequências de longo prazo dos organismos
geneticamente modificados (OGM)

E-1699/04
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Ilda Figueiredo A liberalização do sector têxtil e a "Declaração de
Istambul"

E-1700/04

Ilda Figueiredo A liberalização e o futuro do sector têxtil E-1701/04

Ilda Figueiredo Os organismos geneticamente modificados (OGM) e a
liberdade de escolha

E-1702/04

Margrietus van den Berg ASEM e Birmânia P-1703/04

Graham Watson Isenções por categorias E-1704/04

José García-Margallo y Marfil Transvase do Ebro P-1705/04

Dimitrios Papadimoulis Implementação da Directiva 2000/78/CE P-1706/04

Dimitrios Papadimoulis Violação da legislação comunitária no domínio do
ambiente

E-1707/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Política de apoio ao turismo europeu E-1708/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Política de promoção do turismo E-1709/04

Carl Schlyter A situação do Lago Pamvotis (situado em Ioannina, no
Noroeste da Grécia)

P-1710/04

Karin Riis-Jørgensen Possível concessão ilegal de ajudas estatais a companhias
aéreas

E-1711/04

José García-Margallo y Marfil e
Cristina Gutiérrez-Cortines

Transvase do Ebro E-1712/04

José García-Margallo y Marfil e
Cristina Gutiérrez-Cortines

Plano hidrológico nacional E-1713/04

José García-Margallo y Marfil e
Cristina Gutiérrez-Cortines

Transvase do Ebro E-1714/04

Ilda Figueiredo Multinacional Brax E-1715/04

Proinsias De Rossa Investigação efectuada pela Comissão sobre isenções
fiscais para cobrições na Irlanda

P-1716/04

Chris Davies Rede Natura 2000 E-1717/04

Stephen Hughes Novo troço da estrada E67 no Norte da Polónia E-1718/04

Robert Evans Diabéticos insulino-dependentes E-1719/04

Cristiana Muscardini e outros Dessalinização e problemas hídricos E-1720/04

Cristiana Muscardini, Roberta
Angelilli e Alessandro Foglietta

Experiências sobre os factores de crescimento ("growth
factors")

E-1721/04

Maria Martens Incómodos causados por colónias de gralhas E-1722/04
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Michl Ebner Igualdade entre homens e mulheres E-1723/04

Michl Ebner Igualdade de oportunidades E-1724/04

Michl Ebner Dia Internacional das Montanhas E-1725/04

Michl Ebner Harmonização dos sinais de trânsito E-1726/04

Michl Ebner Proibição de fumar em estabelecimentos de restauração
em Itália - problemas na aplicação da lei

E-1727/04

Michl Ebner Datas de acidentes de viação E-1728/04

Michl Ebner Chapa de matrícula para as bicicletas E-1729/04

Michl Ebner Licença de paternidade E-1730/04

Michl Ebner Pensão de viuvez E-1731/04

Michl Ebner Reabilitação de jovens delinquentes E-1732/04

Richard Corbett Falsas universidades e falsos diplomas universitários E-1733/04

Mary Honeyball Verificação do bona fide dos peritos E-1734/04

Giovanni Fava Detenção do comandante, do armador e do primeiro-
oficial do navio Cap Anamur

E-1735/04

Avril Doyle Espécies invasoras: esquilo-cinzento P-1736/04

Giusto Catania Expulsão dos requerentes de asilo a bordo do navio "Cap
Anamur"

P-1737/04

Willi Piecyk Iluminação diurna dos veículos E-1738/04

Rosa Miguélez Ramos Atentados e destruições no Caminho de Santiago com a
retoma dos trabalhos suspensos pelo Parlamento Europeu

E-1739/04

Bernard Poignant Despedimento de professores de línguas E-1740/04

Monica Frassoni Circular sudoeste de Asti e espécies prioritárias de risco
no SIC pântanos de Belangero

E-1741/04

Roberta Angelilli Fundos destinados à reciclagem de matérias plásticas E-1742/04

Roberta Angelilli Fundos destinados à construção de furos geotérmicos E-1743/04

Charles Tannock Restrições à utilização de dados Eurodac E-1744/04

Charles Tannock Restrições à utilização de dados Eurodac E-1745/04

Charles Tannock A importância de estabelecer um diálogo com os
intelectuais islâmicos para clarificar os limites da lei da
Sharia

E-1746/04
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Graham Watson Limiar aplicável aos salários dos professores britânicos ao
serviço nas Escolas Europeias

E-1747/04

Charles Tannock Terrorismo no Turquestão Oriental P-1748/04

Charles Tannock e Geoffrey Van
Orden

Eventuais sanções comerciais contra a Birmânia E-1749/04

Charles Tannock Perseguição de cristãos no Sri Lanka E-1750/04

Charles Tannock Detenção de Jorge Luis Garéia Perey em Cuba E-1751/04

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

E-1752/04

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

E-1753/04

Charles Tannock Direito fundiário vigente na região de Valência E-1754/04

Charles Tannock e José Ribeiro e
Castro

Crise humanitária no Sudão Ocidental, Província de
Darfur

E-1755/04

Roger Helmer Falun Gong E-1756/04

Dorette Corbey Aplicação da directiva-quadro sobre a água E-1757/04

Dorette Corbey Embalagens reutilizáveis P-1758/04

Eva-Britt Svensson Demasiado poucas mulheres em lugares de chefia E-1759/04

Eva-Britt Svensson Demasiado poucas mulheres em lugares de chefia E-1760/04

Eva-Britt Svensson Integração da perspectiva do género E-1761/04

Eva-Britt Svensson Integração da perspectiva do género E-1762/04

Eva-Britt Svensson Uma Presidente da Comissão E-1763/04

Eva-Britt Svensson Uma Presidente da Comissão E-1764/04

Eva-Britt Svensson Igualdade entre os sexos na nomeação dos Comissários E-1765/04

Eva-Britt Svensson Igualdade entre os sexos na nomeação dos Comissários E-1766/04

Eva-Britt Svensson Normas para a nomeação de novos Comissários E-1767/04

Eva-Britt Svensson Igualdade de oportunidades e política da família E-1768/04

Michl Ebner Auto-estrada Toledo-Ciudad Real - N IV E-1769/04
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Michl Ebner Liberalização do mercado da electricidade - Concessões
de transferências de grandes volumes de água para fins
hidroeléctricos

E-1770/04

Giles Chichester Recomendações da Comissão das Petições sobre a DVT
(trombose venosa profunda) e a publicação de avisos de
risco de saúde nos títulos de transporte aéreo

E-1771/04

Béatrice Patrie Fim do programa de ajuda alimentar da UE aos mais
necessitados

E-1772/04

Béatrice Patrie Fim do programa de ajuda alimentar da UE aos mais
necessitados

E-1773/04

Herbert Bösch Suspeita de corrupção: Agência Europeia para a
Reconstrução dos Balcãs

E-1774/04

Jonas Sjöstedt A Suécia enquanto Estado-Membro objecto de uma
derrogação

E-1775/04

Jonas Sjöstedt A Suécia enquanto Estado-Membro objecto de uma
derrogação

E-1776/04

Mario Mauro Directiva do CONI sobre a promoção e a defesa dos
"viveiros "de jovens desportistas

P-1777/04

Paul Rübig Segurança nuclear e alargamento da UE P-1778/04

Konstantinos Hatzidakis Tratamento dado aos estudantes gregos na Polónia P-1779/04

Paul Rübig Matrícula de veículos ligeiros novos a gasóleo na Suíça -
obrigatoriedade de filtros de partículas de negro de fumo a
partir de 1 de Janeiro de 2006

E-1780/04

Paul Rübig Modalidades de selecção de projectos Life E-1781/04

Paul Rübig Provas contabilísticas no âmbito de exportações e
fornecimentos intracomunitários

E-1782/04

Konstantinos Hatzidakis Segurança da circulação de veículos de transporte de
carga gregos através do território da Itália

E-1783/04

Konstantinos Hatzidakis Imagem de uma ponte de Micenas nas notas de 1 euro E-1784/04

Charles Tannock Detenção de cristãos na China E-1785/04

Charles Tannock Detenção de cristãos no Laus E-1786/04

Charles Tannock Assassinato de cristãos na região de Sulawesi Central, na
Indonésia

E-1787/04

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

E-1788/04
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Paul Rübig Implementação da Directiva 97/55/CE E-1789/04

David Hammerstein Mintz Incumprimento dos objectivos do projecto de conduta
Llubí-Crestatx

P-1790/04

Jamila Madeira Prevenção de incêndios P-1791/04

David Hammerstein Mintz Emissões de partículas metálicas por instalações de
esmaltagem

E-1792/04

David Hammerstein Mintz Parque industrial e tecnológico de Almería (PITA) situado
no sítio de interesse comunitário (SIC) de Sierra
Alhamilla (Almería)

E-1793/04

David Hammerstein Mintz 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-1794/04

Dimitrios Papadimoulis Branqueamento de capitais E-1795/04

Richard Corbett Rescisão de contratos com professores de línguas E-1796/04

Jutta Haug Apoio financeiro à deslocalização de postos de trabalho P-1797/04

Raül Romeva Rueda Exportação de armas ligeiras e munições para o Sudão P-1798/04

Antonio Di Pietro Prolongamento da situação precária dos funcionários da
"Agência do Território"

P-1799/04

Richard Corbett Utilização de "camas-jaula" em Estados-Membros da
União Europeia

E-1800/04

Raül Romeva Rueda Exportação de armas ligeiras e munições para o Sudão E-1801/04

Raül Romeva Rueda Barragem de Mularroya e de transvaze do rio Jalón, em
Aragão (Espanha)

E-1802/04

Giovanni Pittella Exploração mineira de Rosia Lontana (Roménia) E-1803/04

Czesław Siekierski Protecção dos mercados dos novos Estados-Membros
(especialmente da Polónia) no sector dos frutos de baga

E-1804/04

Werner Langen Auxílios do Estado aos centros tecnológicos e industriais -
comercialização das células de combustível

P-1805/04

Lissy Gröner Despesas do orçamento comunitário no domínio da
igualdade de oportunidades, da atribuição de poderes e
responsabilidades às mulheres e da integração das
questões de género no orçamento ("gender  budgeting")
em 2003 e 2004

P-1806/04

Christoph Konrad Fraude transfronteiriça em matéria de imposto sobre o
volume de negócios

E-1807/04



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS28

Boletim 13.09.2004 - PT - PE 347.429

Autor Objecto N°

Hiltrud Breyer Apoio financeiro a reactores de alta temperatura E-1808/04

Hiltrud Breyer Assegurar a disponibilidade de insulinas animais E-1809/04

Hiltrud Breyer Análise da qualidade dos azeites E-1810/04

Hiltrud Breyer Directiva europeia relativa à protecção das aves - adesão
de Malta à UE

E-1811/04

Elspeth Attwooll Remoção das barbatanas de tubarões a bordo dos navios E-1812/04

Antonio Di Pietro Tratamento discriminatório dos doutorandos comunitários
por parte do Instituto Max-Planck

E-1813/04

Sérgio Ribeiro Perspectivas Financeiras 2007-2013 E-1814/04

Sérgio Ribeiro Execução dos Fundos Estruturais E-1815/04

Roberto Musacchio Fábrica de águas minerais da S. Benedetto em construção
em Padernello, na província de Treviso, Itália

P-1816/04

Roberto Musacchio Fazer face às deslocalizações mediante um reforço da
protecção do emprego a nível europeu

E-1817/04

Graham Watson Perseguição de cristãos E-1818/04

Anne Jensen Localização das sedes das agências E-1819/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Combate ao tráfico de seres humanos nas novas condições
após o alargamento

E-1820/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Combate ao tráfico de seres humanos nas novas condições
após o alargamento

E-1821/04

Marie-Noëlle Lienemann Concessão de auxílios estatais à France Télécom E-1822/04

Béla Glattfelder Proposta da Comissão sobre a reforma do sector do açúcar P-1823/04

Paulo Casaca Liberalização do arrasto de fundo e redes de emalhar na
Região Autónoma dos Açores

P-1824/04

Luciana Sbarbati Reforma da OCM do açúcar P-1825/04

Emma Bonino Violação do Estado de direito e dos princípios
democráticos no Camboja

P-1826/04

Marco Pannella Violação por parte do Camboja dos direitos dos
refugiados montanheses

P-1827/04

Richard Corbett Discriminação em razão da idade no acesso ao crédito E-1828/04

Richard Corbett Discriminação em razão da idade no sector dos seguros E-1829/04
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Richard Corbett Discriminação em razão da idade no sector do
voluntariado

E-1830/04

Erik Meijer Insuficiente detecção e tecnologia de limpeza de materiais
radioactivos na sucata e melhoria da Directiva
96/29/Euratom

E-1831/04

Erik Meijer Engano dos consumidores e de crentes devido à contínua
adição de ingredientes baratos - água e proteínas de
origem porcina e bovina na carne de frango

E-1832/04

Erik Meijer Abate de crias pertencentes a espécies de aves protegidas
pela directiva relativa aos habitats e às aves selvagens em
consequência da antecipação das ceifas na região dos
Países Baixos da Zelândia-Flandres

E-1833/04

Erik Meijer Mudança dos objectivos de cooperação público-privado
no que diz respeito à Sociedade de desenvolvimento
hortícola na Província dos Países Baixos do Brabante do
Norte

E-1834/04

Erik Meijer Redução das possibilidades de sobrevivência das
empresas em regiões de fraco desenvolvimento e sectores
ameaçados em consequência do agravamento dos critérios
para a concessão de ajudas estatais

E-1835/04

Erik Meijer Ajuda dos Países Baixos a regiões com vantagens
geoeconómicas em vez de desvantagens e as
consequências para fins de aplicação dos Fundos
Estruturais da UE

E-1836/04

Erik Meijer Muro de Israel em território palestiniano e os meios para
pôr termo a curto prazo à negligência a que é votada a
opinião pública mundial discordante

E-1837/04

Graham Watson Gibraltar e a Convenção de Haia E-1838/04

Graham Watson Gibraltar e a Convenção de Haia E-1839/04

Cristiana Muscardini Equivalência/equipolência de títulos académicos E-1840/04

Mario Mauro e Antonio Tajani Massacre de cristãos no Iraque E-1841/04

Mario Mauro e Antonio Tajani Massacre de cristãos no Iraque E-1842/04

Baroness Sarah Ludford Sudão/Darfur P-1843/04

Philip Bradbourn Fundos estruturais P-1844/04
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Erik Meijer Normas de segurança existentes para condutas e possíveis
melhorias ao nível da UE

E-1845/04

Erik Meijer Considerações financeiras na escolha da técnica de
construção a aplicar e o uso de condutas e os riscos de
segurança daí resultantes

E-1846/04

Erik Meijer Negociações sobre a instalação de bases de mísseis e de
radares na Polónia, na Roménia e na Bulgária no âmbito
do projecto norte-americano "Guerra das Estrelas"

E-1847/04

Erik Meijer Alteração das normas europeias relativas à adjudicação, a
fim de permitir às autoridades ter melhor em conta as
repercussões no ambiente aquando da adjudicação de
contratos

E-1848/04

Dimitrios Papadimoulis Medidas destinadas a pôr cobro às práticas conducentes a
níveis de preços inaceitavelmente elevados nos
supermercados gregos

E-1849/04

Graham Watson Reclassificação dos cartuchos usados de toner para
impressoras

E-1850/04

Cristiana Muscardini Sentença do Supremo Tribunal dos EUA e protecção dos
menores via Internet

E-1851/04

Emma Bonino e Marco Pannella Tunísia: violação por parte das autoridades do direito à
organização e reunião da Associação internacional de
apoio aos prisioneiros políticos (AIAPP)

E-1852/04

Emma Bonino e Marco Pannella Tunísia: violação por parte das autoridades do direito à
organização e reunião da Associação internacional de
apoio aos prisioneiros políticos (AIAPP)

E-1853/04

Emma Bonino e Marco Pannella Tunísia: greve da fome do prisioneiro político Nabil El
Ouaer

E-1854/04

Emma Bonino e Marco Pannella Tunísia: greve da fome do prisioneiro político Nabil El
Ouaer

E-1855/04

Emma Bonino e Marco Pannella O processo farsa dos utilizadores da Internet de Zarzis E-1856/04

Emma Bonino e Marco Pannella O processo farsa dos utilizadores da Internet de Zarzis E-1857/04

Emma Bonino e Marco Pannella Apoio da União Europeia à Tunísia nas tentativas de
reforma em matéria de liberdade de associação e de
independência do sistema judicial

E-1858/04

Emma Bonino e Marco Pannella Tunísia: programa da UE de apoio aos média e garantia de
acesso aos jornalistas e órgãos de imprensa independentes
ou da oposição

E-1859/04
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Richard Corbett De Beers E-1860/04

Karl von Wogau Obrigação de declarar, em França, transferências de
numerário

E-1861/04

Dimitrios Papadimoulis Medidas a adoptar para garantir os direitos sociais dos
refugiados políticos gregos repatriados

E-1862/04

Adriana Poli Bortone Empréstimo gratuito de livros por parte das bibliotecas P-1863/04

Baroness Sarah Ludford Acesso internacional a serviços fornecidos por telefone E-1864/04
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

74/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
por ocasião da abertura formal de conversações entre o Governo da Colômbia e os

grupos paramilitares AUC
Bruxelas, 30 de Junho de 2004

Recordando as conclusões do Conselho de Janeiro de 2004 e a Declaração de Londres de Julho de 2003, a
União Europeia reitera a política, que desde há muito tem vindo a adoptar, de apoio a uma solução negociada
para o conflito armado na Colômbia, nomeadamente através de contactos directos com os grupos armados
ilegais dispostos a negociar um acordo de paz. A União Europeia considera que não pode haver uma solução
puramente militar para o conflito na Colômbia, pelo que salienta a importância de se procurarem
construtivamente formas de avançar no sentido de uma resolução pacífica do conflito, bem como a
necessidade de os grupos armados ilegais se empenharem num processo negocial e actuarem em
conformidade.

A União Europeia confirma a sua disponibilidade para dar assistência na busca de uma solução pacífica e
duradoura para o conflito, no quadro de uma estratégia de paz credível e global, e salienta a urgência de se
delinear e implementar essa estratégia, sublinhando, neste contexto, a importância dos bons ofícios do
Secretário-Geral das Nações Unidas. A UE salienta igualmente a importância de um diálogo construtivo
regular entre o Governo e a sociedade civil.

A União Europeia saúda os esforços do Governo da Colômbia no sentido de conseguir o desarmamento e a
desmobilização dos grupos paramilitares, e acompanhará com grande interesse as negociações com as
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) na "zona de ubicación". A participação, já em curso, da
Organização dos Estados Americanos (OEA), por intermédio da sua "Missão de Apoio ao Processo de Paz
na Colômbia", é um importante contributo regional para o processo. Apoiando embora estes esforços, a
União Europeia deplora a continuação dos actos de violência e das violações do direito internacional
humanitário por parte de grupos paramilitares, que com tais actos infringem o cessar-fogo que tomaram a
iniciativa de declarar.

A União Europeia saúda os esforços do Governo da Colômbia para iniciar conversações de paz com o
Ejército de Liberación Nacional (ELN), com a mediação do Governo do México. A União Europeia regista
com o maior apreço o importante contributo que o México deu no passado a outros processos de paz na
região e apoia plenamente o seu papel de mediador em qualquer processo a iniciar com o ELN.

A União Europeia insiste uma vez mais em que todos os grupos armados ilegais devem cessar as
hostilidades. A rápida libertação de todas as pessoas raptadas e reféns ainda detidos constituiria um sinal
extremamente positivo da intenção desses grupos de enveredarem pelo caminho da paz.
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A União Europeia continua extremamente preocupada com a grave situação da Colômbia no plano dos
direitos humanos e do direito internacional humanitário, e considera que estes aspectos, bem como o direito
das vítimas do conflito à verdade, à justiça e à reparação, devem ocupar um lugar prioritário na agenda de
qualquer processo de negociação, com especial destaque para a implementação das recomendações do Alto
Comissário da ONU para os Direitos Humanos.

A União Europeia salienta ainda o seu enérgico apoio ao trabalho dos defensores dos direitos humanos na
Colômbia, bem como noutros países, apoio esse que se traduziu na recente aprovação das Orientações da UE
relativas aos defensores dos direitos humanos. Na Declaração de Guadalajara, todos os países da União
Europeia e da América Latina e Caraíbas assumiram plenamente o compromisso de prestar um apoio
coerente e efectivo aos indivíduos, organizações ou instituições, incluindo os defensores dos direitos
humanos, que trabalham pela promoção e protecção dos direitos humanos, em conformidade com o direito
internacional e com a Resolução 53/144 da Assembleia Geral das Nações Unidas. A União Europeia exorta
as autoridades colombianas a absterem-se de proferir declarações susceptíveis de pôr em risco os direitos das
pessoas empenhadas na defesa dos direitos humanos e a garantirem o cumprimento da Directiva
Presidencial 07, de Setembro de 1999, e da Directiva 09 do Ministério da Defesa, de Julho de 2003.

A União Europeia aguarda com expectativa uma evolução positiva no sentido da resolução do conflito na
Colômbia.

A Bulgária, a Roménia e a Croácia � países candidatos �, a Albânia, a Antiga República Jugoslava da
Macedónia, a Bósnia e Herzegovina 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.

_______________

81/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a África e
a União Africana, por ocasião da Cimeira da UA (Adis Abeba, 6-8 de Julho de 2004)

Bruxelas, 6 de Julho de 2004

1. A União Europeia saúda a União Africana pelos consideráveis progressos efectuados na
consecução dos seus objectivos e na implementação dos seus programas e acções, e reitera o
compromisso europeu de reforçar as relações com a União Africana, na mais ampla acepção do
termo. São agora vinte e cinco as nações europeias interessadas em aprofundar as suas relações com
a África.
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2. Registaram-se, em especial durante o ano passado, progressos consideráveis por parte da
União Africana no sentido de estabelecer uma arquitectura continental de paz e segurança. A
criação de um Conselho de Paz e Segurança (CPS) da União Africana e a aprovação do seu
regulamento interno, bem como os progressos efectuados para a instauração de forças de prevenção
africanas e de um sistema de alerta rápido, darão um contributo significativo para o reforço da
capacidade africana de prevenção e resolução de conflitos. A União Europeia irá intensificar no
futuro próximo a cooperação com a África no domínio da paz e da segurança.

3. O Mecanismo de Apoio da UE à Paz em África instituído a pedido da União Africana,
reforçará a capacidade da UA para participar em operações de apoio à paz e de manutenção da paz.
As disposições financeiras do mecanismo foram aprovadas na Primavera deste ano, e a força de
observação da UA em Darfur será a primeira a contar com o apoio do mecanismo.

4. Igualmente encorajadoras são as medidas tomadas pelas organizações regionais tendo em
vista a criação de estruturas de apoio à arquitectura africana de paz e segurança. A consolidação do
desenvolvimento institucional e operacional das organizações e instituições africanas continuará a
ser uma das grandes linhas de força da cooperação UE-África durante a Presidência neerlandesa da
UE.

5. A União Europeia registou os esforços positivos por parte dos países africanos no sentido de
consolidar os princípios democráticos e a boa governação, bem como o respeito pelo Estado de
direito e os direitos humanos. A inauguração do Parlamento Pan-Africano em Março deste ano veio
contribuir para o reforço da salvaguarda e respeito dos direitos humanos. A UE continuará a apoiar
a consolidação das instituições activas neste domínio.

6. A NPDA é uma iniciativa africana inédita que trouxe para o primeiro plano das relações
entre a Europa e a África a boa governação, o respeito mútuo e a responsabilização. Saudamos este
novo espírito de iniciativa e de apropriação, agora patente no continente africano.

7. A União Europeia congratula-se com a operacionalização do Mecanismo Africano de
Avaliação pelos Pares, que constitui um importante instrumento para a melhoria das práticas de
governação em África, e exorta os países que ainda não aderiram ao processo de avaliação a fazê-lo.
O alcance e a aplicabilidade do MAAP em breve se tornarão evidentes, já que o processo de
avaliação está em vias de se iniciar no Gana.

8. A União Europeia reafirma a importância do diálogo UE-África e da parceria estratégica
com a África em que a União Europeia se empenhou no Cairo, em 2000. Através do diálogo
político reforçado com a África e com a União Africana, a União Europeia tem por objectivo
preparar a realização da segunda Cimeira UE-África, em Lisboa, assim que as circunstâncias o
permitam.
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9. A União Europeia continuará a ser um parceiro firme da África na luta contra o VIH/SIDA.
A pandemia do VIH/SIDA continua a ter um impacto devastador em todos os sectores da sociedade,
incluindo a segurança, e está a minar a capacidade de desenvolvimento da África. O impacto do
VIH/SIDA no desenvolvimento da África deverá ser um importante elemento do diálogo político
com os parceiros africanos, nomeadamente no que diz respeito à prevalência do VIH/SIDA em
zonas de conflito e acções manutenção da paz.

10. A Europa e a África estão ambas firmemente empenhadas na implementação da Declaração
do Milénio e na consecução dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. Para chegar mais
próximo dos ODM é necessário continuar a reforçar o financiamento das estratégias de combate à
pobreza, sendo também indispensável uma maior coerência das políticas externas. A contribuição
da comunidade empresarial para a consecução dos ODM deverá merecer a maior atenção por parte
dos parceiros europeus e africanos. Não pode de modo algum subestimar-se a importância de um
clima empresarial positivo e de um ambiente favorável ao investimento. A inovação deverá
desempenhar o seu papel, pois é manifesto que as estruturas tradicionais não conseguem gerar o
crescimento necessário para a consecução dos objectivos.

11. A União Europeia está empenhada em continuar a apoiar o processo de integração regional e
em reforçar a capacidade comercial da África. O arranque das negociações de acordos de parceria
económica (APE) com a África Ocidental, a África Central e a África Oriental e Austral constitui
um importante marco na cooperação entre a UE e a África neste domínio. A UE saúda a decisão de
criar um mecanismo conjunto de acompanhamento,  para que a Comissão Europeia e a Comissão da
União Africana possam trabalhar em conjunto no sentido de assegurar a coerência e a sinergia entre
as comunidades económicas regionais que participam nas negociações dos APE e a criação da
Comunidade Económica Africana. O êxito da ronda de negociações comerciais de Doha, que
deverá tomar na devida consideração as necessidades dos países em desenvolvimento, constitui uma
prioridade para o futuro próximo.

12. Na sua declaração conjunta sobre um multilateralismo efectivo, a UE e a África salientaram
o seu enérgico apoio ao sistema multilateral para fazer frente às ameaças e desafios globais. A UE e
a África acordaram em que um sistema multilateral eficaz, incluindo uma ordem internacional
assente no respeito das regras e instituições internacionais sólidas, é essencial para a resolução dos
problemas inter-relacionados dos conflitos, da pobreza, do subdesenvolvimento e da ausência de
segurança humana.

13. A resolução do problema da dívida externa da África é fundamental para o desenvolvimento
sustentável dos países africanos. A UE saúda o relatório conjunto elaborado por especialistas
africanos e da UE nesta matéria sobre a dimensão, a natureza e o impacto da dívida africana. O
relatório traduz uma visão e uma análise partilhadas da dívida externa dos países africanos. A
evolução no sentido de uma sustentabilidade a longo prazo da dívida deverá ser o nosso grande
objectivo.
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A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia � países candidatos �, a Albânia, a Antiga República
Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia e Montenegro � países do Processo de
Estabilização e de Associação e potenciais candidatos � e a Islândia e a Noruega  � países da EFTA
membros do Espaço Económico Europeu � subscrevem igualmente a presente declaração.

_______________

82/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o caso de Pasteur Bizimungu

Bruxelas, 9 de Julho de 2004

A União Europeia regista com apreensão o veredicto pronunciado pelo Tribunal de Primeira Instância, em
7 de Junho, no julgamento do ex-Presidente, Pasteur Bizimungu, do ex-Ministro dos Transportes, Charles
Ntakirutinka, e de outros seis co-arguidos, que não terá decorrido de acordo com as normas internacionais de
equidade e imparcialidade.

A União Europeia expressou a sua preocupação quanto à natureza das acusações formuladas contra Pasteur
Bizimungu e os seus co-arguidos desde a sua detenção, em Maio de 2002, e quanto aos atrasos que
caracterizaram o processo judicial e levaram a que o julgamento só tivesse começado em Março de 2004.
Constitui também motivo de apreensão para a UE o facto de, mais de um mês após o veredicto, não ter ainda
sido publicada uma sentença por escrito e na íntegra.

A União Europeia insta o Ruanda a assegurar que o recurso interposto por Pasteur Bizimungu e os seus co-
-arguidos seja analisado com celeridade e segundo as normas do processo equitativo. A União Europeia
gostaria ainda de reiterar a necessidade de um aparelho judicial independente e imparcial.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia* � países candidatos �, a Antiga República Jugoslava da
Macedónia e a Bósnia e Herzegovina � 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.

* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação.

_______________
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83/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a libertação de opositores políticos

Bruxelas, 15 de Julho de 2004

A União Europeia congratula-se com as recentes libertações de opositores políticos detidos em Cuba, que
constituem um gesto positivo por parte das autoridades cubanas, recordando, todavia, que o objectivo
continua a ser a rápida libertação de todos os prisioneiros políticos. A União Europeia reafirma ainda o seu
desejo de restabelecer com as autoridades cubanas um diálogo que contribua para a obtenção de resultados
tangíveis nos domínios político e económico e nos dos direitos humanos e da cooperação.

A Bulgária, a Roménia e a Croácia* � países candidatos �, a Albânia, a Bósnia e Herzegovina, a Antiga
República Jugoslava da Macedónia 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.

* A Croácia continua a participar no Processo de Estabilização e de Associação.

_______________

84/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o processo eleitoral no Burundi

Bruxelas, 19 de Julho de 2004

A União Europeia acompanha com a maior atenção o evoluir do processo de paz no Burundi. A colocação da
operação de manutenção da paz das Nações Unidas (ONUB) em 1 de Junho último, sob a direcção da
Representante Especial do Secretário-Geral, Carolyn McAskie, constitui um compromisso internacional sem
precedentes em relação ao Burundi. Importa que a este compromisso internacional corresponda uma vontade
política burundiana à altura dos desafios políticos, de reconstrução e de desenvolvimento.

A União Europeia reafirma o seu apoio, nomeadamente financeiro, ao processo de DDR e de reforma das
forças de defesa e de segurança. A União Europeia deseja que todos os actores neste processo (o exército
burundiano, os ex-movimentos armados, o Banco Mundial através do Programa MDRP e os outros actores
bilaterais ou internacionais) mantenham uma coordenação estreita e operacional sob a égide da ONUB, para
que estes processos possam ser plenamente implementados.

Para que se mantenha a dinâmica de paz e de reconciliação nacional, a União Europeia gostaria que o
processo eleitoral previsto no Acordo de Arusha fosse desencadeado de forma decisiva, credível e
tranquilizadora para todos os componentes da sociedade burundiana.
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A União Europeia considera que o arranque rápido e definitivo desse processo poderia traduzir-se na urgente
instituição da Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI), na adopção do código eleitoral e da lei
comunal e na adopção, por referendo, da Constituição pós-transição. A União Europeia continua pronta a
prestar assistência técnica e financeira, em estreita colaboração com a ONUB, à aplicação dos compromissos
eleitorais previstos no Acordo de Arusha.

A União Europeia reitera o seu firme apoio ao mediador, o Vice-Presidente sul-africano Jacob Zuma, e insta
os diferentes responsáveis políticos burundianos a celebrar rapidamente, sob a sua égide, um acordo
definitivo sobre as questões pendentes, nomeadamente sobre determinadas modalidades de representação
política na sequência das próximas eleições.

A União Europeia reitera uma vez mais o seu apelo ao movimento armado FNL, de Agathon Rwasa, para
que ponha cobro ao combate armado e opte enfim pela via da negociação, a fim de cooperar na reconstrução
política e sócio-económica do país.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia* � países candidatos �, a Albânia, a Antiga República
Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina 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.

* A Croácia continua a participar no Processo de Estabilização e de Associação.

_______________

85/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a reafirmação da posição da UE em
apoio da integridade do Estatuto de Roma

Bruxelas, 27 de Julho de 2004

A Tróica da União Europeia efectuou uma diligência junto do Departamento de Estado dos EUA sobre a
questão do Tribunal Penal Internacional (TPI), relacionada em particular com os acordos bilaterais de não
entrega.

Nessa diligência, a Tróica da UE reiterou que a União Europeia é uma firme apoiante do TPI. A UE
continuará a opor-se a quaisquer esforços susceptíveis de comprometer o TPI.

A UE está firmemente empenhada em salvaguardar a integridade do Estatuto de Roma do Tribunal Penal
Internacional e espera que os Estados Partes cumpram as suas obrigações nos termos do Estatuto de Roma.
Assim, a UE não pode apoiar quaisquer acordos bilaterais de não entrega que não sejam conformes com o
Estatuto de Roma nos termos indicados nos Princípios Orientadores aprovados pela UE relativamente a tais
acordos. A UE insta os Estados Partes no Tribunal Penal Internacional que negoceiem acordos bilaterais de
não entrega a agirem em conformidade com esses princípios.

_______________
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86/04

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

Bruxelas, 31 de Agosto de 2004

A União Europeia congratula-se com os resultados da reunião de Gigiri, no Quénia, realizada em
29 de Agosto de 2004, em que foi anunciada a conclusão do processo de nomeação dos membros do
parlamento federal de transição.

A União Europeia louva os esforços dos dirigentes somalis para alcançarem um resultado tão significativo e
apela-lhes para que garantam a prevalência do mesmo espírito de cooperação positiva durante o resto do
processo de reconciliação. A UE congratula-se em especial com a coesão demonstrada pelos Estados
membros da IGAD e com a sua resolução de adoptarem uma abordagem comum, baseado num consenso
político.

A União Europeia reafirma a todas as partes envolvidas no processo o seu empenhamento continuado e
reitera o seu apoio face aos desafios com que a Somália irá deparar nos próximos meses.

A União Europeia apela a todas as partes a que continuem empenhadas em atingir o objectivo de constituição
de um governo que:

� inclua todas as partes e se empenhe em criar estabilidade e num diálogo construtivo com todos os
somalis, incluindo as actuais zonas de tranquilidade;

� conte como membros pessoas empenhadas num cessar-fogo efectivo e na criação de um clima
nacional estável, incluindo a erradicação de eventuais actividades terroristas;

� trabalhe a favor do acesso humanitário a toda a Somália e da protecção dos civis;

� se empenhe na via de uma Somália federal, criando uma comissão federal, conforme se afirma na
Carta Federal de Transição;

� coopere com a comunidade internacional com base num acordo e num mecanismo conjunto de
coordenação e de acompanhamento, a ser ultimado em Nairóbi.

A União Europeia continua pronta a prestar assistência à Conferência de Reconciliação Nacional somali, a
qual exorta a prosseguir os seus esforços para alcançar rapidamente resultados positivos.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia*� países candidatos �, a Antiga República Jugoslava da
Macedónia 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.

* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação.

_______________
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89/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o encerramento de escolas moldavas na Transnístria

Bruxelas, 28 de Julho de 2004

A União Europeia condena as medidas tomadas contra várias escolas moldavas na Transnístria pelas forças
de polícia armada desta região separatista. A União Europeia está a acompanhar de perto os acontecimentos
que se seguiram ao encerramento de uma série de escolas moldavas, em particular o encerramento de um
internato para órfãos em Bender. A União Europeia apela à administração autoproclamada da Transnístria
para que ponha imediatamente termo à campanha de intimidação que está a levar a efeito contra professores,
pais e alunos das escolas moldavas desta região e para que lhes permita prosseguirem os seus programas sem
restrições. A União Europeia apoia inteiramente as recentes declarações do Alto-Comissário da OSCE, Rolf
Ekeus, e do Secretário-Geral do Conselho da Europa a respeito das escolas moldavas da Transnístria, e
recorda a declaração dos Embaixadores da UE junto do Conselho Permanente da OSCE, bem como as
declarações feitas pelos Embaixadores da UE e da OSCE em Chisinau. A União Europeia insta a
administração autoproclamada da Transnístria a levantar as medidas que tomou contra as escolas moldavas e
a evitar novas situações de tensão naquela região.

A União Europeia apela à Moldávia e às autoridades autoproclamadas da Transnístria no sentido de reatarem
imediatamente e de forma activa e construtiva o processo de negociações a cinco, para que se possa
encontrar rapidamente uma solução para o conflito. A União Europeia insta ambas as partes a absterem-se de
quaisquer medidas que possam conduzir a nova degradação da situação.

A União Europeia está a proceder a consultas com os seus parceiros (OSCE, EUA, Rússia) sobre a situação
na Moldávia. Caso não se registe qualquer melhoria desta situação, a UE considerará a hipótese de tomar
medidas adequadas contra as entidades da administração autoproclamada da Transnístria responsáveis pelas
medidas repressivas tomadas contra as escolas moldavas.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia* � países candidatos �, a Albânia, a Antiga República
Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina 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.

* A Croácia continua a participar no Processo de Estabilização e de Associação

_______________
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90/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições presidenciais e legislativas em Angola

Bruxelas, 4 de Agosto de 2004

A UE congratula-se com a declaração do Conselho da República, de 2 de Julho de 2004, sobre as eleições
em Angola, bem como com a carta que o Presidente ulteriormente enviou ao Parlamento, no sentido de lhe
solicitar que implementasse o quadro jurídico para preparar as próximas eleições. Esta declaração
testemunha o empenho de Angola no processo democrático e eleitoral.

Antevêem-se ainda tarefas importantes que devem ser realizadas para que sejam cumpridas as condições
necessárias à organização dessas eleições.

A UE apela ao Governo angolano para que estabeleça um calendário para as diferentes etapas de preparação
das eleições e continue a empenhar-se activamente na criação das condições jurídicas, financeiras e técnicas
necessárias à convocação de eleições em 2006.

A UE está pronta a contribuir para a criação de um clima propício à realização de eleições livres e justas.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia*, � países candidatos �, a Albânia, a Antiga República
Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina, 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.

* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação.

_______________

91/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o referendo revogatório do mandato
presidencial, a realizar na Venezuela em 15 de Agosto de 2004

Bruxelas, 3 de Agosto de 2004

A União Europeia sublinha a importância do referendo revogatório do mandato presidencial, a realizar na
Venezuela em 15 de Agosto. A UE considera que o referendo constitui um passo importante no sentido de
uma solução constitucional e democrática para  a prolongada crise política na Venezuela, tal como
acordaram em Maio de 2003 todas as partes interessadas, de harmonia com a Resolução n.º 833 da OEA.
Nesta perspectiva, o referendo é essencial para restaurar na Venezuela a reconciliação nacional e a
estabilidade democrática num clima de respeito mútuo, tolerância e diálogo entre todas as partes
interessadas, no quadro do primado do Direito e dos princípios democráticos.

A UE exorta todas as partes a garantirem que o referendo seja conduzido com transparência e equidade, de
harmonia com os padrões internacionais, e num clima de serenidade e contenção. Declara-se esperançada em
que o eleitorado participe activamente no processo e em que o resultado final seja respeitado por todas as
partes.
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A UE lamenta não poder enviar uma missão de observação ao referendo na Venezuela. Infelizmente, não foi
possível obter das autoridades eleitorais venezuelanas condições para efectuar a observação em
conformidade com a metodologia normalizada que a União utiliza em todos os países para os quais são
destacadas missões de observação eleitoral da UE. Não obstante, a UE exprime o seu apoio às missões
internacionais que vão enviar observadores ao referendo, com destaque para o papel do Centro Carter e da
OEA.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia* � países candidatos �, a Albânia, a Antiga República
Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina 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.

* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação.

_______________

92/04

Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre a Universidade Europeia de Ciências
Humanas de Minsk

Bruxelas, 30 de Julho de 2004

A União Europeia atribui grande importância a que se mantenha a estrutura académica e a missão da UECH
de Minsk como notável exemplo de liberdade académica e de prossecução de valores genuinamente
europeus nos programas de ensino e investigação.
A UE assinala com repúdio que, nos últimos meses, as autoridades bielorrussas tenham exercido pressões
sobre a actividade académica da Universidade e sobre o seu reitor, Prof. Anatoliy Mikhailov. A UE lamenta
a recente decisão de rescindir unilateralmente o contrato de arrendamento das instalações académicas da
Universidade. A UE desaprova, ainda, a mais recente decisão das autoridades bielorrussas de retirar à
Universidade o estatuto de pessoa jurídica.
A UE considera que estas recentes medidas em relação à Universidade se inserem numa estratégia mais vasta
destinada a intimidar potenciais fontes de dissidência e pensamento independente. A UE considera que essas
decisões possuem um móbil político e se inserem numa acção deliberada de repressão da sociedade civil em
vésperas das eleições parlamentares de Outubro.
A União Europeia sublinha que a UE no seu todo e um número significativo dos seus Estados-Membros
(Alemanha, França, Suécia, Polónia, Lituânia) contribuem consideravelmente para as actividades da
Universidade, em especial para o Centro de Estudos Europeus e Transatlânticos (CETAS). A UE evoca a
diligência efectuada em 23 de Janeiro de 2004 pelos embaixadores da UE em Minsk junto do Ministro da
Educação e a carta de 23 de Abril de 2004 do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Irlanda ao seu
homólogo bielorrusso.
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A UE exprime a sua profunda apreensão por o que entende ser um rude golpe numa instituição académica
bem estruturada, que desenvolveu significativas actividades de cooperação cultural com países da UE e
encarna os princípios da liberdade académica e da autonomia de ensino na Bielorrússia.
A aplicação das decisões acima referidas pelas autoridades bielorrussas afectará gravemente a capacidade de
a Universidade prosseguir a sua actividade académica e poderá forçá-la a fechar dentro em breve as suas
portas. Isso teria consequências desastrosas para o futuro académico de centenas de alunos e professores,
bem como para a cooperação científica, pedagógica e cultural, bilateral e multilateral, entre a Bielorrússia e
os Estados-Membros da UE. Além disso, seria uma precedente negativo para o respeito da liberdade
académica e da autonomia de ensino na Bielorrússia e um exemplo de desprezo dos princípios elementares
da moderna sociedade democrática.
A decisão das autoridades bielorrussas de encerrar a Universidade contradiz igualmente os princípios
elementares da OSCE, que está empenhada na cooperação internacional, na liberdade académica e na
tolerância.
A UE não pode deixar de assinalar que as medidas tomadas pelas autoridades bielorrussas contra a
Universidade estão em flagrante contradição com a intenção declarada da Bielorrússia de trabalhar com a UE
em prol de uma melhoria das relações UE-Bielorrússia. A UE alerta a Bielorússia para as consequências
desta política sobre as suas relações com a UE e exorta com veemência as autoridades bielorrussas a reverem
a sua posição.
A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia * � países candidatos �, a Albânia, a Antiga República
Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina 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.
* A Croácia continua a fazer parte do processo de Estabilização e Associação

_______________

93/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, por ocasião do Acordo de Acra,
de 30 de Julho de 2004

Bruxelas, 5 de Agosto de 2004

A União Europeia congratula-se com o acordo político que os protagonistas da crise da Costa do Marfim
alcançaram em Acra, em 30 de Julho de 2004.

A União Europeia saúda a iniciativa do Secretário-Geral das Nações Unidas e do Presidente em exercício da
CEDEAO, bem como o apoio prestado pelos numerosos chefes de Estado africanos presentes em Acra.

A União Europeia incentiva todas as partes implicadas a empenhar-se firmemente na aplicação concreta e
integral das disposições deste acordo, dentro do quadro geral traçado no Acordo de Linas-Marcoussis.
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A Bulgária, a Roménia e a Croácia* � países candidatos �, a Bósnia e Herzegovina, a Antiga República
Jugoslava da Macedónia 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.

* A Croácia continua a participar no Processo de Estabilização e de Associação.

_______________

95/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a pena de morte na Indonésia

Bruxelas, 11 de Agosto de 2004

Foi com consternação que a União Europeia tomou conhecimento de que a Indonésia levou a cabo uma
execução em Medan, apesar das anteriores manifestações de apreensão da UE e de organizações de direitos
humanos junto das autoridades indonésias. Ao fazê-lo, a Indonésia aboliu a sua moratória de facto sobre a
pena de morte.

Reiterando a sua posição de princípio contra a pena de morte e recordando o facto de ter debatido essa
posição com as autoridades indonésias em várias ocasiões, a UE entende exprimir o seu pesar pela recente
execução em Medan. A UE insta o Governo Indonésio a abster-se de proceder a mais execuções,
reinstalando assim a moratória de facto. Além disso, a UE espera que a Indonésia pondere a abolição da pena
de morte e consagre essa abolição na lei.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia*, � países candidatos �, a Albânia, a Antiga República
Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina, 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.

* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação.

_______________



INFORMAÇÕES GERAIS 47

Boletim 13.09.2004 - PT - PE 347.429

96/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a pena de morte na Índia
Bruxelas, 18 de Agosto de 2004

A União Europeia recebeu com consternação a notícia da execução levada a cabo em 14 de Agosto no estado
indiano de Bengala Ocidental. Terminou assim a moratória de facto que vigorava na Índia desde 1997.
Reiterando a sua posição de princípio contra a pena de morte, a UE insta as autoridades indianas a absterem-
-se de proceder a mais execuções e a restabelecerem desse modo a moratória de facto. Além disso, a UE
espera que a Índia pondere a abolição da pena de morte e consagre essa abolição na lei.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia * � países candidatos �, a Albânia, a Antiga República
Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina, 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.

* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação

_______________

97/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a situação na Ossécia do Sul

Bruxelas, 20 de Agosto de 2004

1. A União Europeia está seriamente preocupada com os recentes acontecimentos na Ossécia do Sul,
que pela primeira vez em vários anos conduziram à perda de vidas humanas. A União Europeia insta com
veemência todas as partes envolvidas a darem provas da maior contenção e a respeitarem plenamente os
termos do cessar-fogo.

2. A União Europeia considera que importa agora garantir, como primeira prioridade, a estabilização da
situação in loco. A continuação das violações do acordo de cessar-fogo e o incumprimento das decisões
tomadas a nível da Comissão Mista de Controlo poderão facilmente conduzir a uma nova escalada numa
situação já volátil. Por outro lado, um cessar-fogo estável poderá constituir a base para um aprofundamento
das negociações, das quais deverá resultar uma resolução pacífica do conflito.

3. A UE considera que a desmilitarização da zona de conflito, com excepção da Força Conjunta de
Manutenção da Paz, é uma importante condição para o desanuviamento da crise actual.
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4. Durante a crise, a União Europeia tem mantido um contacto permanente com as partes envolvidas,
sobretudo através do Representante Especial para o Sul do Cáucaso, Embaixador Talvitie. A União Europeia
recorda a declaração feita em 14 de Agosto pelo Alto Representante Javier Solana, bem como as suas
recentes declarações no Conselho Permanente da OSCE a respeito da Ossécia do Sul.

5. A União Europeia apoia a OSCE na acção desenvolvida para acompanhar plenamente, de forma
eficaz e verificável, o evoluir da situação in loco, congratula-se com o facto de o Presidente

em exercício desta organização tencionar deslocar-se à região e solicita-lhe que o faça logo que tal lhe seja
possível, a fim de realçar o interesse da OSCE na instauração de um cessar-fogo duradouro e de se certificar
de que as partes envolvidas no conflito estão dispostas a procurar uma solução política. Neste contexto, a UE
saúda a intenção do Presidente em exercício da OSCE de verificar sem demora se há possibilidade de
reforçar a capacidade de observação da OSCE na zona de conflito.

6. A União Europeia regista com interesse as propostas relativas à estabilização da situação a curto
prazo e à realização de uma conferência internacional sobre a Ossécia do Sul, a ser convocada pelo
Presidente em exercício da OSCE. A UE estudará juntamente com todas as partes envolvidas, por intermédio
do seu Representante Especial para o Sul do Cáucaso, de que forma poderá contribuir com a máxima eficácia
para uma solução política da crise, especialmente em cooperação com a OSCE.

7. O Alto Representante prosseguirá com urgência o diálogo político da UE com a Federação Russa a
respeito da crise na Ossécia do Sul.

8. A União Europeia quer recordar uma vez mais que apoia a soberania e a integridade territorial da
Geórgia e que os conflitos devem ser resolvidos de modo viável através da negociação e da instauração de
confiança e por meios exclusivamente pacíficos. A União Europeia lembra que só com base no respeito pelo
Estado de Direito e pelos direitos humanos, pela integridade territorial e pela soberania da Geórgia, incluindo
o seu direito de controlar as suas próprias fronteiras, será possível encontrar uma solução duradoura para este
conflito.

9. A União Europeia reitera que está disposta a continuar a apoiar a Geórgia no desenvolvimento de
instituições democráticas e do Estado de direito, inclusive através da sua missão para o Estado de direito,
EUJUST - THEMIS, e está pronta a prestar a necessária assistência humanitária.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia* � países candidatos �, a Albânia, a Antiga República
Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina 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.

* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e Associação.

_______________
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98/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o continuado agravamento
da situação na Moldávia

Bruxelas, 26 de Agosto de 2004

A União Europeia, em estreita articulação com os Estados Unidos, tem seguido com grande apreensão o
continuado agravamento da situação na Moldávia. A União Europeia está especialmente preocupada com a
campanha actualmente orquestrada pelas autoproclamadas autoridades da Transnítria para encerrar à força
escolas onde se utiliza o alfabeto latino.

As acções das autoridades da Transnítria inscrevem-se num padrão mais vasto de obstrucionismo tanto ao
processo político como à retirada de equipamento militar russo da Moldávia. Foi por este motivo que, em
27 de Fevereiro de 2003, a União Europeia e os Estados Unidos impuseram restrições em matéria de vistos a
dezassete dirigentes da Transnístria. Reagindo às recentes medidas dos dirigentes da Transnítria na região, a
União Europeia, em estreita cooperação com os Estados Unidos, decidiu impor restrições em matéria de
vistos a mais dez funcionários da Transnístria, directamente responsáveis pelo encerramento de escolas onde
se utiliza o alfabeto latino.

_______________

99/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a
Posição Comum 2004/622/PESC do Conselho, de 26 de Agosto de 2004, que altera a

Posição Comum 2004/179/PESC do Conselho, de 23 de Fevereiro de 2004, que impõe medidas
restritivas contra os dirigentes da região transnístria da República da Moldávia

Bruxelas, 31 de Agosto de 2004

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia* � países candidatos �, a Albânia, a Antiga República
Jugoslava da Macedónia e a Sérvia e Montenegro � países do Processo de Estabilização e de Associação e
potenciais candidatos � e o Liechtenstein e a Noruega � países da EFTA membros do Espaço Económico
Europeu � declaram que subscrevem os objectivos da Posição Comum 2004/622/PESC do Conselho,
de 26 de Agosto de 2004, que altera a Posição Comum 2004/179/PESC do Conselho, de 23 de Fevereiro
de 2004, que impõe medidas restritivas contra os dirigentes da região transnístria da República da Moldávia.
Mais declaram que assegurarão a conformidade das suas políticas nacionais com a referida posição comum.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação.

_______________
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100/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre dois actos terroristas perpetrados na Federação da Rússia

Bruxelas, 2 de Setembro de 2004

A União Europeia manifesta-se chocada com os dois actos terroristas cometidos na Rússia quase em
simultâneo. A União Europeia condena o odioso atentado à bomba perpetrado contra cidadãos inocentes na
estação Riga do metro de Moscovo, a 31 de Agosto de 2004. Nada pode justificar o assassínio e a mutilação
de civis. A União Europeia condena também a tomada de reféns numa escola da cidade de Beslan, na
Ossécia do Norte, a 1 de Setembro de 2004, e apela aos responsáveis para que libertem de imediato todos os
reféns. Ameaçar e traumatizar crianças, pais e professores constituem actos condenáveis ao mais alto grau.

A União Europeia não quer deixar de apresentar as suas sinceras condolências às famílias das vítimas, ao
Governo russo e ao povo da Rússia. A União Europeia apoia os esforços envidados pelo Governo russo no
sentido de investigar estes actos terroristas e de buscar uma solução pacífica para a tomada de reféns.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia* � países candidatos �, a Albânia, a Antiga República
Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina 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.

* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação.

_______________
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CONFERÊNCIA DOS REPRESENTANTES DOS GOVERNOS DOS
ESTADOS-MEMBROS

Nomeação de juíze para o Tribunal de Primeira Instância
das Comunidades Europeias

Em 24 de Junho de 2004, o Presidente da Conferência dos Representantes dos Governos dos Estados-
Membros transmitiu, para informação do Parlamento Europeu, cópia autenticada da decisão relativa à
nomeação de

Verica TRSTENJAK

como juíza do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias para o período de 1 de Julho de
2004 a 31 de Agosto de 2007.

_______________

Nomeação de juízes para o Tribunal de Primeira Instância
das Comunidades Europeias

O Presidente da Conferência dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros transmitiu, em 19 de
Julho de 2004, para informação do Parlamento Europeu, cópia certificada conforme da decisão relativa à
nomeação de

Sr. Franklin DEHOUSSE
Sr. Bo VESTERDORF 
Sra Küllike JÜRIMÄE
Sr. Mihalis VILARAS
Sr. Savvas S. PAPASAVVAS
Sr. Marco JAEGER
Sr. Ottó SZÚCZ
Sr. Arjen Willem Hendrik MEIJ
Sr. Josef AZIZI
Sra Irena WISZNIEWSKA-BIALECKA
Sra Maria Eugénia MARTINS de NAZARÉ RIBEIRO
Sr. Daniel SVÁBY
Sra Virpi TIILI

para juízes do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias para o período compreendido
entre 1 de Setembro de 2004 e 31 de Agosto de 2010.

_______________
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

ASSEMBLEIA PLENÁRIA
30 DE JUNHO – 1 DE JULHO DE 2004

SÍNTESE DOS PARECERES ADOPTADOS

Os pareceres do CESE podem ser consultados na íntegra e nas 20 línguas oficiais no
sítio Internet do CESE, cujo endereço é o seguinte:

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

1. COESÃO ECONÓMICA E SOCIAL

•  Terceiro relatório sobre a coesão económica e social
� Relator: P. BARROS VALE (Gr. I-PT)

 
− Referências: COM(2004) 107 final � CESE 962/2004

− Pontos principais :

O CESE sublinha com preocupação que, apesar da evolução positiva, continuam a persistir disparidades
regionais em termos de desenvolvimento económico e social.

Há um entendimento para a necessidade de focalização da economia europeia para as actividades
baseadas no conhecimento, na inovação e nas novas tecnologias de informação e comunicação, no
sentido de tornar a economia europeia mais competitiva e aumentar o emprego e o nível de vida.

O CESE concorda, com a nova arquitectura definida para a política de coesão da UE para o período
após 2006, bem como com a limitação do número de instrumentos financeiros para a política de coesão
e com o princípio da redução tanto de objectivos, como de instrumentos financeiros a si associados.

O CESE insiste uma vez mais na necessidade de que a participação dos parceiros económicos e sociais
nos comités de acompanhamento passe a ser obrigatória e seja valorizada mediante a atribuição do
direito de voto.

Acolhe favoravelmente a intenção da Comissão de estabelecer, no quadro da convergência, um
mecanismo específico para compensar todas as debilidades das regiões ultraperiféricas, bem como
daquelas com debilidades estruturais permanentes.

 
� Contacto: Roberto PIETRASANTA

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

http://www.cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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•  Mutações industriais e coesão
Relator: LEIRIÃO (Interesses Diversos � PT)
 Co-relator: CUÉ (delegado � BE)

 
 Referências: Parecer de iniciativa � CESE 959/2004

 
Pontos principais:
O objectivo deste parecer é verificar se os instrumentos ao serviço da coesão económica, social e
territorial estão adequados e se existem ou não condições de enquadramento favoráveis às empresas,
que permitam as mutações industriais decorrerem de forma compatível com a necessidade de
competitividade das empresas.

O facto de o capítulo das conclusões e recomendações incorporar 17 pontos indica que a nossa análise
aponta para a necessidade de melhorias ao nível das políticas, instrumentos, critérios de elegibilidade
das regiões aos fundos comunitários, implementação de boas práticas e procura de sinergias entre as
políticas e instrumentos, bem como coordenação geral da implementação das estratégias estruturantes
da UE, como a Estratégia de Lisboa, as Reformas Estruturais e o Desenvolvimento Sustentável.

A argumentação sustenta-se nas seguintes vertentes apresentadas em sequência e como fio condutor dos
capítulos do parecer:

� desenvolvimento regional como regulador da globalização através da criação de  "clusters" a nível
regional enquanto meio eficaz de atracção e fixação das empresas;

� responsabilidade social das empresas e implementação de "boas práticas" numa abordagem
preventiva e de antecipação da gestão da mudança;

� negociação e diálogo social nas empresas para que a reestruturação seja abordada de forma
socialmente responsável, através de uma atitude positiva da administração das empresas e
trabalhadores no sentido de serem encontradas soluções que sejam um sucesso para as empresas,
trabalhadores e comunidades e deste modo encontrar um equilíbrio entre o social e o económico;

� actuação em parceria dos empresários, parceiros sociais, sociedade civil (universidades, centros de
investigação e inovação, associações, etc.) e autoridades locais, de forma a criar condições para o
aumento da produtividade;

� proposta de criação da figura de "região mais favorecida" para as situações de regiões que,
apresentando elevados níveis de coesão social e emprego, perdem subitamente competências devido
à deslocalização de empresas e à não existência de actividades económicas alternativas que possam
sustentar essa região em termos de emprego; essas regiões seriam beneficiadas com apoios
financeiros, com o objectivo específico de regenerar o tecido económico.

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

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
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2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO RURAL

•  As regiões metropolitanas: implicações socioeconómicas para o futuro da Europa
� Relator: van IERSEL (Empregadores � NL)

 
− Referências: Parecer de iniciativa � CESE 968/2004

− Pontos principais :

O CESE sublinha que a União Europeia tem todo o interesse em que:

� se definam as áreas metropolitanas dos 25 países da União;
� se produzam todos os anos dados pertinentes em todos aqueles territórios, especialmente dados dos

inquéritos europeus às forças do trabalho;
� se avaliem nesses territórios os principais indicadores da Estratégia de Lisboa;
� se identifiquem neles clusters de alto valor acrescentado;
� que seja regularmente apresentado pela Comissão um relatório sobre a situação socioeconómica das

regiões metropolitanas e respectiva posição à luz dos indicadores de Lisboa

Produzir este tipo de informações e colocá-las a disposição de todos os interessados teria resultados
vantajosos, pois permitiria:

� contribuir para o reconhecimento das áreas metropolitanas e para melhor conhecer a sua realidade
social, económica e ambiental;

� facilitar a avaliação dos pontos fortes e das fraquezas destes territórios à escala europeia;
� melhorar a definição e aplicação das políticas europeias e nacionais, adaptando-as às características

específicas dos territórios;
� fornecer aos governos regionais e locais uma avaliação da posição dos territórios em termos de

concorrência à escala europeia, porquanto a avaliação ou ainda não existe ou, quando existe, é
onerosa e feita em bases pouco fiáveis;

� enriquecer o debate sobre a política regional europeia, facilitando o diálogo entre todas as partes
envolvidas a partir de bases objectivas;

� facultar ao sector privado informações úteis à definição pertinente das estratégias
� de empresas.

O CESE considera indispensável que se crie uma célula �áreas metropolitanas� no Eurostat,  a quem
caberá produzir anualmente os dados atrás referidos.

O CESE espera que as instituições europeias apoiem as orientações gizadas neste parecer. Por isso, o Comité
deseja que, paralelamente à constituição de um fórum que reuna as áreas
metropolitanas e a Comissão, este tema seja objecto de debate no Conselho
Competitividade e no Conselho informal sobre Ordenamento do Território e
Questões urbanas.

 
� Contacto: Alberto Allende.

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

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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•  Desenvolvimento Rural: o seguimento da Conferência de Salzburgo.
 Relator: BROS (Interesses Diversos � FR)

 
– Referências: Parecer de iniciativa � CESE 961/2004

− Pontos principais :

O Comité, no presente parecer de iniciativa, propõe-se examinar a coerência entre a futura política regional e
a futura política de desenvolvimento rural a fim de limitar as "zonas cinzentas", aprofundar a proposta dos
três futuros eixos que constituem a política de desenvolvimento rural (nomeadamente, a agricultura
competitiva, a protecção do ambiente e a contribuição para a coesão económica e social nos territórios rurais)
e identificar os factores de simplificação administrativa.

O Comité convida a Comissão e o Conselho a recordar, no âmbito da coesão territorial, que o
desenvolvimento dos territórios rurais deve permanecer um dos objectivos prioritários da política
regional. Assim, as problemáticas da criação de emprego, da formação contínua e do acesso às novas
tecnologias da informação no meio rural devem encontrar resposta nesta política. O Comité frisa que o
segundo pilar da PAC deve prosseguir como primeiro objectivo o acompanhamento da agricultura na sua
adaptação para responder às evoluções estruturais das expectativas dos cidadãos. Por isso, o Comité insta
com o Conselho e com o Parlamento Europeu para que atribuam a esta política meios financeiros
congruentes, sob pena de a exaurir. O Comité faz questão de manifestar a sua oposição a toda a vontade de
criar direcções-gerais distintas e de nomear comissários diferentes para a agricultura e para o
desenvolvimento rural. O Comité faz questão de recordar que a multifuncionalidade da produção agrícola
concorre, sob vários aspectos, para a manutenção de um mundo rural vivo. e sublinha que os
intercâmbios de experiências e as transferências de metodologias deveriam igualmente ocupar um lugar
marcante. O Comité sustenta, pois, que o eixo da "ajuda aos investimentos nas explorações agrícolas",
deveria ser reforçado.

A simplificação da programação implica que não haja mais do que um fundo para gerir as acções relativas à
política de desenvolvimento rural. No entanto, o Comité sublinha que as modalidades de gestão deste
fundo único devem ser coerentes com as aplicadas aos demais fundos estruturais. O Comité acentua que
a iniciativa Leader deveria continuar a acompanhar as iniciativas locais explorando novas pistas de
desenvolvimento para as zonas rurais.

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

3. EMPREGO E DIREITOS SOCIAIS E SOCIETAIS

•  Protecção social: tornar o trabalho remunerador
� Relatora: D. St HILL (Empregadores - UK)

� Referências: COM(2003) 842 final � 2003/0307 COD � CESE 966/2004

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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� Pontos principais:

O Comité apela à convergência dos esforços dos Estados-Membros para tornar o trabalho compensador
fazendo verdadeiramente do emprego uma opção economicamente atraente em relação ao desemprego ou
à segurança social através do combate focado a todo o leque de barreiras ao trabalho remunerado. O
aspecto essencial com que os Estados-Membros estão confrontados para tornarem o trabalho
compensador ser conceber um sistema comum e de nível  razoável de apoios ao emprego e ao abandono
do emprego que mantenha os incentivos às pessoas para que se sintam ligadas ao mercado de trabalho. O
Comité distinguiu entre as contribuições das políticas de ganhos rápidos que proporcionam benefícios a
curto prazo, mas terminais, para as pessoas com poucas competências ou competências de baixo gabarito
e os investimentos de mais longo prazo no capital humano, que são a chave para tornar o trabalho
compensador (especialmente para os mais vulneráveis) no longo prazo sustentável.

O Comité salienta a margem substancial que há de contribuição das empresas e dos empregadores
privados para a consecução dos objectivos de emprego europeus. Devem fazer-se esforços para
identificar políticas de emprego exequíveis que visem mudar o comportamento dos empregadores de
modo a promover a realização dos objectivos de Lisboa de emprego sustentável de qualidade por toda a
Europa

Além de apoiar as boas práticas, devem aplicar-se sanções a comportamentos inapropriados dos
empregadores, incluindo a discriminação com base no género, na raça, na orientação sexual, na religião
ou na idade, para apoiar a inovação, o aumento da oferta de força de trabalho e a possibilidade de ter uma
vida de trabalho mais longa nas economias europeias.

Assim sendo, é preciso aplicar uma série de instrumentos e de sistemas de benefícios, nos
Estados-Membros, respaldada por uma forte coordenação nacional que equilibre os instrumentos de
oferta e de procura de mão-de-obra. Os efeitos combinados nas famílias dos benefícios e dos níveis de
tributação do rendimento têm de ser cuidadosamente equilibrados e previstos, dando especial atenção às
estruturas de incentivos que criam para as famílias pobres. Também foram salientadas outras medidas,
como a prestação de cuidados às crianças, o tempo de trabalho flexível, a segurança do emprego, a
mobilidade de emprego e as oportunidades de formação, como essenciais para um quadro global de
política que vise tornar o trabalho compensador.

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

•  Revisão da Directiva 93/104 relativa à organização do tempo de trabalho

� Relator: Peter HAHR (Empregadores � Reino Unido)
 

− Referência: COM(2003) 843 final � CESE 964/2004
 
−  Pontos principais:

A comunicação da Comissão diz respeito à Directiva 93/104/CE de 23 de Novembro de 1993 alterada
pela Directiva 2000/34/EC relativa aos requisitos mínimos da organização do tempo de trabalho, a fim
de garantir um melhor nível de segurança e protecção da saúde dos trabalhadores.

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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O Comité:

•  considera inadequado o método de consulta utilizado pela Comissão, uma vez que o tempo de trabalho é
matéria sujeita a negociação colectiva a nível nacional. A Comissão deveria ter consultado os parceiros
sociais antes de lançar o processo de consulta com as instituições europeias e os dois Comités.

•  reputa necessária uma análise mais exaustiva da forma como a directiva do tempo de trabalho tem sido
aplicada na legislação dos Estados-Membros e quais as suas consequências.

•  considera que a regulamentação em vigor garante aos parceiros sociais a necessária flexibilidade para
adaptarem o tempo de trabalho, dado que muitos Estados-Membros já utilizam um período de referência
de doze meses, recorrendo a convenções colectivas de trabalho.

•  assinala que os acórdãos do Tribunal relativamente à definição do tempo de trabalho podem causar
alguns problemas, mas, nas circunstâncias actuais, não recomendaria nenhuma das soluções específicas
avançadas pela Comissão.

•  não tenciona tomar uma posição sobre a opção de exclusão nesta fase, embora colocando certas reservas,
sendo necessária uma análise mais pormenorizada da situação envolvendo os parceiros sociais.
•  chama a atenção para o facto de os pais em geral terem dificuldade em compatibilizar a vida

profissional e a vida familiar.

� Contacto :   Torben Bach Nielsen
  (Tel.: 00 32 2 546 9619 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int)

4. MERCADO INTERNO NOS DOMÍNIOS ECONÓMICO
    FINANCEIRO E FISCAL

•  Programa plurianual – PME
Relator: DIMITRIADIS (Empregadores � El)

� Referências: COM(2003) 758 final � 2003/0292 COD � CESE 950/2004
 
� Pontos principais :

O CESE aprova as alterações da Decisão 2000/819/CE propostas pela Comissão.

O Comité considera que o mecanismo de garantia PME é especialmente útil e solicita que se aumente o
financiamento e que se envidem todos os esforços para englobar directamente os países que ainda não
foram abrangidos (Grécia, Irlanda, Luxemburgo). O Comité apoia o reforço do mecanismo de garantia
tendo em vista a entrada dos novos Estados-Membros. Como tal, o Comité estima necessário rever o
orçamento do programa.

O Comité convida a Comissão a tomar as medidas necessárias para reforçar mais o mecanismo de ajuda
ao arranque, pois constitui um instrumento necessário, em particular ao desenvolvimento de PME
inovadoras e ao reforço de projectos empresariais de alto risco.

O CESE solicita o aumento substancial dos fundos a fim de cobrir as maiores necessidades das PME
nos sectores da informação, das novas tecnologias e da biotecnologia. O CESE considera que, após a
experiência adquirida com o 6º Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, se
deverão reactivar pequenos programas para as PME.

mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu
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O CESE aprova a proposta da Comissão de suprimir gradualmente, mas o mais depressa possível, a
JEV, dadas as críticas à sua estrutura actual. O CESE não pode, porém, deixar de salientar que continua
favorável às "joint ventures" de carácter internacional.

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

•  Pagamentos no Mercado Interno
� Relator: RAVOET (Empregadores � BE)

� Referências: COM(2003) 718 final � CESE 951/2004
 
� Pontos principais:

O Comité apoia os esforços da Comissão Europeia no sentido de aumentar a confiança do consumidor, a
segurança jurídica e a eficiência do mercado na área de pagamentos no Mercado Interno e congratula-se
por a Comissão considerar a auto-regulamentação e a co-regulamentação uma estratégia possível a aplicar
a várias áreas citadas nos 21 anexos.

No caso de as medidas de auto-regulamentação não terem êxito, dever-se-á ponderar uma regulamentação
europeia.

O Comité defende igualmente que o quadro jurídico se deveria concentrar na questão da transparência
face ao consumidor e deveria ser coerente com a estratégia europeia em matéria de protecção do
consumidor,

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

•  Tributação dos dividendos /pessoas singulares
� Relator: RETUREAU (Empregadores � FR)

� Referências: COM(2003) 810 final � CESE 963/2004

� Pontos principais :

O Comité considera que o tratamento não discriminatório da dupla tributação e das retenções eventuais
na fonte de dividendos internos e os dividendos entrados e saídos constitui, só por si, uma boa base de
coordenação, desde que esta não ponha em causa o princípio fundamental da igualdade das pessoas
singulares perante a carga fiscal ao nível nacional. Os Estados-Membros poderiam, também, prever
formas de cooperação entre países com práticas fiscais semelhantes, no intuito de ajustá-las à
jurisprudência do Tribunal de Justiça.

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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Por fim, o Comité considera que a Comunicação da Comissão abre a perspectiva de encontrar soluções
para problemas que são objecto de numerosos recursos para o Tribunal de Justiça, os quais conviria, de
futuro, evitar, para que este órgão não seja compelido a ser legislador fiscal, que se traduz numa
sobrecarga inútil.

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

•  Processos de consulta – verbas
Relator: J. FRANK von FÜRSTENWERTH (Empregadores � DE)

� Referências: COM(2004) 159 final -2004/0056 CNS � CESE 952/2004
 
� Contacto :   Aleksandra Klenke

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

5. RELAÇÕES COM OS CANDIDATOS À ADESÃO

•  As relações UE-Turquia na perspectiva do Conselho Europeu de Dezembro de 2004
 � Relator: ETTY (Trabalhadores � NL)
 
� Referência: Parecer de iniciativa � CESE 965/2004
 
� Pontos principais :

Através deste parecer, o CESE apresenta a sua posição sobre as relações ente a UE e a Turquia na
perspectiva da decisão da Cimeira Europeia de Dezembro de 2004, que deverá pronunciar-se sobre a
possibilidade de fixar uma data para a abertura das negociações de adesão com a Turquia.

O CESE lembra que, durante diversas décadas, a Turquia demonstrou ter escolhido inequivocamente a
Europa.

O CESE constata que os resultados do processo de reforma têm sido impressionantes nos  últimos dois
ou três anos.

O CESE insiste que a Turquia deveria satisfazer os mesmos critérios políticos que os demais países
candidatos antes do início das negociações e que se deveria avaliar os seus resultados no processo de
reforma com referência aos mesmos critérios que foram utilizados para outros Estados candidatos.
Dever-se-ia fazer todo o possível para evitar a mínima insinuação relativamente à aplicação de um duplo
critério.

O CESE considera que a UE pode e deve exigir de maneira realista à Turquia que se tenham efectuado
progressos credíveis até finais de 2004 e que se possa esperar ter então chegado a um "ponto sem
retorno".

O CESE regista que deverá ser tomada uma decisão positiva quanto à abertura das negociações para a
adesão da Turquia à UE, se até Dezembro próximo o Governo da Turquia tiver

mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
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� tomado medidas para responder às solicitações quanto ao papel do exército na sociedade turca  (o
exército deve circunscrever-se à sua função normal de defesa e segurança interna) e

� demonstrado determinação em aplicar plenamente na prática as reformas legais relativas aos direitos
culturais dos curdos nas províncias do sudeste do paíscomeçado a concretizar as intenções
manifestadas e o compromisso assumido relativamente  ao regresso voluntário, reabilitação e
compensação das vítimas de violência deslocadas no sudeste nas décadas de 80 e 90

� adaptado a sua legislação e prática relativamente aos direitos e liberdades básicos dos sindicatos
totalmente em conformidade com as Convenções 87 e 98 da OIT

� expurgado a Lei de Associação de todas as contaminações antidemocráticas  e se tenha abstido, na
prática, de restringir o livre funcionamento das organizações genuínas da sociedade civil, fundações
religiosas incluídas, e

� criado condições para o funcionamento livre e independente do Conselho Económico e Social da
Turquia.

O CESE deseja vivamente que a Cimeira Europeia de Dezembro de 2004 possa decidir abrir as
negociações tão brevemente quanto possível

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

6.  POLÍTICAS INDUSTRIAIS E SECTORIAIS

•  Indústria têxtil
� Relator: PEZZINI (Empregadores � it)
� Co-relator: NOLLET (Trabalhadores � BE)

� Referências: COM(2003) 649 final � CESE 967/2004
 
� Pontos principais :

É fundamental que a Comissão consiga, com a participação dos Estados-Membros e dos parceiros
sociais, ajudar este sector a evoluir tecnicamente para fazer face aos desafios da globalização A par das
"plataformas tecnológicas" já ventiladas pelas políticas comunitárias1, poder-se-ia aventar a hipótese de
criar uma quarta plataforma associada aos aspectos múltiplos e inovadores dos têxteis de concepção
moderna.

Importa promover a capacidade de inovação, sobretudo nas PME, através de programas acordados ao
nível local, com o contributo de todas as forças sociais e o envolvimento dos centros de investigação.
Seria extremamente oportuno criar uma rede de excelência para aproveitar, através de laços estreitos
com o mundo empresarial e laboral, as oportunidades oferecidas pelo Sexto Programa-Quadro e fazer
um prognóstico sobre o desenvolvimento tecnológico do segmento.

O CESE pensa que a UE terá de agir servindo-se de todo o peso intrínseco à visão europeia resumida na
expressão "economia social de mercado" para alterar as regras da OMC. Deveria, portanto, impor-se
sem demora o respeito por certas prioridades sociais, ambientais e económicas, a partir do momento em
que a UE, na sua qualidade de actor económico, tornar mais eficaz a governança mundial.

                                                     
1 Aeroespacial, Comunicações e Aço.
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As facilidades aduaneiras ficariam reservadas apenas a 49 países menos desenvolvidos. Espera-se que
as negociações iniciadas em Doha redundem em situações de verdadeira reciprocidade entre a zona
pan-euro-mediterrânica e os países asiáticos.

O Comité secunda a Comissão nos seus esforços para aumentar a eficácia dos instrumentos de defesa
comercial. É também imperioso reforçar os controlos nas fronteiras da União Europeia no intuito de
chegar quanto antes a um sistema aduaneiro comum.

Para combater a falsificação e a fraude e para prestar informações mais detalhadas aos consumidores,
poder-se-ia estudar um sistema de rotulagem de origem. O CESE sugere que se explore a possibilidade
de activar a rastreabilidade dos têxteis.

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

•  Construção naval
� Relator: van IERSEL (Empregadores � NL)

� Referências: COM(2003) 717 final � CESE 949/2004
 
� Pontos principais :

O LeaderSHIP 2015 coloca em primeiro plano o objectivo de criar condições de concorrência
equitativas ao nível mundial. Esta área política é para o CESE a pedra angular de toda a estratégia. O
CESE apoia incondicionalmente a actual abordagem da política comercial da UE cujo desígnio é a
conclusão de um acordo internacional eficaz que garanta uma disciplina severa em todo o mundo.

A I&D e a inovação são de importância vital; Ora este é mais um elemento fundamental para um êxito
assegurado.

O CESE tem para si que o fundo europeu de garantia sugerido no LeaderSHIP deverá ser activado o mais
rapidamente possível.

O CESE acolhe favoravelmente o acordo entre a indústria e a Comissão sobre o tipo de exigências e
políticas ambientais requeridas para este sector.

No âmbito da segurança do transporte marítimo, a UE ainda continua a ter problemas para impor as
disposições em vigor.

O reforço do transporte marítimo de curta distância e o propósito de deslocar o tráfego de mercadorias da
estrada para o mar são também objectivos dignos de aplauso. Mas para alcançá-los, haverá que continuar
a desenvolver infra-estruturas modernas, tanto ao nível dos navios como dos portos.

Sendo o factor humano um elemento fundamental, o CESE saúda a intenção de intensificar o diálogo
social em que a Comissão, os empregadores e os sindicatos terão um papel específico a desempenhar.

O CESE apraz-se em registar que na Europa se esteja a optar cada vez mais pela abordagem favorável
dos segmentos específicos da indústria transformadora, tais como a construção naval e a aeronáutica, em
relação aos objectivos de defesa, com uma interacção entre a indústria civil e a militar.

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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 – Contacto: João PEREIRA dos SANTOS
                        (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

7. ENERGIA – PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
 

•  Fusão nuclear
� Relator: WOLF (Interesses Diversos  � DE)
 
� Referências: Parecer de iniciativa � CESE 955/2004
 
� Pontos principais :

O Comité pensa que a utilização pacífica da energia da fusão nuclear pode constituir um importante
contributo para uma solução sustentável para o aprovisionamento energético por ser sustentável,
compatível com o ambiente e competitiva.

As causas são as potenciais vantagens destas novas tecnologias, nomeadamente:
•  Do ponto de vista histórico, as reservas de recursos combustíveis são inesgotáveis. Não geram gases

prejudiciais para o ambiente nem elementos radioactivos e actinídeos.
•  Os elementos de segurança inerentes evitam uma libertação de energia descontrolada.
•  Após alguns séculos, a radioactividade dos materiais da câmara de combustão poderá diminuir até ao

nível da radioactividade dos resíduos da queima de carvão, atenuando de forma decisiva o problema
dos depósitos.

Neste sentido, a fusão nuclear poderá eventualmente completar as fontes de energia renováveis, com a
vantagem acrescida, em relação à energia eólica ou solar, de não ser dependente das condições
climáticas, das estações, ou da altura do dia; essa complementaridade deve valer igualmente para a
relação entre os sistemas centralizados e descentralizados, que deve ser adaptável às circunstâncias.

O Comité manifesta-se veementemente a favor de uma maior promoção do contributo da I&D para a
energia de fusão. A indústria europeia só ficará a ganhar com a construção do ITER e o
desenvolvimento da DEMO (central eléctrica de fusão para demonstração) que permitirão não só uma
retoma económica como também um aumento de competências e da inovação em domínios técnicos de
ponta. Reveste-se igualmente de grande importância no tocante à implementação das Estratégias de
Lisboa e Gotemburgo.

Por último, o Comité aplaude a decisão do Conselho Europeu de reafirmar o apoio unânime à oferta
europeia do projecto ITER e apela a que o Conselho, o Parlamento e a Comissão envidem todos os
esforços, esgotem todas as possibilidades e, se necessário, proponham mesmo novos conceitos
estruturais para permitir a construção do ITER na Europa, dada a sua importância estratégica crucial
para o desenvolvimento de uma fonte de energia sustentável.

 
� Contacto : Siegfried Jantscher
                   (Tel. : 00 32 2 546 82 87– e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)
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•  Interconexões eléctricas – Eslovénia

 � Relator: SIMONS (Empregadores � NL)
 

� Referências: COM(2004) 309 final -2004/0109 COD � CESE 958/2004
 

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

8. POLÍTICA ESPACIAL DE TELECOUNICAÇÕES
 

•  Ponto da situação – Programa GALILEO
 � Relator: BUFFETAUT (Empregadores � FR)
 

� Referências: COM(2003) 112 final � CESE 956/2004
 

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

9. TRANSPORTES - SEGURANÇA
 

•  Reforço da segurança nos portos
 Relatora: A. BREDIMA-SAVOPOULOU (Empregadores  � EL)

 
� Referências: COM(2004) 76 final -2004/0031 COD � CESE 954/2004

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

•  Licenças das empresas de transporte ferroviário
 Relator: CHAGAS  (Trabalhadores � PT)

 
� Referências: COM(2004) 232 final -2004/0074 COD � CESE 957/2004
 
� Contacto: Luís LOBO
                     (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Código internacional / Segurança marítima
 Relatora: A. BREDIMA-SAVOPOULOU (Empregadores  � EL)

 
� Referências: COM(2003) 767 final � 2003/0291 COD � CESE 953/2004
 
� Contacto: Luís LOBO
                       (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
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10. POLÍTICA DE IMIGRAÇÃO

•  Convenção internacional dos trabalhadores migrantes
� Relator: PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores � ES)

� Referências: Parecer de iniciativa � CESE 960/2004
� 
� Pontos principais :

Em conformidade com os pareceres que elaborou sobre a política europeia de imigração e com o
parecer do Parlamento Europeu, o CESE propõe que os Estados-Membros da União Europeia
ratifiquem a Convenção Internacional para a protecção dos Direitos de todos os imigrantes e dos
membros das suas famílias.

O CESE apela ao presidente da Comissão e à Presidência em exercício do Conselho para que adoptem
as iniciativas políticas adequadas, por forma que os Estados-Membros ratifiquem a Convenção durante
os próximos 24 meses e que a UE ratifique também a Convenção quando o tratado constitucional
autorizar a assinatura de acordos internacionais. A fim de facilitar a ratificação, a Comissão efectuará
uma análise das legislações nacionais e comunitárias em relação com a Convenção. Acresce que os
interlocutores sociais e outras organizações da sociedade civil associar-se-ão ao CESE e à Comissão na
promoção da ratificação.

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

 ______________
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New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 52
Type: http:

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:torben.bachnielsen@esc.eu.int
New: mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: http:

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