
P A R L A M E N T O  E U R O P E U

08/A-2004

 A C T I V I D A D E S

D I R E C Ç Ã O  D A  P R O G R A M A Ç Ã O
D O S  T R A B A L H O S  P A R L A M E N T A R E S

D i r e c ç ã o - G e r a l  d a  P r e s i d ê n c i a

PT PT



SIGNIFICADO  DAS  ABREVIATURAS  UTILIZADAS

Nomes dos Grupos políticos

PPE-DE Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus
PSE Grupo Socialista no Parlamento Europeu
ALDE/ADLE Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa
Verts/ALE Grupo dos Verdes /Aliança Livre Europeia
GUE/NGL Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde
IND/DEM Grupo Independência/Democracia
UEN Grupo União para a Europa das Naçoes
NI Não-inscritos

Nomes das Comissões

AFET Comissão dos Assuntos Externos
DEVE Comissão do Desenvolvimento
INTA Comissão do Comércio Internacional
BUDG Comissão dos Orçamentos
CONT Comissão do Controlo Orçamental
ECON Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
EMPL Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
ENVI Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
ITRE Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
IMCO Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores
TRAN Comissão dos Transportes e do Turismo
REGI Comissão do Desenvolvimento Regional
AGRI Comissão da Agricultura
PECH Comissão das Pescas
CULT Comissão para a Cultura e da Educação
JURI Comissão dos Assuntos Jurídicos
LIBE Comissão das Liberdades Cívicas, da Jistiça e dos Assuntos Internos
AFCO Comissão dos Assuntos Constitucionais
FEMM Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
PETI Comissão das Petiçoes

http://www.europarl.ep.ec/bulletins (Intranet)
http://www.europarl.eu.int/bulletins (Internet)

\\Epades\public\bulletin\Activités
Fecho da redacção: 18.10.2004

http://www.europarl.ep.ec/bulletins
http://www.europarl.europa.eu/bulletins
http://www.europarl.europa.eu/bulletins




http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm


ÍNDICE 5

Boletim 25.10.2004 - PT - PE 347.430

PRESIDÊNCIA

Principais decisões do Colégio dos Questores....................................................................................6

COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

Nomeações/renúncia/termo de mandato .............................................................................................8

ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS

Perguntas escritas..............................................................................................................................10
Período de perguntas (B6-0007/04) ..................................................................................................38
Resumo do Periodo de perguntas - Setembro de 2004 .....................................................................40
Declarações escritas..........................................................................................................................41

ACTOS OFICIAIS

Documentos da Comissão ................................................................................................................44

INFORMAÇÕES GERAIS

Conselho da União Europeia

Designação das personalidades a ser nomeadas membros da Comissão ..........................................50

Política externa e de segurança comum

Declaração sobre a constituição de uma comissão eleitoral independente no Burundi ....................51
Declaração acerca do resultado do recurso introduzido por Datuk Seri Anwar Ibrahim..................52
Declaração sobre a Albânia ..............................................................................................................52
Declaração sobre as eleções presidenciais e parlamentares no Malavi.............................................54
Declaração sobre o caso Gongadze, na Ucrânia ...............................................................................55
Declaração sobre a visita dos enviados do Dalai Lama à China.......................................................55
Declaração sobre o processo de paz entre a Etiópia e a Eritreia.......................................................56



ÍNDICE6

Boletim 25.10.2004 - PT - PE 347.430

Declaração sobre a dopção da Resolução 1564 do Conselho de Segurança das
Nações Unidas, relativa ao Sudão.....................................................................................................57
Declaração sobre as eleições legislativas na República do Cazaquistão...........................................58
Declaração sobre a Bielorrússia ........................................................................................................59
Declaração sobre a posição comum 2004/661/PESC do Conselho, de 24 de Setembro de 2004,
que impõe medidas restritivas contra alguns altos funcionários da Bielorrússia ..............................60
Declaração relativa à declaração do Governo do Ruanda a respeito do relatório
parlamentar sobre a ideologia do genocídio......................................................................................60
Declaração a assinalar o segundo dia mundial contra a pena de morte ............................................61
Declaração sobre o resultado das eleições presidenciais na Somália................................................62
Declaração a comemorar o aniversário dos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001 .........63

Conferência dos representantes dos governos dos Estados-Membros

Nomeação de um juiz do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias .....................................64

Comité Económico e Social

Reunião plenária de 15 e 16 de Setembro de 2004 ...........................................................................65

ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PARLAMENTO EUROPEU

Este documento está disponível em

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet)
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet)

http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm


PRESIDÊNCIA 7

Boletim 25.10.2004 - PT - PE 347.430

PRESIDÊNCIA



PRESIDÊNCIA8

Boletim 25.10.2004 - PT - PE 347.430

PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

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

33/2004 Regulamentação aplicável aos estágios junto dos Deputados do Parlamento Europeu

34/2004 Vendas de beneficiência durante o mês de Dezembro de 2004

35/2004 Aplicação web "Cartões de visita"

36/2004 Vaccinations antigrippales

37/2004 Calendário das reuniões oficiais do Parlamento Europeu até final de 2004, incluindo
as semanas de circunscrição ("semanas amarelas")

38/2004 Travel agency

39/2004 Repartição das competências atribuídas aos Questores

40/2004 Date limite de apresentação dos pedidos de reembolso de despesas e subsídios
relativos a 2003

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

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

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

_______________
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NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO

Notificação oficial da nomeação de dois deputados belgas
ao Parlamento Europeu

As autoridades competentes da Bélgica notificaram ao Presidente do Parlamento a eleição, na
qualidade de deputados ao Parlamento Europeu, de:

•  Marc TARABELLA (PSE), com efeitos a partir de 9 de Agosto de  2004

•  Philippe BUSQUIN (PSE), com efeitos a partir de 13 de Setembro de  2004

O Parlamento Europeu tomou conhecimento desse facto na sessão plenária de 13 de Setembro de
2004.

_______________

Renúncia ao mandato de deputado ao Parlamento Europeu
de uma deputada eleita em França

Nos termos do nº 3 do artigo 4º do Regimento,

Chantal SIMONOT (NI/FR)

apresentou o pedido de renúncia ao seu mandato de deputada ao Parlamento Europeu, com efeitos a
partir de 1 de Outubro de 2004.

_______________
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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 18.10.2004)

Autor Objecto N°

Ilda Figueiredo Incêndios florestais P-1865/04

Sérgio Ribeiro Incêndios florestais P-1866/04

Glyn Ford Inundações em Boscastle E-1867/04

Ivo Belet Acordos entre o sector da distribuição francês e os
produtores agrícolas sobre o preço e a venda de tomates

P-1868/04

Baroness Sarah Ludford Custos da livre circulação E-1869/04

Eija-Riitta Korhola Combater a pobreza com medidas comunitárias E-1870/04

Eija-Riitta Korhola Combater a pobreza com medidas comunitárias E-1871/04

Eija-Riitta Korhola Maior coerência na cooperação para o desenvolvimento E-1872/04

Eija-Riitta Korhola Maior coerência na cooperação para o desenvolvimento E-1873/04

Eija-Riitta Korhola Cooperação com intervenientes não estatais na UE e nos
países ACP

E-1874/04

Eija-Riitta Korhola Cooperação com intervenientes não estatais na UE e nos
países ACP

E-1875/04

Mario Borghezio Intervenção da União Europeia a favor dos mercenários
no Zimbabué

P-1876/04

Theresa Villiers Directiva relativa aos abusos de mercado - modalidades de
aplicação

P-1877/04

Theresa Villiers Fornecedores de serviços Internet E-1878/04

Nirj Deva Direitos humanos nas Maldivas E-1879/04

Nirj Deva Corrupção nas Maldivas E-1880/04

Nirj Deva Direito penal nas Maldivas E-1881/04

Nirj Deva O turismo nas Maldivas E-1882/04

Bart Staes Respeito do Código de Conduta relativo à Exportação de
Armas

P-1883/04

Bart Staes Respeito do Código de conduta sobre o comércio de
armamento

E-1884/04

Bill Newton Dunn Eventual discriminação dos empregados por parte do
Governo Britânico

P-1885/04

Witold Tomczak Reivindicações dirigidas à Polónia por instâncias alemãs P-1886/04
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Christopher Huhne Crescimento da procura interna E-1887/04

Christopher Huhne Taxas de juro de curto prazo E-1888/04

Christopher Huhne Taxas de juro de longo prazo E-1889/04

Christopher Huhne Taxas de juro reais de longo prazo E-1890/04

Christopher Huhne Taxas de juro reais de longo prazo E-1891/04

Christopher Huhne Taxas de juro reais de longo prazo E-1892/04

Christopher Huhne Taxas de juro no mercado a prazo a cinco anos E-1893/04

Christopher Huhne Taxas de juro de longo prazo ajustadas E-1894/04

Christopher Huhne Taxas de juro reais de curto prazo E-1895/04

Willi Piecyk Obrigação de etiquetagem dos OMG nos ovos, na carne e
no leite

E-1896/04

Christopher Huhne Impacto das taxas de juro E-1897/04

Christopher Huhne Obstáculos ao crédito pessoal E-1898/04

Christopher Huhne Obstáculos ao empréstimo pessoal E-1899/04

Christopher Huhne Limites ditados pela prudência ao empréstimo e capital
seguro

E-1900/04

Christopher Huhne Auto-certificação de rendimentos pelos mutuários E-1901/04

Christopher Huhne Rapidez da apreensão judicial de bens E-1902/04

Christopher Huhne Rapidez na apreensão judicial de bens E-1903/04

Christopher Huhne Taxas de aforro e de empréstimo E-1904/04

Christopher Huhne Impacto da União Monetária E-1905/04

Christopher Huhne Impacto da União Monetária sobre o investimento E-1906/04

Christopher Huhne Impacto da União Monetária na convergência dos preços E-1907/04

Christopher Huhne Imposto sobre combustíveis para a aviação E-1908/04

Christopher Huhne Estradas com portagens E-1909/04

Christopher Huhne Construção de estradas E-1910/04

Christopher Huhne Registos de IVA E-1911/04

Christopher Huhne Registo para efeitos de IVA E-1912/04

Christopher Huhne Instalação de empresas E-1913/04

Christopher Huhne Transporte de mercadorias E-1914/04

Christopher Huhne Retorno aos estudos académicos E-1915/04
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Christopher Huhne Migração E-1916/04

Christopher Huhne Migração E-1917/04

Christopher Huhne Detenção/prisão preventiva sem comparência perante um
órgão jurisdicional

E-1918/04

Christopher Huhne Reciclagem E-1919/04

Christopher Huhne Depósito de resíduos E-1920/04

Hiltrud Breyer Parque Marinho Nacional de Zakynthos P-1921/04

Chris Davies Estudo de Impacto Ambiental (EIA) E-1922/04

Chris Davies Exigências relativas à etiquetagem das benzodiazepinas E-1923/04

Chris Davies Biodegradabilidade de materiais de embalagem E-1924/04

Hiltrud Breyer Acordo sobre normas internacionais de armadilhagem sem
crueldade

E-1925/04

James Allister Directiva 2000/78/CE do Conselho E-1926/04

James Allister Directiva 2000/78/CE do Conselho E-1927/04

Erik Meijer Incompreensão crescente, por parte da população
iraquiana, quanto ao contributo das forças militares dos
Estados-Membros da UE para a reconstrução e garantias
de uma democracia pluralista

E-1928/04

Erik Meijer Consequências negativas de um referendo na Macedónia
que pretende anular o compromisso acerca da paridade da
etnia de língua albanesa

E-1929/04

Chris Davies Vírus de herpes Koi nas carpas E-1930/04

Baroness Sarah Ludford Discriminação em razão da idade - Centro Comum de
Investigação da UE

E-1931/04

Hynek Fajmon Tradução de documentos, informações e páginas de
Internet

P-1932/04

Mairead McGuinness Financiamento de programas destinados a erradicar a
doença de Johne

P-1933/04

Erik Meijer Perturbação de uma futura adesão da Macedónia devido à
revogação da lei da descentralização que garante a
igualdade de direitos da comunidade de língua albanesa

E-1934/04

Paulo Casaca Falsificação de lacticínios na União Europeia P-1935/04

Jules Maaten Homologação de diplomas universitários em Espanha E-1936/04

Paulo Casaca Falsificação de lacticínios em França E-1937/04
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Jamila Madeira Proibição de entrada de barco holandês em Portugal P-1938/04

Bill Newton Dunn Aquisição de um direito de utilização a tempo parcial de
bens imóveis ("timesharing")

E-1939/04

Bill Newton Dunn Confrontos muçulmano-cristãos na Nigéria E-1940/04

Elspeth Attwooll Direitos das pessoas com mobilidade reduzida nas viagens
aéreas

P-1941/04

Raül Romeva i Rueda Cetáceos nas Canárias E-1942/04

Philip Claeys Limitações do estudo intitulado "Migration trends in an
enlarged Europe"

E-1943/04

Philip Claeys Segunda versão do relatório do OERX sobre o anti-
semitismo

E-1944/04

Philip Claeys Atribuição de subsídios a publicações E-1945/04

Philip Claeys Reconhecimento do genocídio arménio pela Turquia E-1946/04

Philip Claeys Reconhecimento do genocídio arménio pela Turquia E-1947/04

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

E-1948/04

Philip Claeys Não obrigatoriedade de fotografia para as mulheres
muçulmanas nos bilhetes de identidade no Reino Unido

E-1949/04

Philip Claeys Gerhard Schröder pretende aplicar a Constituição sem que
seja ratificada por todos os Estados-Membros

E-1950/04

Willy Meyer Pleite Votações no Conselho P-1951/04

Miguel Portas Proibição do governo português P-1952/04

Tobias Pflüger Iraque: participação na guerra de serviços de segurança
privados dos Estados-Membros da UE

P-1953/04

Tobias Pflüger Lista de organizações terroristas E-1954/04

Tobias Pflüger Croácia: homenagem aos ministros do antigo regime
fascista Ustascha/adesão à UE

E-1955/04

Tobias Pflüger Iraque: empresas de segurança privadas ao serviço da UE E-1956/04

Erik Meijer Insuficiência das novas técnicas biométricas e digitais
como arma contra a falsificação de passaportes e dúvidas
sobre a aplicação nos Estados-Membros da UE

E-1957/04

Sahra Wagenknecht Posição da Comissão da UE relativamente à Venezuela
após a confirmação do mandato presidencial de Hugo
Chávez

P-1958/04
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Sahra Wagenknecht Posição do Conselho Europeu sobre a Venezuela após a
confirmação de Hugo Chávez como Presidente

E-1959/04

Michl Ebner Situação problemática na Namíbia E-1960/04

Ioannis Varvitsiotis Política de combate ao dopping na União Europeia E-1961/04

Georgios Papastamkos Programas de promoção dos produtos agrícolas
comunitários

E-1962/04

Proinsias De Rossa A proposta de reordenamento dos pomares de cerejeiras e
a Directiva AAE

E-1963/04

Charles Tannock e outros Actual detenção do membro do Parlamento birmanês Dr.
Than Nyein após o cumprimento da sua sentença

E-1964/04

Manuel Medina Ortega Obrigações dos serviços nacionais de saúde E-1965/04

Ilda Figueiredo A defesa da produção artesanal portuguesa de "Tapetes de
Arraiolos"

E-1966/04

Ilda Figueiredo Sector do Mármore em Portugal E-1967/04

Ilda Figueiredo Candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial da
UNESCO

E-1968/04

Marianne Thyssen Pagamento final do FEDER relativo ao projecto
5BW/EFRO 14/A.2.2

P-1969/04

Hynek Fajmon Acesso da República Checa aos fundos de pré-adesão da
UE

E-1970/04

Hynek Fajmon Recursos financeiros dos Fundos Estruturais da UE para a
República Checa

E-1971/04

Avril Doyle VHI ("Voluntary Health Insurance") - Companhia de
Seguros de Saúde Privados na Irlanda

E-1972/04

Graham Watson Capturas acessórias de cetáceos E-1973/04

Astrid Lulling Harmonização da legislação respeitante à doença das
abelhas conhecida por loque americana ou loque maligna

E-1974/04

Koenraad Dillen Negociações com vista à adesão da Turquia (lei sobre
adultério)

E-1975/04

Ilda Figueiredo Apoio às populações serranas do Algarve - Portugal E-1976/04

Ilda Figueiredo Efeitos do excesso de calor e falta de água na produção
agrícola da Madeira - Portugal

E-1977/04

Ilda Figueiredo Encerramento da Elefanten da C&J Clark, em Vila Nova
de Gaia - Portugal

E-1978/04

Catherine Stihler Cartão Europeu de Saúde e tratamentos dentários E-1979/04
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Catherine Stihler Definição do "princípio de proximidade" no que toca à
deposição de resíduos em aterros

E-1980/04

Catherine Stihler Acção da Comissão relativa à Declaração Escrita do
Parlamento Europeu sobre as peles de gato e de cão

E-1981/04

Catherine Stihler Transporte e venda de cachorros nos Estados-Membros E-1982/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Os Jogos olímpicos e a União Europeia E-1983/04

Charles Tannock e Theresa Villiers Acompanhamento dos efeitos da Directiva 2002/38/CE na
aplicação do IVA a serviços prestados por via electrónica

E-1984/04

Marco Rizzo e Umberto Guidoni Mortes provocadas pelo urânio empobrecido E-1985/04

Marco Rizzo e Umberto Guidoni Mortes provocadas pelo urânio empobrecido E-1986/04

Raül Romeva i Rueda Impacto da poluição por nitratos provenientes da
aquicultura e das descargas de resíduos urbanos no litoral
do arquipélago das Canárias - aplicação das directivas
comunitárias

E-1987/04

Raül Romeva i Rueda Ajudas concedidas pelo IFOP ao sector das pescas das
Canárias no período 2000-2006

E-1988/04

Raül Romeva i Rueda Impacto da poluição por nitratos provenientes da
aquicultura e das descargas de resíduos urbanos no litoral
do arquipélago das Canárias - aplicação das directivas
comunitárias

E-1989/04

Raül Romeva i Rueda Impacto da poluição por nitratos provenientes da
aquicultura e das descargas de resíduos urbanos no litoral
do arquipélago das Canárias - aplicação das directivas
comunitárias

E-1990/04

Hiltrud Breyer Projecto de construção de um depósito definitivo de
resíduos nucleares em Benken

P-1991/04

Eoin Ryan A Guiné Equatorial e os fundos comunitários P-1992/04

Fernando Fernández Martín Cooperação territorial, novo instrumento de vizinhança e
acção de "boa vizinhança" para as regiões ultraperiféricas

P-1993/04

Joseph Muscat Tributação de antenas parabólicas P-1994/04

Jeanine Hennis-Plasschaert Progressos na alteração da Directiva 82/714/CEE, que
estabelece as prescrições técnicas das embarcações de
navegação interior

P-1995/04

Hiltrud Breyer Subsídios atribuídos à fábrica siderúrgica de
Georgsmarienhütte

E-1996/04

Hiltrud Breyer Utilização de ajudas comunitárias para reparar os danos
causados pela extracção de urânio levada a cabo no Gabão
pela sociedade COMUF/COGEMA

E-1997/04
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Graham Watson Rendimentos do tabaco E-1998/04

Fernando Fernández Martín Cooperação regional ACP-RUP E-1999/04

Fernando Fernández Martín Tecnologia PLC E-2000/04

Cristiana Muscardini Competências da UE no sector da concorrência E-2001/04

Cristiana Muscardini Projecto de ligação por teleférico e "ajudas estatais" E-2002/04

Dirk Sterckx Andorinhões em Malta E-2003/04

Christopher Huhne Qualidade das projecções económicas E-2004/04

Christopher Huhne Matadouros E-2005/04

Christopher Huhne Proposta de Directiva relativa às condições de trabalho
dos trabalhadores temporários

E-2006/04

Christopher Huhne Iniciativa para melhorar a legislação europeia E-2007/04

Pergunta anulada E-2008/04

Christopher Huhne Código de conduta dos Comissários E-2009/04

Christopher Huhne Funcionários da Comissão E-2010/04

Christopher Huhne Despesas dos consumidores E-2011/04

Christopher Huhne Regime de excepção aplicável à cultura E-2012/04

Christopher Huhne Regime de excepção aplicável à cultura E-2013/04

Christopher Huhne Sustentabilidade fiscal E-2014/04

Christopher Huhne Investimento directo estrangeiro E-2015/04

Christopher Huhne Comunicações globais E-2016/04

Christopher Huhne Prémios de corridas de cavalos na Grécia E-2017/04

Christopher Huhne Línguas E-2018/04

Christopher Huhne Línguas E-2019/04

Christopher Huhne Directivas relativas à higiene da carne E-2020/04

Christopher Huhne Migrações de outros Estados-Membros E-2021/04

Christopher Huhne Bilhete de identidade de cidadão nacional E-2022/04

Christopher Huhne Pensões de reforma E-2023/04

Christopher Huhne Reafectação de funcionários da Comissão E-2024/04

Christopher Huhne Sulfitos no vinho E-2025/04

Christopher Huhne Abertura das lojas ao domingo E-2026/04
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Christopher Huhne Geminação de cidades E-2027/04

Teresa Riera Madurell Instituto Europeu do Género E-2028/04

Ieke van den Burg Notas de euro falsas E-2029/04

Christoph Konrad Construção de auto-estradas na Roménia E-2030/04

Ilda Figueiredo Custos de transporte e da estrutura portuária na Região
Autónoma da Madeira

E-2031/04

Herbert Bösch Informações falaciosas sobre a armazenagem de dados
pelo OLAF

P-2032/04

Theresa Villiers Desvio de fundos comunitários por Yasser Arafat e a
Autoridade Palestina

E-2033/04

Mario Mauro Encerramento da Fábrica Wella em Castiglione delle
Stiviere (Mântua - Itália)

P-2034/04

Michl Ebner Valores-limite para a água potável E-2035/04

Philip Claeys Autocarro itinerante 'Pela diversidade e contra a
discriminação'

E-2036/04

Christopher Huhne Sistema de avaliação do impacto para as empresas P-2037/04

Pergunta anulada E-2038/04

Marianne Thyssen Distorção da concorrência no mercado da carne de vitelo -
definição italiana de carne de vitelo

E-2039/04

Roger Helmer Sistema de tarifação do Enrocontrol - impacto em
aeronaves ligeiras

P-2040/04

Caroline Lucas O papel do plano de acção da UE para os produtos de base
na melhoria da produção sustentável de produtos de base

P-2041/04

Konrad Szymański Direitos aduaneiros aplicados pela Tunísia às mercadorias
provenientes da Polónia e de outros novos países da UE

P-2042/04

Charles Tannock e Theresa Villiers Imposto municipal discriminatório para proprietários de
segundas habitações não residentes em Espanha

E-2043/04

Charles Tannock e Theresa Villiers Imposto municipal discriminatório para proprietários de
segundas habitações não residentes em Espanha

E-2044/04

Mairead McGuinness Destruição das florestas pelos esquilos cinzentos E-2045/04

Robert Evans Armadilhagem sem crueldade E-2046/04

Robert Evans Explorações de suínos na Polónia E-2047/04

Fernando Fernández Martín Imigração ilegal nas regiões ultraperiféricas (RUP) E-2048/04
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Ieke van den Burg Abolição das pequenas moedas de euro E-2049/04

Erik Meijer Medidas contra a persistente exposição de militares,
população civil e meio ambiente à contaminação
provocada pela utilização de armamentos que contêm
urânio empobrecido

E-2050/04

Erik Meijer Graves atrasos na reparação de centrais eléctricas, de
instalações de purificação das águas dos esgotos e de
outros equipamentos de utilidade pública em
consequência da recusa de recorrer ao "know how"
disponível no Iraque

E-2051/04

Dimitrios Papadimoulis Combate ao "dopping" e protecção da saúde dos atletas E-2052/04

Dimitrios Papadimoulis Publicação de uma directiva sobre as pessoas com
deficiências

E-2053/04

José Ribeiro e Castro Moçambique - Nampula - Assassinato de missionária E-2054/04

José Ribeiro e Castro Tráfico de órgãos humanos. Decisão-quadro E-2055/04

José Ribeiro e Castro Moçambique - Tráfico de pessoas e/ou de órgãos humanos E-2056/04

José Ribeiro e Castro Moçambique - Tráfico de pessoas e/ou de órgãos humanos E-2057/04

José Ribeiro e Castro Projecto Iusimpresa.com E-2058/04

José Ribeiro e Castro Angola - Palancas negras gigantes E-2059/04

José Ribeiro e Castro Angola - Apoio da União Europeia a eleições gerais E-2060/04

José Ribeiro e Castro Moçambique - Apoio ao sistema judicial com vista a
combater o crime organizado na área do tráfico de pessoas
e/ou de órgãos humanos

E-2061/04

José Ribeiro e Castro Narcotráfico e redes terroristas E-2062/04

José Ribeiro e Castro Trabalhadores portugueses - Países Baixos E-2063/04

José Ribeiro e Castro Relações UE - Mercosul E-2064/04

José Ribeiro e Castro Novas drogas E-2065/04

José Ribeiro e Castro Angola - HIV-SIDA E-2066/04

José Ribeiro e Castro Açores e Madeira. Transporte marítimo regular - de
passageiros, em especial

E-2067/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Iniciativa Sakharov E-2068/04

José Ribeiro e Castro Tráfico de órgãos humanos - Moçambique - Visita da
Ministra da Saúde de Espanha

E-2069/04
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José Ribeiro e Castro Timor-Leste/Austrália - Negociações sobre a fronteira
marítima comum

E-2070/04

José Ribeiro e Castro Timor-Leste/Austrália - Negociações sobre a fronteira
marítima comum

E-2071/04

José Ribeiro e Castro Venezuela - Presos políticos e direitos humanos E-2072/04

José Ribeiro e Castro Segurança marítima E-2073/04

José Ribeiro e Castro Cabo Verde - Praga de gafanhotos E-2074/04

José Ribeiro e Castro Doping - Legislação grega E-2075/04

José Ribeiro e Castro Criação da etiqueta "Made in EU" E-2076/04

José Ribeiro e Castro Comunidade portuguesa - Ataques xenófobos na Irlanda
do Norte

E-2077/04

José Ribeiro e Castro Regiões ultraperiféricas E-2078/04

José Ribeiro e Castro Portagens - Modelos de veículos E-2079/04

Proinsias De Rossa Respeito pelos resultados democráticos do referendo
venezuelano

P-2080/04

José Ribeiro e Castro Seguros - acidentes aeronáuticos. O caso "Martinair" P-2081/04

Jörg Leichtfried Colheita de impressões digitais de cidadãos da UE
aquando da entrada nos EUA

P-2082/04

Mogens Camre O papel do Arab Bank no financiamento do terror
palestiniano

E-2083/04

André Brie Nova versão do programa KONVER para os antigos
Estados-Membros e respectivo alargamento aos novos
Estados-Membros

E-2084/04

Dimitrios Papadimoulis Financiamentos do 3° QCA para o ensino técnico na
Grécia

E-2085/04

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

E-2086/04

Eija-Riitta Korhola Disposições financeiras relativas aos projectos de
cooperação para o desenvolvimento

E-2087/04

Eija-Riitta Korhola Introdução de corredores de circulação na navegação no
Mar Báltico

E-2088/04

Philip Claeys Prémio jornalístico de 2004 "Diferença sim, discriminação
não"

E-2089/04

Philip Claeys Prémio de Jornalismo "Pela diversidade. Contra a
discriminação" 2004. Custos e organização

E-2090/04
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José Ribeiro e Castro Emergência na Ossétia - Ajuda humanitária E-2091/04

José Ribeiro e Castro África - Surto de poliomielite E-2092/04

Kathy Sinnott Adição de fluoretos à água P-2093/04

Christine De Veyrac Alargamento - Turquia P-2094/04

Cristiana Muscardini Massacre terrorista na Ossétia P-2095/04

Georgios Karatzaferis Reabertura da Escola de Teologia de Halki E-2096/04

Eija-Riitta Korhola Convenção sobre o Instituto Florestal Europeu E-2097/04

Christine De Veyrac Eurovinheta - Presidência neerlandesa E-2098/04

Christine De Veyrac Alargamento - Turquia E-2099/04

Christine De Veyrac Comércio internacional - emenda Byrd E-2100/04

Cristiana Muscardini Regras para a Internet E-2101/04

Cristiana Muscardini O lóbi do leite em pó E-2102/04

Marco Rizzo e Umberto Guidoni Situação da investigação em Itália E-2103/04

Frank Vanhecke Composição do Conselho de Administração do
Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia

E-2104/04

Frank Vanhecke Definição de "minorias" na Declaração Comum UE-
Rússia, de 27 de Abril de 2004

E-2105/04

Frank Vanhecke Pressão económica e política sobre a África do Sul no
âmbito da política de sanções contra o Zimbabué

E-2106/04

Roberto Musacchio Avaliação do impacto ambiental para o centro de
transmissões em ondas médias de Blera

P-2107/04

Joost Lagendijk Garantias financeiras dadas pela empresa do porto de
Roterdão em favor do RDM

P-2108/04

Jamila Madeira Incêndios em Portugal P-2109/04

Christoph Konrad Transposição do Regulamento de isenção por categorias
no sector automóvel

E-2110/04

Marie-Line Reynaud Emprego da língua francesa nas instâncias comunitárias E-2111/04

Herbert Bösch Desenvolvimento rural E-2112/04

Koenraad Dillen Declarações do Comissário Bolkestein - Alargamento à
Turquia

E-2113/04
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Erik Meijer Composição da Comissão Europeia 2004-2009 e
acusações de discriminação no tratamento de empresas
dirigidas contra a Comissária indigitada para o pelouro da
Concorrência

P-2114/04

Kathalijne Buitenweg Consequências do recente acórdão do Tribunal de Justiça
relativamente à pesca de berbigão vulgar e à extracção de
gás no mar dos Wadden

P-2115/04

Willi Piecyk Aplicação do Regulamento (CE) nº 2151/2003 da
Comissão, de 16 de Dezembro de 2003, que altera o
Regulamento (CE) nº 2195/2002 do Parlamento Europeu e
do Conselho

E-2116/04

Tobias Pflüger Proibição do exercício da actividade profissional
decretada contra Michael Csaszkòczy, professor em
Heidelberger

E-2117/04

Georgios Karatzaferis Os custos de construção e de utilização da "Via Ática" E-2118/04

Robert Evans Revisão da legislação paquistanesa relativa a blasfémias E-2119/04

Robert Evans Dr. Than Nyein E-2120/04

Robert Evans Pesca com redes de deriva E-2121/04

Willy Meyer Pleite Ajudas directas do FEOGA Garantia E-2122/04

Willy Meyer Pleite Impacto dos regimes preferenciais de importação nos
mercados agrícolas

E-2123/04

Mathieu Grosch Reconhecimento dos diplomas E-2124/04

Cristiana Muscardini Burlas e correio electrónico E-2125/04

Marco Rizzo e Umberto Guidoni Fusões industriais e garantia dos postos de trabalho - o
caso Corsico, Itália

E-2126/04

Sebastiano Musumeci Poluição do mar causada pela lavagem dos tanques dos
navios

E-2127/04

Frank Vanhecke Proveniência dos não-nacionais nas eleições para o
Parlamento Europeu em 1999 e 2004

E-2128/04

Sérgio Ribeiro e Ilda Figueiredo Revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento E-2129/04

Michl Ebner Harmonização do código da estrada E-2130/04

Bernat Joan i Marí Instrumento normativo de apoio às línguas menos
difundidas

E-2131/04

Giovanni Pittella Agências descentralizadas E-2132/04

Koenraad Dillen Adesão da Turquia à UE / Relatos de tortura E-2133/04

Philip Claeys Declarações do Comissário Verheugen na Turquia E-2134/04
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Sérgio Marques Ampliação do Aeroporto do Funchal E-2135/04

Roberta Angelilli Medidas de apoio aos motoristas de táxi do Município de
Roma

E-2136/04

Jan Mulder Condicionalidade entre a Directiva "Nitratos" e a política
de desenvolvimento rural

E-2137/04

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

E-2138/04

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

E-2139/04

Ilda Figueiredo Aterro Sanitário do Oeste, em Portugal E-2140/04

Ilda Figueiredo Encerramento da Fábrica da Gamic, Lda, em Portugal E-2141/04

Ilda Figueiredo Cessação do Acordo de Pescas entre UE e Marrocos E-2142/04

Ilda Figueiredo Encerramento da fábrica de calçado Gabor E-2143/04

Ilda Figueiredo Estudo de impacto ambiental para o Túnel das Amoreiras E-2144/04

Ilda Figueiredo Indústria vidreira da Marinha Grande E-2145/04

Ilda Figueiredo Abolição de apoios à indústria conserveira em Portugal E-2146/04

Ilda Figueiredo Apoios às minas da Panasqueira E-2147/04

Ilda Figueiredo Trabalhadores destacados e sazonais E-2148/04

Ilda Figueiredo Suspensão das candidaturas ao programa Agro em
Portugal

E-2149/04

Ilda Figueiredo Linha de crédito para apoio aos agricultores E-2150/04

Ilda Figueiredo Apoios aos agricultores de zonas vulneráveis E-2151/04

Sérgio Ribeiro Empréstimo de livros em bibliotecas E-2152/04

Ilda Figueiredo Fim do Acordo de Pescas com Marrocos - Indemnizações
aos pescadores

E-2153/04

Ilda Figueiredo Alteração dos acordos sobre a reforma das ajudas aos
sectores do azeite e do algodão

E-2154/04

Henrik Kristensen Reforma dos regimes de ajudas agrícolas da UE E-2155/04

Konstantinos Hatzidakis Naufrágios que afectam o ambiente marinho no
Mediterrâneo

E-2156/04

Georgios Karatzaferis Declarações do Comissário Verheugen em Ancara E-2157/04

Roberta Angelilli Suspeita de violação da Convenção da Haia de 1980:
subtracção de filho menor

E-2158/04
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Roberta Angelilli Protecção e preservação das Termas de Stigliano (Itália) E-2159/04

José Ribeiro e Castro Embargo à carne de bovino portuguesa E-2160/04

Chris Davies Muro de segurança de Israel na Cisjordânia E-2161/04

Chris Davies Muro de segurança de Israel na Cisjordânia E-2162/04

Chris Davies Mercúrio nas amálgamas dentárias E-2163/04

Chris Davies Chamadas a partir de telefones portáteis E-2164/04

Chris Davies Ruídos de motores de embarcações E-2165/04

Chris Davies Directiva relativa a embalagens e resíduos de embalagens E-2166/04

Chris Davies Portugal - Aplicação das normas relativas à poluição
atmosférica

E-2167/04

Chris Davies Espécies raras de animais de exposição E-2168/04

Chris Davies Desperdícios E-2169/04

Chris Davies Utilização de madeiras ilícitas no edifício Berlaymont E-2170/04

Chris Davies Directiva relativa à conservação das aves selvagens -
Chipre

E-2171/04

Chris Davies Atum rabilho E-2172/04

Chris Davies Controlo das frotas de pesca da UE E-2173/04

Chris Davies Fluoração E-2174/04

Chris Davies Avaliações de impacto E-2175/04

Mogens Camre Situação dos sagrados combatentes do povo do Irão E-2176/04

Proinsias De Rossa Participação de Mianmar na cimeira da ASEM E-2177/04

Roberta Angelilli Financiamento de uma manifestação com vista à
promoção turístico-enológico-gastronómica

E-2178/04

Marco Rizzo e Umberto Guidoni Encerramento do estabelecimento da Wella em
Castiglione delle Stiviere (Mântua - Itália)

E-2179/04

Marie-Arlette Carlotti Política de coesão económica, social e territorial a favor
da Córsega e das regiões insulares da União Europeia

P-2180/04

José García-Margallo y Marfil Transvase de Júcar-Vinalopó P-2181/04

Dimitrios Papadimoulis Direitos humanos em Imvros e Relatório anual sobre os
progressos realizados pela Turquia

P-2182/04

James Allister Insolvência da fábrica IFI P-2183/04

Herbert Bösch Perigo de favorecimento de antigos membros da
Comissão

E-2184/04
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Georgios Karatzaferis Violação do direito de propriedade na Grécia E-2185/04

Georgios Karatzaferis Supressão da referência à religião nos bilhetes de
identidade

E-2186/04

Eluned Morgan Sexto Programa-quadro E-2187/04

Pergunta anulada E-2188/04

Pergunta anulada E-2189/04

Koenraad Dillen Actividade político-partidária do Comissário Europeu
Louis Michel

E-2190/04

Koenraad Dillen Violação do embargo de armas ao Sudão E-2191/04

Avril Doyle Direitos de cidadania na Letónia E-2192/04

Ilda Figueiredo Desigualdades de tratamento a cidadão português E-2193/04

Ilda Figueiredo Encerramento de empresas após terem recebido apoios
comunitários

E-2194/04

Ilda Figueiredo Limites de tempo e serviço de voo E-2195/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Ajuda financeira comunitária à Ossétia do Norte P-2196/04

Georgios Papastamkos Papel da Comissão face a Chipre e à comunidade cipriota
turca

P-2197/04

Jorgo Chatzimarkakis Aceitação de meios de pagamento nas estações de serviço
em França e na Bélgica

E-2198/04

Herbert Bösch Irregularidades no contexto da renovação do edifício
Berlaymont

E-2199/04

Georgios Karatzaferis Demolição de edifícios em Cheimara E-2200/04

Georgios Karatzaferis Demolição de edifícios em Cheimara E-2201/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Promoção da política europeia de combate à SIDA E-2202/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Promoção da política europeia no combate à SIDA E-2203/04

James Allister Deposição ilegal de resíduos na Irlanda do Norte E-2204/04

James Allister Cirurgia pediátrica E-2205/04

James Allister Projectos de urbanização em Espanha E-2206/04

Christine De Veyrac Saúde pública - Tabaco E-2207/04

Monica Frassoni Projecto imobiliário e campos de golfe no Peloponeso
(Grécia)

E-2208/04

Umberto Guidoni e Marco Rizzo O Panamá e os EUA não participam na luta contra o
terrorismo

E-2209/04
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Hans-Peter Martin Novos Comissários desde 1 de Maio de 2004 E-2210/04

Christofer Fjellner Venda de tabaco de mascar (snus) na UE P-2211/04

Péter Olajos Adesão da Roménia à União Europeia - encerramento do
capítulo ambiental

P-2212/04

Véronique De Keyser Natureza de contactos mantidos pela Comissão P-2213/04

Manolis Mavrommatis Direitos televisivos - televisão para todos P-2214/04

Konstantinos Hatzidakis Conservação do monumento ortodoxo de Santa Sofia E-2215/04

Konstantinos Hatzidakis Estagnação na utilização da Internet E-2216/04

Mario Mauro Supressão do nome da rua dedicada às vítimas do 11 de
Setembro no município de Concorrezzo

E-2217/04

Mario Mauro Supressão do nome da rua dedicada às vítimas do 11 de
Setembro no município de Concorrezzo

E-2218/04

Rebecca Harms Suspensão da autorização de um carregamento de plutónio
de qualidade militar dos EUA e acidente na instalação
nuclear francesa de Cadarache

P-2219/04

Raül Romeva i Rueda Detenção de Rafique al Islam, Representante no
Bangladesh da Campanha   Internacional para a Abolição
das Minas Terrestres (ICBL)

E-2220/04

Raül Romeva i Rueda Greve da fome de presos palestinos E-2221/04

Raül Romeva i Rueda Recomendações da Comissão da Verdade e Reconciliação
do Peru

E-2222/04

Ewa Hedkvist Petersen Estudo de viabilidade, segurança dos peões e teste EECV P-2223/04

Ioannis Varvitsiotis e Konstantinos
Hatzidakis

Liberdade religiosa da minoria grega na Albânia E-2224/04

Geoffrey Van Orden Campanha de informação sobre a Constituição para a
Europa

E-2225/04

Geoffrey Van Orden Campanha de informação sobre a Constituição para a
Europa

E-2226/04

Esko Seppänen Criação da Agência Europeia para os Produtos Químicos E-2227/04

Esko Seppänen Directiva sobre serviços E-2228/04

Giovanni Pittella, Michele Santoro
e Alfonso Andria

Armazenamento de resíduos E-2229/04

Erik Meijer Promessa de uma comissária indigitada de não cumprir
uma parte das suas funções devido à possibilidade de um
conflito de interesses

E-2230/04
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Ieke van den Burg Liberalização do mercado de peças de automóvel E-2231/04

Jules Maaten Presos europeus na Tailândia E-2232/04

Caroline Lucas Investigação no domínio dos desreguladores endócrinos E-2233/04

Piia-Noora Kauppi Aviso de concurso para a realização de serviços de
arquitectura

E-2234/04

Margrietus van den Berg Perdão da dívida e percentagens de ajuda pública ao
desenvolvimento

E-2235/04

Luciana Sbarbati Situação no Iraque P-2236/04

Brice Hortefeux Adesão da Turquia à União Europeia P-2237/04

Baroness Sarah Ludford Restituições na República Checa E-2238/04

Brice Hortefeux Política antiterrorista E-2239/04

Brice Hortefeux Peso da burocracia E-2240/04

Brice Hortefeux Supressão das moedas de um e de dois cêntimos E-2241/04

Mario Borghezio Marrocos implicado nos atentados de Madrid? A União
Europeia tem de tomar posição

E-2242/04

Mario Borghezio Marrocos implicado nos atentados de Madrid? A União
Europeia tem de tomar posição

E-2243/04

Philip Bradbourn Dia sem automóvel E-2244/04

Simon Coveney Tratamento de crianças deficientes na República Checa E-2245/04

José Ribeiro e Castro SIDA - aumento exponencial de infectados E-2246/04

José Ribeiro e Castro ONU - risco de ruptura operacional E-2247/04

José Ribeiro e Castro Emergência na região dos Grandes Lagos E-2248/04

José Ribeiro e Castro Zimbabué - propriedade das minas de ouro E-2249/04

José Ribeiro e Castro Actividade nuclear na Coreia do Norte E-2250/04

José Ribeiro e Castro Irão - programa nuclear E-2251/04

Satu Hassi Medidas de combate ao abate e comércio ilegal de
madeira

E-2252/04

Arlene McCarthy Financiamento comunitário concedido à região do
Noroeste do Reino Unido entre 1999 e 2003

P-2253/04

Georgios Karatzaferis Jogos Para-Olímpicos E-2254/04

Georgios Karatzaferis Notícias sobre o aeroporto de Atenas E-2255/04

Graham Watson Perseguições religiosas na Eritreia E-2256/04
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Manolis Mavrommatis A dopagem no território da União Europeia E-2257/04

Marie-Line Reynaud Reconhecimento dos diplomas e qualificações
profissionais a nível comunitário

E-2258/04

Glenys Kinnock Rapto de Peter Shaw P-2259/04

Dimitrios Papadimoulis Declarações de Gerrit Zalm sobre o cinema europeu E-2260/04

Georgios Karatzaferis Poluição do lago Koronia, Grécia E-2261/04

Phillip Whitehead Tratado Constitucional: disposições em matéria de
cidadania da União aplicáveis aos nacionais de um país
que se retire da UE

E-2262/04

Koenraad Dillen Violação dos direitos do Homem na Turquia (ingerência
do Estado na educação)

E-2263/04

Andreas Mölzer Lei eslovena relativa ao regime linguístico P-2264/04

Vittorio Agnoletto Situação de risco muito grave para os trabalhadores e a
população no porto petrolífero de Génova

P-2265/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Ajuda comunitária ao Sudão E-2266/04

Herbert Bösch Financiamento comunitário destinado à pista coberta de
esqui de Amnéville

E-2267/04

Herbert Bösch Reorganização do OLAF E-2268/04

Karl-Heinz Florenz Entrada GC 070 do Regulamento (CEE) 259/93 relativo à
fiscalização e ao controlo das transferências de resíduos
no interior, à entrada e à saída da Comunidade

E-2269/04

Mathieu Grosch Directiva "Bolkestein" e sector dos transportes E-2270/04

Manolis Mavrommatis Actividades de radiodifusão televisiva E-2271/04

Manolis Mavrommatis Actividades de radiodifusão televisiva E-2272/04

Ilda Figueiredo Construção de um sistema para depuração dos esgotos E-2273/04

Ilda Figueiredo Desigualdades de tratamento a cidadão português E-2274/04

Ilda Figueiredo Discriminação para com trabalhadores portugueses no
Mar do Norte

E-2275/04

Christopher Heaton-Harris Regimes de pensão P-2276/04

Seán Ó Neachtain Conclusão dos casos pendentes de adopção na Roménia P-2277/04

Edith Mastenbroek Proposta actual dos governos francês, irlandês, britânico e
sueco ao Conselho com vista a introduzir a retenção de
dados obrigatória

P-2278/04

Anne Jensen Portagens na Alemanha - instalação e entrega de OBU E-2279/04
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Horst Schnellhardt Propostas legislativas da actual Comissão (Presidência de
Romano Prodi)

E-2280/04

Dimitrios Papadimoulis Poluição do lago Korónia E-2281/04

Ignasi Guardans Cambó Transvase entre os rios Júcar (Xúquer) e Vinalopó E-2282/04

Ignasi Guardans Cambó Protecção da "Albufera" de Valência E-2283/04

Ignasi Guardans Cambó Concessão de subsídios ao desporto ou jogo da pelota E-2284/04

Ignasi Guardans Cambó Regeneração das praias da costa valenciana E-2285/04

Ignasi Guardans Cambó Crime ecológico na Serra Mariola (Comunidade
Autónoma de Valência)

E-2286/04

Ignasi Guardans Cambó Crime ecológico na Serra Mariola (Comunidade
Autónoma de Valência)

E-2287/04

Ignasi Guardans Cambó Crime ecológico na Serra Mariola (Comunidade
Autónoma de Valência)

E-2288/04

Ignasi Guardans Cambó Crime ecológico na Serra Mariola (Comunidade
Autónoma de Valência)

E-2289/04

Mario Borghezio Proposta de lei, na Turquia, para penalizar o "flirt" E-2290/04

Esko Seppänen Ajudas nacionais à agricultura P-2291/04

Paul Rübig Mercosur/AGCS (GATS) - Modo 4 E-2292/04

Cristiana Muscardini Protecção dos cidadãos da UE nos países terceiros E-2293/04

Cristiana Muscardini Apoios financeiros da UE à Autoridade Nacional
Palestiniana

E-2294/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ajudas públicas aos estaleiros navais IZAR P-2295/04

Willy Meyer Pleite Situação dos estaleiros navais em Espanha P-2296/04

Georgios Karatzaferis Não instalação na Grécia de um sistema de busca e
salvamento por satélite  co-financiado pela UE

E-2297/04

Georgios Karatzaferis Encerramento das escolas para as minorias na Albânia E-2298/04

Pergunta anulada E-2299/04

Bill Newton Dunn Propostas da Eurocontrol E-2300/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna O sector da pesca e a subida do preço dos combustíveis E-2301/04

Thijs Berman e Dorette Corbey Carne de frango fresca E-2302/04

Edite Estrela Recrutamento de funcionários E-2303/04
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Willi Piecyk Decisão da Comissão Europeia sobre a Directiva
2001/18/CE, relativa à libertação deliberada no ambiente
de organismos geneticamente modificados

E-2304/04

Jules Maaten Pedido de subsídio da LSA para a conferência da UE de
26/27 de Novembro de 2004

E-2305/04

Salvador Garriga Polledo Ajudas comunitárias para publicações que divulguem a
temática da União Europeia

E-2306/04

Salvador Garriga Polledo Promoção do estudo da língua espanhola nas escolas
secundárias brasileiras

E-2307/04

Salvador Garriga Polledo Relações da Comissão com as diferentes academias
nacionais de artes, ciências e letras

E-2308/04

Marie-Line Reynaud Bandeiras europeias E-2309/04

Roberta Angelilli Projecto de intercâmbio de artistas europeus e de obras de
arte

E-2310/04

Roberta Angelilli Situação prisional em Itália E-2311/04

Roberta Angelilli Protecção e salvaguarda do pessoal consular italiano E-2312/04

Roberta Angelilli Projecto Europeu de Mediação Social E-2313/04

Roberta Angelilli Actualização no domínio da protecção da saúde mental na
UE

E-2314/04

Roberta Angelilli Projecto tendo em vista a criação de serviços de
prevenção e diagnóstico precoce do cancro em centros
comerciais, acessíveis sobretudo em dias festivos
(www.aispo2000.it)

E-2315/04

José Ribeiro e Castro Zimbabué - resultados das culturas agrícolas e distribuição
alimentar

E-2316/04

José Ribeiro e Castro Al-Qaeda: indícios de contacto. Combate ao terrorismo E-2317/04

Bart Staes Directivas comunitárias sobre o ruído P-2318/04

Konstantinos Hatzidakis Combate ao crime informático na UE E-2319/04

Avril Doyle Distribuição de veículos a motor - legislação sobre a
isenção por categoria

E-2320/04

Jules Maaten Cádmio E-2321/04

Henrik Lax Tratamento das águas em São Petersburgo E-2322/04

Rolandas Pavilionis Reformas linguísticas exigidas pela utilização do termo
"euro" e prejuízos não financeiros

E-2323/04
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Rolandas Pavilionis Reformas linguísticas exigidas pela utilização do termo
"euro" e prejuízos não financeiros

E-2324/04

Rolandas Pavilionis Reformas linguísticas exigidas pela utilização do termo
"euro" e igualdade de todas as línguas oficiais da UE

E-2325/04

Rolandas Pavilionis Reformas linguísticas exigidas pela utilização do termo
"euro" e igualdade de todas as línguas oficiais da UE

E-2326/04

Rolandas Pavilionis Utilização do termo "euro" com base nas antigas línguas
oficiais da UE

E-2327/04

Rolandas Pavilionis Utilização do termo "euro" nas novas línguas oficiais da
UE

E-2328/04

Rolandas Pavilionis Utilização do termo "euro" e necessidade de um artigo
autónomo, em vez de um considerando, no Regulamento
(CE) nº 974/98 do Conselho

E-2329/04

Rolandas Pavilionis Utilização do termo "euro" e necessidade de um artigo
autónomo, em vez de um considerando, no Regulamento
(CE) nº 974/98 do Conselho

E-2330/04

Rolandas Pavilionis Reformas linguísticas exigidas pela utilização do termo
"euro" e subsidiariedade

E-2331/04

Rolandas Pavilionis Reformas linguísticas exigidas pela utilização do termo
"euro" e subsidiariedade

E-2332/04

Rolandas Pavilionis Reformas linguísticas exigidas pela utilização do termo
"euro" e limites da política cultural europeia

E-2333/04

Rolandas Pavilionis Reformas linguísticas exigidas pela utilização do termo
"euro" e limites da política cultural europeia

E-2334/04

Rolandas Pavilionis Reformas linguísticas exigidas pela utilização do termo
"euro" e a língua alemã

E-2335/04

Rolandas Pavilionis Reformas linguísticas exigidas pela utilização do termo
"euro" e a língua alemã

E-2336/04

Rolandas Pavilionis Reformas linguísticas exigidas pela utilização do termo
"euro" e as escolas

E-2337/04

Rolandas Pavilionis Reformas linguísticas exigidas pela utilização do termo
"euro" e as escolas

E-2338/04

Rolandas Pavilionis Reformas linguísticas exigidas pela utilização do termo
"euro" e os professores de línguas

E-2339/04

Rolandas Pavilionis Reformas linguísticas exigidas pela utilização do termo
"euro" e os professores de línguas

E-2340/04
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Rolandas Pavilionis Reformas linguísticas exigidas pela utilização do termo
"euro" e a competência gramatical de vários milhões de
cidadãos europeus

E-2341/04

Rolandas Pavilionis Reformas linguísticas exigidas pela utilização do termo
"euro" e a competência gramatical de vários milhões de
cidadãos europeus

E-2342/04

Francesco Speroni Carácter inoportuno das remunerações por comodatos
públicos

P-2343/04

Cristiana Muscardini Proibição de entrada na Líbia dos cidadãos italianos E-2344/04

Cristiana Muscardini Proibição de entrada na Líbia dos cidadãos italianos E-2345/04

Antonio Di Pietro Modificação do Código Aduaneiro Comunitário E-2346/04

Mario Mauro Campanha "Não ao comodato mediante pagamento nas
bibliotecas"

E-2347/04

Adriana Poli Bortone Assassínio de Daniele Caraffa bolseiro do programa
ERASMUS

E-2348/04

Philip Claeys Planos do Reino Unido para afastar membros do BNP da
função pública

E-2349/04

Philip Claeys Exposição numa tenda de circo na praça Schuman, em
Bruxelas

E-2350/04

Philip Claeys Possível ligação entre os referendos sobre a Constituição
Europeia e a adesão da Turquia

E-2351/04

Joachim Wuermeling Visto de entrada na União Europeia P-2352/04

Joachim Wuermeling Visto para a União Europeia E-2353/04

Catherine Stihler Maus tratos infligidos aos galgos de corrida E-2354/04

Panagiotis Beglitis Novo sistema de contabilização do défice público e da
dívida pública da Grécia

P-2355/04

Avril Doyle Venda conjunta dos direitos de retransmissão dos jogos da
Football Association Premier League do Reino Unido -
práticas anticoncorrenciais

P-2356/04

Niels Busk Diferenciação das ajudas à agricultura P-2357/04

Manolis Mavrommatis Deslocalização de empresas para o exterior da UE E-2358/04

Panagiotis Beglitis Ajuda humanitária aos habitantes de Granada e do Haiti
em consequência das catástrofes naturais

E-2359/04

Jean Lambert Compensação de cheques nos bancos do Reino Unido E-2360/04

Bill Newton Dunn Aquisição de equipamento policial E-2361/04
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Agustín Díaz De Mera García
Consuegra

Falsificação do euro E-2362/04

Agustín Díaz De Mera García
Consuegra

Falsificação do euro E-2363/04

Cristiana Muscardini A somatostatina: de medicamento vendido em farmácia a
medicamento de uso exclusivamente hospitalar

E-2364/04

Johannes Swoboda Contradição entre a lei orgânica aplicável aos caminhos-
de-ferro austríacos (Jornal Oficial da República da Áustria
138/2003) e a Directiva 91/440/CEE do Conselho, relativa
ao desenvolvimento dos caminhos-de-ferro comunitários

P-2365/04

Georgios Karatzaferis Redacção dos documentos das administrações nacionais
dos Estados-Membros

P-2366/04

Michael Cramer Directiva 2002/24/CE E-2367/04

Georgios Karatzaferis Reconhecimento dos diplomas dos "Centros de Estudos
Livres" na Grécia

E-2368/04

Georgios Karatzaferis Salários, inflação e défice público na Grécia E-2369/04

Brice Hortefeux Recuperação dos pagamentos irregulares E-2370/04

Brice Hortefeux Harmonização dos instrumentos estatísticos europeus E-2371/04

Brice Hortefeux Publicação dos défices gregos E-2372/04

Frank Vanhecke Presidência neerlandesa da UE e acordos comunitários de
readmissão

E-2373/04

Frank Vanhecke Ausência de uma cláusula sobre estupefacientes no acordo
de associação entre a UE e Marrocos

E-2374/04

Frank Vanhecke Consequências de um eventual resultado negativo do
referendo sobre a Constituição Europeia em certos
Estados-Membros

E-2375/04

Frank Vanhecke Atribuição de subsídios a partidos políticos que se opõem
à Constituição Europeia

E-2376/04

Ilda Figueiredo Processo de determinação da água de vidragem para a
fileira do pescado

E-2377/04

Ilda Figueiredo Discriminações salariais de trabalhadoras na fábrica da
Rohde

E-2378/04

Dimitrios Papadimoulis Cálculo do número dos despedimentos colectivos E-2379/04

Graham Watson AFE, Gibraltar E-2380/04

Graham Watson Liberdade de imprensa em Hong Kong E-2381/04
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Antonio Di Pietro Construção de uma central termoeléctrica no vale do
Biferno

E-2382/04

José Ribeiro e Castro II Cimeira UE-África E-2383/04

José Ribeiro e Castro II Cimeira UE-África E-2384/04

José Ribeiro e Castro Código penal turco - liberdade de expressão E-2385/04

José Ribeiro e Castro Reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas E-2386/04

José Ribeiro e Castro Plataforma Social das ONG Europeias E-2387/04

José Ribeiro e Castro Falsificação das contas gregas - Pacto de Estabilidade e
Crescimento (PEC)

E-2388/04

Graham Watson Vencimento comum para os Membros do Parlamento
Europeu (MPE)

E-2389/04

Raül Romeva i Rueda Continuação do embargo da UE à venda de armas à China E-2390/04

Ulrich Stockmann Financiamento das medidas de segurança reforçadas nos
aeroportos comunitários

E-2391/04

Konrad Szymański Exposição na rotunda Schuman em Bruxelas E-2392/04

Georgios Karatzaferis Cumprimento das obrigações internacionais da Roménia
em matéria de adopção de crianças

E-2393/04

Georgios Karatzaferis Acesso ao registo dos condutores de autocarro e veículos
pesados na Grécia

E-2394/04

Georgios Karatzaferis Livre circulação de sacerdotes na FYROM E-2395/04

Glenys Kinnock Zimbabwe E-2396/04

Janelly Fourtou Eventual supressão dos fornecimentos de géneros
alimentícios provenientes dos excedentes da Comunidade
Europeia

E-2397/04

Koenraad Dillen Restrição da liberdade de expressão na Turquia E-2398/04

Graham Watson Agência Europeia de Gestão das Fronteiras Externas e
Gibraltar

E-2399/04

Christopher Heaton-Harris Moeda estrangeira na zona Euro E-2400/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ajudas para atenuar os efeitos dos incêndios florestais E-2401/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Conferência europeia sobre a participação dos cidadãos na
luta contra os incêndios florestais

E-2402/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ajudas para atenuar os efeitos dos incêndios florestais E-2403/04

Christopher Heaton-Harris Eurostat E-2404/04
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Christopher Heaton-Harris Segurança nos aeroportos e nos aviões E-2405/04

Claude Moraes Planos para combater o tráfico de mulheres de países
terceiros para a UE

P-2406/04

Michl Ebner Negociações de adesão com a Croácia E-2407/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Segurança rodoviária e legislação comunitária E-2408/04

Monica Frassoni e Hélène Flautre Desaparecimento de catorze tripulantes búlgaros do navio
Hera

E-2409/04

Monica Frassoni e Hélène Flautre Desaparecimento de catorze tripulantes búlgaros do navio
Hera

E-2410/04

Roger Helmer Bilhetes de comboio - discriminação com base na
residência

E-2411/04

David Martin Tenzin Deleg Rinpoche E-2412/04

Charles Tannock Detenção de budistas no Vietname E-2413/04

Bernat Joan i Marí Funcionamento da justiça na Roménia E-2414/04

Péter Olajos Ajuda da União Europeia destinada a limpar a poluição na
Europa

E-2415/04

Mario Mauro Protecção das minorias linguísticas E-2416/04

Philip Claeys Ausência da candidatura da Turquia à adesão nas
sondagens do Eurobarómetro

E-2417/04

Bart Staes Aperfeiçoamento da regulamentação na sequência do
acórdão Vergy

E-2418/04

Carlos Coelho Reconhecimento de diplomas de alunos estrangeiros E-2419/04

Carlos Coelho Reconhecimento de diplomas de alunos estrangeiros E-2420/04

Paulo Casaca Pesca de embarcações não açorianas a 12 milhas a sul do
Monte Brasil, ilha Terceira

P-2421/04

Angelika Niebler Grécia - taxa de entrada aplicada aos iates E-2422/04

Graham Watson Restrições às importações para o Reino Unido de produtos
do tabaco isentos de impostos provenientes de oito novos
Estados-Membros da UE

E-2423/04

Willy Meyer Pleite Incêndios florestais na Andaluzia E-2424/04

Robert Goebbels Fundação Paul Finet E-2425/04

Robert Goebbels Eurostat E-2426/04

Erik Meijer Protecção da natureza, da paisagem e das zonas
residenciais aquando da construção da auto-estrada A74
entre a Alemanha e a cidade neerlandesa de Venlo

E-2427/04
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Margrietus van den Berg Liberdade de imprensa no Ruanda P-2428/04

Ivo Belet Voos nocturnos P-2429/04

Georgios Karatzaferis Cumprimento das obrigações internacionais da Roménia
em matéria de adopção de crianças

P-2430/04

Dimitrios Papadimoulis Discrepâncias da política financeira da Grécia P-2431/04

Christopher Huhne Cartéis e direito da concorrência P-2432/04

Paulo Casaca Propaganda político-partidária com fundos comunitários P-2433/04

Mogens Camre Reconhecimento de Taiwan E-2434/04

Michl Ebner Situação na Chechénia E-2435/04

Ruth Hieronymi Âmbito de aplicação da Proposta de Directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos serviços
no mercado interno (COM (2004)0002 final)

E-2436/04

Renate Sommer Sistemas de teleportagem rodoviária na Comunidade E-2437/04

Dimitrios Papadimoulis Desemprego na Grécia E-2438/04

Georgios Karatzaferis "Parque de antenas" na Ática e riscos para o ambiente e
saúde pública

E-2439/04

Zsolt Becsey Actos de violência cometidos contra húngaros na
Voivodina

E-2440/04

Esko Seppänen Fiscalidade relativa ao comércio dos direitos de emissão E-2441/04

Marco Pannella Fumigações na Colômbia E-2442/04

Erik Meijer Debilitação do código de conduta europeu relativo à
exportação de armas através da cooperação com empresas
de países terceiros e de uma margem para interpretações
diferentes

E-2443/04

Erik Meijer "Dumping" de bilhetes de avião gratuitos na Alemanha
por parte da companhia aérea a preços reduzidos Ryanair,
que beneficia de reduções para utilizar aeroportos
financiados com fundos públicos

E-2444/04

Ilda Figueiredo Atribuição de apoios comunitários à multinacional ECCO E-2445/04

Paul van Buitenen Auditoria a recrutamentos P-2446/04

Dimitrios Papadimoulis Transposição da Directiva 1999/70/CE para a legislação
grega

E-2447/04

Ioannis Varvitsiotis Novo Código Penal turco E-2448/04

Agustín Díaz De Mera García
Consuegra

Sistema de Informação da Europol (EIS) E-2449/04
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Teresa Riera Madurell Adopção de crianças romenas E-2450/04

Roberta Angelilli Financiamentos destinados ao turismo costeiro E-2451/04

Roberta Angelilli Luta contra a imigração clandestina nos Estados-Membros
da UE

E-2452/04

Albert Maat População de antílopes de saiga na Ásia Central, Rússia e
Mongólia

E-2453/04

José Ribeiro e Castro Gripe das aves - contaminação por transmissão humana E-2454/04

José Ribeiro e Castro Sector têxtil e do vestuário - cláusulas de salvaguarda face
às exportações chinesas

E-2455/04

José Ribeiro e Castro 11 de Março. Dia Europeu em memória das vítimas do
terrorismo

E-2456/04

José Ribeiro e Castro 11 de Março. Dia Europeu em memória das vítimas do
terrorismo

E-2457/04

Carlos Coelho Publicação de decisões P-2458/04

Péter Olajos Aumento da proporção de electricidade gerada a partir de
fontes de energia renováveis na União Europeia

E-2459/04

Monica Frassoni Ampliação da base militar no sítio Natura 2000 de La
Maddalena (Sardenha) - continuação da pergunta escrita
E-3157/03

E-2460/04

Cristiana Muscardini A deslocalização das empresas e as suas repercussões no
emprego

E-2461/04

Dan Jørgensen Metildibromo glutaronitril E-2462/04

Dan Jørgensen Zonas da rede Natura 2000 sensíveis ao nitrogénio E-2463/04

Antonio Di Pietro Linha ferroviária Turim - Lyon E-2464/04

Bart Staes Qualidade dos gases de escape aquando da utilização de
resíduos de origem animal na produção de biodiesel

E-2465/04

José Ribeiro e Castro Turquia. Conferência Islâmica. Chipre. E-2466/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ajudas às sociedades mistas de pesca P-2467/04

Luciana Sbarbati Dotação atribuída às geminações no orçamento para 2005 P-2468/04

Dimitrios Papadimoulis Aplicação da Directiva 2000/43/CE E-2469/04

Georgios Karatzaferis Nomeação do Director do E.C.B.C. E-2470/04

Georgios Karatzaferis Política racista contra os habitantes não-musulmanos de
Imvros, Tenedos e de IstambulS

E-2471/04

Georgios Karatzaferis O crime da Bolsa de Atenas E-2472/04
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Georgios Karatzaferis Imigrantes clandestinos na UE E-2473/04

Georgios Karatzaferis Controlos veterinários insuficientes na Grécia E-2474/04

Sir Robert Atkins Segurança na aviação E-2475/04

Glyn Ford Barcos pneumáticos voadores ultraligeiros E-2476/04

Luciana Sbarbati Adopções na Roménia E-2477/04

Dirk Sterckx Impossibilidade de segurar determinados riscos em
consequência do 11 de Setembro

P-2478/04

Hynek Fajmon Aumento dos direitos de importação sobre as mercadorias
procedentes dos Estados-Membros da UE

E-2479/04

Gay Mitchell Direitos de transmissão dos jogos de futebol da primeira
divisão no Reino Unido

E-2480/04

Roberta Angelilli Projecto de criação de um centro de formação profissional
de guias turísticos submarinos europeus

E-2481/04

Roberta Angelilli Situação dos financiamentos TACIS e MEDA E-2482/04

Roberta Angelilli Procriação com assistência médica E-2483/04

Dirk Sterckx Impossibilidade de segurar determinados riscos em
consequência do 11 de Setembro

E-2484/04

Ari Vatanen Reforço da segurança nos pára-brisas e nos tectos dos
automóveis

P-2485/04

Renato Brunetta Perigo que representa o complexo petroquímico de Porto
Marghera (Veneza, Itália) nas proximidades da área
urbana de Veneza

P-2486/04

Dimitrios Papadimoulis Transposição da Directiva 1999/70/CE E-2487/04

Dimitrios Papadimoulis Transposição da Directiva 1999/70/CE E-2488/04

Kathy Sinnott Resíduos mineiros E-2489/04

José Ribeiro e Castro Cambodja - Tribunal Internacional - Khmers Vermelhos E-2490/04

José Ribeiro e Castro Angola - desminagem E-2491/04

José Ribeiro e Castro Cuba - chantagem sobre Espanha e a UE E-2492/04

José Ribeiro e Castro Cuba - chantagem sobre Espanha e a UE E-2493/04

Willy Meyer Pleite Submarinos de propulsão nuclear em águas jurisdicionais
da UE

P-2494/04

Joseph Muscat Bebidas isotónicas (energéticas) em Malta E-2495/04

Jamila Madeira e outros Desigualdade de tratamento de estudantes europeus em
Espanha

E-2496/04
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B6-0007/04) 4 e 15 Setembro 2004

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

Autor Objecto Nº

PERGUNTAS AO CONSELHO

Sarah LUDFORD Julgamentos equitativos para os cidadãos europeus e os
residentes na Europa

H-0212/04

Catherine STIHLER Crianças enjauladas na República Checa H-0213/04

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Andamento do processo de reconstrução dos Balcãs H-0216/04

Marie ISLER BÉGUIN Conditionalidade da ratificação do Protocolo de Quioto nos
Acordos entre a UE e Países terceiros

H-0219/04

Brian CROWLEY Realçar o papel positivo da Europa H-0220/04

Seán Ó NEACHTAIN Relações da UE com os EUA H-0222/04

PERGUNTAS À COMISSÃO

Linda McAVAN Estatísticas relativas à síndrome da morte súbita sem razão
aparente nos jovens

H-0231/04

Athanasios PAFILIS Grande preocupação em relação à dopagem nos Jogos
Olímpicos

H-0249/04

Ryszard CZARNECKI Importações de milho geneticamente modificado H-0253/04
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PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃ

Sra. de PALACIO

Saïd EL KHADRAOUI Liberalização dos serviços portuários H-0214/04

Bart STAES Liberalização dos serviços portuários - situação actual H-0218/04

Sr. LAMY

Georgios PAPASTAMKOS Têxteis e vestuário após 2005 H-0274/04

Sr. DIMAS

Brian CROWLEY Colocar a família no centro da Agenda Social Europeia H-0221/04

Dimitrios PAPADIMOULIS Problemas de transposição da Directiva 1999/70/CE H-0229/04

Claude MORAES Transposição para a legislação nacional da directiva  relativa à
igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de
raça ou de origem étnica, e da directiva relativa à igualdade de
tratamento no emprego e na actividade profissional

H-0236/04
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
Setembro de 2004

Instituição
Número de
perguntas
apresent.

Perguntas
tratadas

em sessão

Perguntas
com

resposta
escrita

Perguntas
complemen-tares

Perguntas
caducas

(ausência
de autor)

Perguntas
retiradas
pelo autor

Perguntas já
previstas na

O.D.

Representantes
das

Instituições

Conselho 23 6 17 3 0 0 3 NICOLAÏ

Comissão 35 9 26 7 0 0 0 ALMUNIA
REDING
de PALACIO
LAMY
DIMAS

Total 58 15 43 10 0 0 3
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

36/2004 347.834 Konrad SZYMANSKI, Marcin
LIBICKI, Vytautas LANDSBERGIS,
Anna ZÁBORSKÁ et Laszlo
SURYAN

A violação dos direitos humanos na Bielorrússia
29.07.2004 29.10.2004 41

37/2004 348.570 Jean-Claude MARTINEZ, Koenraad
DILLEN et Luca ROMAGNOLI

 A criação de um Dia Europeu dos Presidentes das
Câmara

16.09.2004 16.12.2004 3

                                                     
1 Situação em  16.09.2004
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
relativo à execução da assistência macrofinanceira a países terceiros
em 2003

AFET
INTA
BUDG

COM(2004)0523

Sexta comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu relativa à aplicação dos artigos 4.º e 5.º da Directiva
89/552/CEE "Televisão sem fronteiras", com a redacção que lhe foi
dada pela Directiva 97/36/CE, para o período 2001-2002

CULT COM(2004)0524

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
sobre o funcionamento e as perspectivas do quadro comunitário
para o transporte de passageiros em autocarro: acesso aos mercados
dos transportes internacionais e de cabotagem, segurança e direitos
dos passageiros

TRAN COM(2004)0527

Relatório da Comissão: Actividades de Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico da União Europeia - Relatório
Anual de 2003

ITRE COM(2004)0533

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu:
relatório anual de 2004 sobre a política de desenvolvimento e a
ajuda externa da CE

DEVE
INTA

COM(2004)0536

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu,
ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões
relativa à interoperabilidade dos serviços de televisão digital
interactiva

ITRE
IMCO
CULT

COM(2004)0541

Comunicação da Comissão sobre uma parceria reforçada para as
regiões ultraperiféricas: balanço e perspectivas (COM(2004)0343
Comunicação da Comissão de 26 de Maio de 2004)

ECON
REGI
AGRI
PECH

COM(2004)0543

Proposta regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE)
n.º 2037/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz
respeito ao ano de referência para a atribuição de quotas de
hidroclorofluorocarbonos, no que respeita aos Estados-Membros
que aderiram em 1 de Maio de 2004

ENVI COM(2004)0550

Comunicação da Comissão ao Conselho, Parlamento Europeu,
Comité Económico e Social Europeu e Comité das Regiões relativa
à aplicação de uma estratégia de informação e de comunicação
sobre o euro e a União Económica e Monetária

ECON COM(2004)0552
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão: parceria para a mudança numa Europa
alargada - Reforçar o contributo do diálogo social europeu

EMPL COM(2004)0557

Livro Verde sobre o reconhecimento mútuo das medidas de controlo
não privativas de liberdade tomadas antes do julgamento

JURI
LIBE

COM(2004)0562

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativo
às experiências dos Estados-Membros com os OGM colocados no
mercado no quadro da Directiva 2001/18/CE, incluindo um relatório
específico sobre o funcionamento das partes B e C da mesma

ENVI
ITRE
AGRI

COM(2004)0575

Relatório da Comissão: (Serviço de Ajuda Humanitária -ECHO) -
Relatório Anual de 2003

AFET
DEVE
BUDG
CONT

COM(2004)0583

*#* Commission staff working paper : Annex to the Sixth
Communication from the Commission to the Council and the European
Parliament on the application of Articles 4 and 5 of Directive
89/552/EEC "Television without Frontiers", as amended by Directive
97/36/EC, for the period 2001-2002

CULT SEC(2004)1016

*#* Document de travail des services de la Commission : Annexe au
rapport sur le fonctionnement et les perspectives du cadre
communautaire pour les transports de voyageurs par autocars et
autobus : accès aux marchés des transports internationaux et de
cabotage, sécurité et droits des passagers

TRAN SEC(2004)1020

*#* Commission staff working paper : Fifth Annual Survey on the
implementation and enforcement of Community environmental law -
2003

ENVI
JURI

SEC(2004)1025

*#* Commission staff working document : Annex to the
Communication from the Commission to the Council and the European
Parliament "Annual report 2004 on ec development policy and external
assistance"

DEVE
INTA

SEC(2004)1027

*#*Document de travail des services de la commission Annexe à la :
Communication de la Commission sur un partenariat renforcé pour les
régions ultrapériphériques : bilan et perspectives (Communication de la
Commission COM(2004)343 du 26 mai 2004)

ECON
REGI
AGRI
PECH

SEC(2004)1030

*#*Document de travail des services de la Commission : Rapport sur le
recouvrement des restitutions à l'exportation des animaux vivants
pendant l'année 2003

BUDG
CONT
AGRI

SEC(2004)1031



ACTOS OFICIAIS48

Boletim 25.10.2004 - PT - PE 347.430

Assunto Competência Doc.

*#* Commission staff working document : Implementation of the
Commission Communication on the EU's Role in Promoting Human
Rights and Democratisation in Third Countries (COM(2001)252 final)

AFET
DEVE
BUDG

SEC(2004)1041

*#* Commission staff working document : Interim evaluation Report
from the Commission to the Council, the European Parliament, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions on the Programme relating to the Community Framework
Strategy on Gender Equality 2001-2005

EMPL
LIBE
FEMM

SEC(2004)1047

*#* Commission staff working document : Buying green! A handbook
on environmental public procurement

ENVI
JURI

SEC(2004)1050

*#*Document de travail des services de la Commission - Annexe à la
Communication de la Commission portant réponse aux observations et
recommandations du Panel de haut niveau d'experts indépendants
concernant l'évaluation de l'efficacité des Nouveaux Instruments du
6ème Programme cadre - Observations de la Commission en réponse
au rapport du Panel d'experts indépendants en charge de l'évaluation de
l'efficacité des Nouveaux Instruments du 6ème Programme cadre

ITRE SEC(2004)1057

*#*Commission staff working document - Annex to the Report from
the Commission - Protection of the European Communities� financial
interests and the fight against fraud  - Annual report 2003 - Statistical
evaluation of irregularities - Agricultural, Structural & Cohesion funds
and Own resources - Year 2003

CONT
ECON
IMCO
REGI
AGRI
PECH
JURI
LIBE

SEC(2004)1059

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre as
actividades de contracção e de concessão de empréstimos das
Comunidades Europeias em 2003

AFET
DEVE
INTA
BUDG

SEC(2004)1073

*#*Commission staff working paper - Annex to the report from the
Commission to the Council and to the European Parliament on the
borrowing and lending activities of the Community in 2003

AFET
DEVE
INTA
BUDG

SEC(2004)1074

*#*Commission staff working document - Annex to the ECHO Annual
Report 2003

AFET
DEVE
BUDG
CONT

SEC(2004)1099
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Assunt
o

Competência Doc.

*#*Commission staff working document - Analysis of the common market
organisation in fruit and vegetables

AGRI SEC(2004)1120

*#*Commission staff working paper on the Development of the Second
Generation Schengen Information system (Sis II) - June 2004 progress
report

LIBE SEC(2004)1129

*#*Document de travail des services de la Commission - Relatif à
l'interdiction de l'utilisation d'agents de rétention d'eau dans les viandes de
volaille

ENVI
AGRI

SEC(2004)1130

*#*Commission staff working paper on the implementation of national
residue monitoring plans in the Member States in 2002 (Council Directive
96/23/EC)

ENVI
AGRI

SEC(2004)1137

*#*Commission staff working document setting out the approach for
assessing the conformity of solutions proposed by the SOLVIT network
with Community law

IMCO
ITRE
JURI

SEC(2004)1159

*#*Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
l'évolution des dépenses du FEOGA, section «Garantie» -  Système
d'alerte n° 5/2004, n° 6/2004 et n° 7/2004

CONT
BUDG
AGRI

SEC(2004)1183

*#*  Estes documentos estão disponíveis numa das seguintes linguas: francês, inglês ou alemão
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CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA

DESIGNAÇÃO DAS PERSONALIDADES A SER NOMEADAS MEMBROS DA COMISSÃO

Em 14 de Setembro de 2004, o Presidente do Conselho da União Europeia informou o Presidente do
Parlamento Europeu que, em 13 de Setembro de 2004, o Conselho, de comum acordo com o Presidente
designado da Comissão, Sr. José Manuel DURÃO BARROSO, designou as personalidades que prevê
nomear membros da Comissão das Comunidades Europeias para o período compreendido entre 1 de
Novembro de 2004 e 31 de Outubro de 2009.

A lista completa das referidas personalidades é a seguinte:

Sr. Joaquín ALMUNIA AMANN
Sr. Jacques BARROT
Sr. Joe BORG
Sr. Rocco BUTTIGLIONE
Sr. Stavros DIMAS
Sra. Benita FERRERO-WALDNER
Sr. Ján FIGEL'
Sra. Mariann FISCHER BOEL
Sra. Dalia GRYBAUSKAITĖ
Sra. Danuta HÜBNER
Sr. Siim KALLAS
Sr. László KOVÁCS
Sra. Neelie KROES
Sr. Markos KYPRIANOU
Sr. Peter MANDELSON
Sr. Charlie McCREEVY
Sr. Louis MICHEL
Sr. Janez POTOČNIK
Sra. Viviane REDING
Sr. Olli REHN
Sr. Vladimír �PIDLA
Sra. Ingrida UDRE
Sr. Günter VERHEUGEN
 Sra. Margot WALLSTRÖM

_______________
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

102/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a constituição de uma comissão
eleitoral independente no Burundi

Bruxelas, 6 de Setembro de 2004

A União Europeia congratula-se com o facto de, após a aprovação da Assembleia Nacional e do Senado, o
Governo do Burundi ter constituído uma Comissão Eleitoral independente, que deverá desempenhar um
papel orientador na organização das eleições locais, regionais, parlamentares e presidenciais. A UE considera
que a constituição desta comissão representa um passo determinante na implementação do processo de paz
de Arusha. A sua criação permitirá a aprovação de uma nova constituição e de novas leis eleitorais. A UE
regista também com agrado a lei que cria a Comissão "Verdade e Reconciliação". Pode considerar-se esta
comissão um elemento essencial para a reconciliação e a instauração de uma paz duradoura, nos termos do
Acordo de Paz de Arusha. A UE insta todos os partidos a aprovarem esta lei na base de um consenso tão
alargado quanto possível.

A UE exorta o Governo, a Assembleia Nacional, o Senado e todos os partidos políticos do Burundi a
tomarem sem demora todas as medidas necessárias à organização das eleições, de acordo com o calendário
estabelecido pela Iniciativa Regional na reunião de 6 de Agosto e a associarem-se  ao acordo sobre a partilha
do poder alcançado sob os auspícios do Vice-Presidente da África do Sul, Jacob Zuma, na sua qualidade de
mediador da Iniciativa Regional.  A UE insta ainda todas as partes a chegarem a consenso sobre os princípios
da partilha do poder, de modo a que a Assembleia Nacional possa aprovar a nova constituição dentro do
prazo fixado pela Iniciativa Regional.  A UE gostaria também de felicitar o Presidente da África do Sul,
Thabo Mbeki, pelos esforços que desenvolveu durante as negociações decorridas em Pretória.

A UE reitera a sua disponibilidade para assistir o Burundi na organização de eleições livres e justas e
alcançar uma solução duradoura para os conflitos que têm desestabilizado o país nas últimas décadas. A este
respeito, a UE salienta a necessidade de levar rapidamente a bom termo a desmobilização dos grupos
armados em presença no país, bem como a reforma do sector da segurança, por forma a garantir a paz e a
estabilidade a longo prazo.

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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103/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
acerca do resultado do recurso introduzido por Datuk Seri Anwar Ibrahim

Bruxelas, 15 de Setembro de 2004

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, acerca do resultado do recurso introduzido por
Datuk Seri Anwar Ibrahim contra a sua condenação de 8 de Agosto de 2000.

A União Europeia congratula-se com a decisão do Tribunal Federal da Malásia de absolver o antigo
Vice-Primeiro-Ministro malaio, Datuk Seri Anwar Ibrahim, da sentença e da condenação contra ele
proferidas em 8 de Agosto de 2000.

A EU acompanhou de muito perto as diversas fases do processo judicial contra Datuk Seri Anwar Ibrahim,
tendo regularmente manifestado sérias dúvidas quanto à sua imparcialidade. Por conseguinte, a União
Europeia manifesta a sua satisfação pelo facto de o Tribunal Federal da Malásia ter decidido anular a sua
sentença de 8 de Agosto de 2000, o que demonstra a consolidação do Estado de direito na Malásia.

A EU continuará a acompanhar de muito perto o desenrolar do recurso relativo à condenação proferida
contra Datuk Seri Anwar Ibrahim em 14 de Abril de 1999.

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

_______________

104/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a Albânia
Bruxelas, 14 de Setembro de 2004

A aproximação da Albânia às estruturas euro-atlânticas depende essencialmente da evolução das reformas no
país. Como foi afirmado em ocasiões anteriores, a União Europeia apoia plenamente esse objectivo
ambicioso e continua a dar à Albânia uma assistência concreta considerável para que ela leve a cabo as
reformas necessárias.

Por isso, é muito preocupante constatar que os progressos realizados na implementação das reformas são
insuficientes, nomeadamente em domínios cruciais para o futuro daquele país e para o êxito da sua
integração: o ritmo das reformas, de um modo geral, e a reforma eleitoral e a luta contra a criminalidade
organizada e a corrupção, em particular. Outros domínios preocupantes continuam a ser o Estado de direito e
o respeito pelos direitos humanos e pelas minorias, nomeadamente no tocante à educação, à propriedade e ao
acesso aos meios de comunicação.
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Como ficou demonstrado pelo recente acidente de helicóptero, ocorrido em Lazarat a 18 de Agosto, a luta
contra a criminalidade organizada é um domínio crucial em que serão necessários progressos consideráveis
para que a integração possa ser prosseguida. Acontecimentos recentes mostraram que o tráfico de droga e o
tráfico e contrabando de seres humanos continuam a ser questões muito preocupantes. Como foi repetidas
vezes afirmado, a Albânia tem de provar que é capaz de fazer cumprir o Estado de direito de modo justo e
equitativo em todo o seu território; que as suas estruturas estatais não estão sujeitas à influência de elementos
criminosos; e que a criminalidade é eficazmente combatida, em benefício dos cidadãos albaneses e de outros
países que sofrem as consequências deste terrível problema. A actual situação mostra que a aproximação à
Europa continua a ser insuficiente. Além disso, é bastante inquietante o facto de alguns políticos se terem
servido desta questão como meio para favorecer interesses políticos mesquinhos.

As eleições gerais previstas para 2005 devem provar que a Albânia está pronta para realizar mais progressos
na via da integração euro-atlântica. A União Europeia espera que essas eleições respeitem plenamente as
normas internacionais e se realizem com transparência em todo o território albanês.

Nos últimos meses, a OSCE, o Gabinete das Instituições Democráticas e dos Direitos Humanos e o Conselho
da Europa (Comissão de Veneza) apresentaram várias recomendações. Com o apoio total da União Europeia,
a Presença da OSCE na Albânia trabalhou afincadamente com os intervenientes políticos para tentar alcançar
um acordo sobre um pacote de medidas que permita pôr em prática estas recomendações. A União Europeia
lamenta constatar que esses trabalhos não estão a avançar ao ritmo adequado. As listas eleitorais constituem
uma grande fonte de preocupação. O aperfeiçoamento dessas listas necessita de trabalhos preparatórios
complexos e avultados, o que demorará meses. A União Europeia espera que todos os agentes políticos
aproveitem as primeiras semanas da actual sessão parlamentar para cooperarem na consecução deste
objectivo. Os políticos albaneses têm todos eles uma responsabilidade partilhada na preparação e realização
adequadas destas eleições. Se esta questão crucial falhar, as relações entre a Albânia e a União Europeia
sofrerão um sério revés.

A presente declaração faz parte de uma série de mensagens semelhantes que têm sido transmitidas aos
líderes políticos albaneses nos últimos meses. É necessária uma reacção pronta e construtiva. A aproximação
da Albânia à União Europeia exige um empenhamento total de todas as forças políticas albanesas. Se a falta
de uma vontade política geral e partilhada continuar a impedir um verdadeiro processo de reforma, a
celebração de um acordo de estabilização e de associação não poderá senão continuar a ser adiada.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia* � países candidatos � e a Islândia 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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105/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições presidenciais e
parlamentares no Malavi

Bruxelas, 16 de Setembro de 2004

A União Europeia tomou conhecimento do Relatório Final da Missão de Observação da UE às eleições
presidenciais e parlamentares no Malavi.

A UE congratula-se pelo facto de as eleições se terem processado num clima geral pacífico e por a votação
ter decorrido sem incidentes, o que em grande parte se ficou a dever ao louvável comportamento dos
eleitores e dos membros das mesas de voto, aos esforços envidados pelas organizações da sociedade civil
para promover a educação cívica e à forma razoavelmente equilibrada como, de modo geral, os meios de
comunicação social privados cobriram as eleições.

Não obstante, a UE regista que as eleições ficaram aquém dos padrões internacionais no que diz respeito a
uma série de aspectos-chave. O processo eleitoral não proporcionou, na sua globalidade, condições de
igualdade entre todos os candidatos, o recenseamento dos eleitores foi insatisfatório e o apuramento dos
votos ficou assinalado por grave falta de transparência.

A UE regista ainda que, em termos globais, a actuação da Comissão Eleitoral do Malavi foi decepcionante.
Todavia, a UE regista com agrado o facto de as pressões exercidas a nível nacional terem incutido na
Comissão uma dinâmica de mudança, que a UE espera se venha a traduzir numa ampla reforma da sua
composição e procedimentos.

A UE insta as autoridades do Malavi a tomarem medidas adequadas para melhorar o quadro eleitoral e a
demonstrarem suficiente vontade política para garantir que as próximas eleições sejam conduzidas em
sintonia com os padrões internacionais, nomeadamente as Orientações e Princípios das Eleições
Democráticas definidos pela Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

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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106/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o caso Gongadze, na Ucrânia

Bruxelas, 16 de Setembro de 2004

Por ocasião do quarto aniversário do desaparecimento e assassinato do jornalista Georgiy Gongadze, a União
Europeia não quer deixar de expressar mais uma vez a sua preocupação por não se registarem progressos na
investigação das circunstâncias em que ocorreu a sua morte.

Nos quatro anos que se seguiram à morte de Gongadze ocorreram vários casos de atentados à integridade
física e de mortes de jornalistas em circunstâncias suspeitas, o que põe em causa a segurança dos
profissionais da comunicação. A União Europeia manifesta a sua preocupação pelas implicações que tal
situação poderá ter para a actividade dos jornalistas.

Por conseguinte, a UE apela às autoridades da  Ucrânia para que faça tudo o que estiver ao seu alcance no
sentido de encontrar os autores destes crimes e de os levar a tribunal.

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.

_______________

107/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a visita dos enviados do Dalai Lama à China

Bruxelas, 17 de Setembro de 2004

A União Europeia congratula-se pelo facto de os representantes do Dalai Lama se encontrarem neste
momento na China, sendo esta a terceira vez que tal acontece desde o reatamento dos contactos, em
Setembro de 2002.

A UE, que expressara o seu anseio por uma terceira visita, espera que esta fomente a abertura de um diálogo
directo e profícuo entre Pequim e os representantes do Dalai Lama, de modo a encontrar-se uma solução
pacífica e duradoura para o problema do Tibete.
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A UE acompanhará esta visita com o maior interesse.

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.

_______________

108/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o processo de paz entre a Etiópia e a
Eritreia

Bruxelas, 17 de Setembro de 2004

A UE reafirma o seu pleno apoio ao processo de paz entre a Etiópia e a Eritreia e manifesta a sua
preocupação com a continuidade do impasse. Tanto a Etiópia como a Eritreia precisam de paz e de
estabilidade para se centrarem nos sérios desafios com que se vêem confrontadas, pelo que a UE convida
ambos os países a adoptar uma posição mais construtiva.

A UE reconhece que, na actual situação, a continuação da presença da Missão das Nações Unidas na Etiópia
e na Eritreia (UNMEE) é fundamental para a estabilidade na região, pelo que se congratula com a Resolução
S/RES/1560 das Nações Unidas, que prorroga o mandato da UNMEE por mais seis meses. A UE apoia
plenamente a proposta de racionalização da missão e está convicta de que o Secretário-Geral da ONU tudo
fará para que a UNMEE mantenha o actual nível de eficácia.

A UE apela aos dois países para que aproveitem os próximos seis meses para implementar medidas que
contribuam para quebrar o actual impasse e permitam o rápido prosseguimento da demarcação. A UE insta a
Etiópia a cumprir a decisão da Comissão de Fronteiras acordada no âmbito do Acordo de Paz de Argel e a
cooperar plenamente com a Comissão de Fronteiras na implementação da decisão.

A UE reitera o seu pleno apoio aos esforços continuados do Secretário-Geral, do seu Representante Especial,
L. J. Legwaila, e do seu Enviado Especial, L. Axworthy, apelando à Eritreia para que colabore de forma
construtiva com o Enviado Especial do Secretário-Geral.

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 � potenciais candidatos � e a
Islândia 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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109/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a adopção da
Resolução 1564 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, relativa ao Sudão

Bruxelas, 23 de Setembro de 2004

A União Europeia congratula-se com a adopção da Resolução 1564 do Conselho de Segurança das Nações
Unidas.

A Resolução 1564 representa um importante contributo para a pressão acrescida que urge exercer sobre o
Governo do Sudão, o Movimento para a Justiça e Igualdade, o Exército/Movimento de Libertação do Sudão
e o Movimento Popular de Libertação do Sudão para que encontrem, como prioridade imediata, uma solução
política para os conflitos no Sudão.

A União Europeia apoia plenamente o apelo lançado pelo Conselho de Segurança ao Governo do Sudão para
que este cumpra as suas obrigações para com todos os sudaneses e a comunidade internacional. A União
Europeia insta igualmente as restantes partes envolvidas nos conflitos a respeitarem na íntegra as suas
obrigações internacionais. Tal como o Conselho de Segurança, também a União Europeia lamenta as
recentes violações do cessar-fogo e salienta a premente necessidade de pôr termo ao clima de impunidade
que reina em Darfur, levando a julgamento os responsáveis por tais actos, nomeadamente os membros das
forças de defesa popular e das milícias Janjawid.

A União Europeia congratula-se igualmente com o facto de o Conselho de Segurança estar disposto a encarar
a adopção de medidas adicionais, tal como previstas no artigo 41.º da Carta das Nações Unidas, caso o
Governo do Sudão não cumpra plenamente a Resolução 1556 (2004).

A União Europeia atribui grande importância à criação de uma comissão internacional de inquérito
incumbida de investigar imediatamente todos os relatos de violações do direito humanitário internacional e
dos direitos humanos, cometidas por todas as partes na região de Darfur, a fim de apurar se terão sido
perpetrados actos de genocídio e de identificar os autores de tais violações, para que estes sejam levados a
julgamento.

A União Europeia reconhece plenamente o papel de liderança da União Africana na solução do conflito em
Darfur. Continuará a prestar todo o seu apoio à UA no exercício da sua missão nessa região.

A União Europeia reconhece a necessidade de manter a assistência humanitária e continuará a dar o seu
contributo no sentido de apoiar as pessoas afectadas pelo conflito em Darfur.

A União Europeia recorda as conclusões do Conselho de 12 e 26 de Julho, bem como de 13 de Setembro, e
confirma o seu pleno empenhamento em contribuir para a solução dos conflitos no Sudão, que assume
grande prioridade.

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 fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação.

_______________
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111/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre
as eleições legislativas na República do Cazaquistão

Bruxelas, 8 de Outubro de 200

A União Europeia toma nota das eleições legislativas na República do Cazaquistão, que tiveram lugar em
19 de Setembro de 2004, tendo a segunda volta sido realizada em 3 de Outubro de 2004.

A União Europeia subscreve a declaração sobre as constatações e conclusões preliminares da Missão
Internacional de Observação de Eleições (MIOE) liderada pela OSCE/ODIHR e acolhe com agrado algumas
alterações introduzidas desde as últimas eleições. Destacam-se as melhorias da lei eleitoral, que facultam
uma maior transparência do processo eleitoral na sua globalidade. A União Europeia acolhe com igual
agrado outras alterações a nível do registo dos partidos e dos observadores internos, como se assinala em o
relatório da MIOE.

Porém, a União Europeia regista igualmente a conclusão da MIOE de que em muitos aspectos o processo
eleitoral ficou aquém dos compromissos para com a OSCE e outros padrões internacionais em matéria de
eleições democráticas. Alguns dos problemas comunicados antes das eleições às autoridades do Cazaquistão
foram de facto testemunhados no período pré-eleitoral e no próprio dia. Foi o caso da introdução não
transparente do voto electrónico e da forte parcialidade da comunicação social na cobertura da campanha.

Outros problemas afectaram também negativamente a confiança dos eleitores no processo eleitoral. Houve,
por exemplo, problemas com aspectos do funcionamento da Comissão Eleitoral central, com a composição
das comissões eleitorais, com o sistema de tratamento das reclamações e com a falta de rigor na inscrição dos
eleitores.

A União Europeia regista também que continuou a não haver regulamentos em muitas mesas de voto. Neste
contexto, a União Europeia exorta as autoridades cazaques a averiguarem integralmente as graves alegações
feitas por partidos políticos de que as eleições foram ensombrados por casos de fraude nalguns locais.

Além disso, continua a preocupar a União Europeia que dois destacados dirigentes da oposição, Galymjan
Jakianov e Bulat Abilov, não tenham podido concorrer ao cargo. 

A União Europeia exorta as autoridades do Cazaquistão a prosseguirem os seus esforços para melhorar o
enquadramento eleitoral e a empreenderem as diligências necessárias para que os próximos actos eleitorais
respeitem integralmente os padrões internacionais. A União Europeia mantém-se pronta a oferecer o seu
auxílio a esse respeito, em cooperação com a OSCE.

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 Listenstaine 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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112/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a Bielorrússia

Bruxelas, 24 de Setembro de 2004

A União Europeia está seriamente preocupada pelo facto de a Bielorrússia não ter ainda levado a cabo uma
investigação exaustiva, credível e independente do eventual envolvimento de três funcionários bielorrussos
no desaparecimento e morte de três dirigentes da oposição da Bielorrússia, bem como de um jornalista, nos
anos de 1999 e 2000.  Estes factos foram pormenorizadamente relatados no "Relatório Pourgourides", da
Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, aprovado a 28 de Abril de 2004.

Na declaração de 14 de Maio de 2004, a União Europeia pediu que fosse aberta uma investigação
independente, sob a responsabilidade de um investigador neutro.  A União Europeia levantou também a
questão de saber se, na pendência de tal investigação, as pessoas contra as quais foram feitas estas graves
acusações deveriam manter-se nas posições de responsabilidade que detinham.

A UE não obteve nenhuma reacção oficial das autoridades da Bielorrússia à sua declaração, nem tem
conhecimento de que estas estejam a proceder a qualquer investigação independente e imparcial. Os
indivíduos que o relatório Pourgourides aponta como principais responsáveis pelos desaparecimentos, bem
como os que não tomaram a iniciativa de lançar a sua investigação, mantiveram-se nas posições que
detinham ou passaram a ocupar outros importantes lugares de responsabilidade.

Face aos evidentes entraves colocados à justiça e na falta de uma investigação nos termos em que a solicitou,
a União Europeia decidiu hoje restringir a entrada no seu território aos altos funcionários que são
considerados os principais responsáveis por não ter sido lançada tal investigação nem promovida a punição
dos alegados crimes, bem como às pessoas que o relatório Pourgourides considera terem sido os principais
responsáveis pelos desaparecimentos e pelo posterior encobrimento dos factos.

Além disso, a UE considera inapropriada a presença de tais pessoas em reuniões públicas realizadas nas
instituições da União e nos seus Estados-Membros.

A UE reserva-se o direito de considerar a hipótese de vir a tomar novas medidas neste contexto.

A UE reavaliará a sua posição à luz da futura evolução da situação, tendo em conta a disposição das
autoridades bielorrussas pertinentes para proceder à investigação exaustiva e transparente dos
desaparecimentos e para levar a tribunal os responsáveis por esses crimes.

Neste contexto, a UE apela mais uma vez às autoridades bielorrussas, inclusive ao Presidente da República
da Bielorrússia, para que tomem as iniciativas que lhes foram solicitadas pela União.

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 GERAIS62

Boletim 25.10.2004 - PT - PE 347.430

113/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a Posição Comum 2004/661/PESC do Conselho, de 24 de Setembro de 2004, que impõe medidas

restritivas contra alguns altos funcionários da Bielorrússia
Bruxelas, 6 de Outubro de 2004

A Bulgária, a Roménia 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 a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega � países da EFTA membros do Espaço Económico
Europeu � declaram que subscrevem os objectivos da Posição Comum 2004/661/PESC do Conselho,
de 24 de Setembro de 2004, que impõe medidas restritivas contra alguns altos funcionários da Bielorrússia.
Mais declaram que assegurarão a conformidade das suas políticas nacionais com a referida posição comum.

A UE regista e saúda este compromisso.

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

_______________

114/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, relativa à declaração do Governo do Ruanda
a respeito do relatório parlamentar sobre a ideologia do genocídio

Bruxelas, 6 de Outubro de 2004

1. A UE, tendo tomado conhecimento da recente declaração pública do Governo do Ruanda sobre o
relatório parlamentar consagrado à "ideologia do genocídio", saúda o anúncio de que as autoridades
competentes irão proceder a um novo inquérito, de carácter exaustivo. A União apela àquelas
autoridades para que levem a cabo a referida investigação o mais rapidamente possível.

2. A UE lamenta que o Governo do Ruanda não tenha declarado inequivocamente que, até prova em
contrário, se presume a inocência das pessoas mencionadas no relatório parlamentar. Foram
publicamente formuladas acusações contra indivíduos sem que as mesmas se baseassem em informações
com fundamentação bastante. O relatório tem, pois, um efeito intimidativo.

3. O relatório parlamentar vem comprovar que há ainda muitas barreiras a ultrapassar antes de se alcançar a
unidade e uma verdadeira reconciliação. As feridas causadas pelo genocídio e pela guerra civil ainda
estão abertas. A UE subscreve a conclusão do relatório de que os responsáveis pela intimidação e o
assassinato de sobreviventes e testemunhas deveriam ser levados a tribunal, e compromete-se a continuar
a dar o seu apoio para que o genocídio não seja esquecido, tanto a nível nacional como internacional.
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4. Contudo, a UE manifesta a sua apreensão perante a abundante utilização dos termos "ideologia do
genocídio" e "divisionismo", insistindo junto do Governo do Ruanda em que se torna necessário
clarificar a definição desses vocábulos e especificar de que modo estão associados às leis sobre
discriminação e sectarismo e à liberdade de expressão em geral.

5. A liberdade de expressão, a liberdade de associação e a liberdade de imprensa constituem a base do
Estado democrático e inclusivo. A UE insta o Governo do Ruanda a alargar o espaço político à expressão
de opiniões e perspectivas diferentes.

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 Listenstaine 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.

_______________

115/04

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

Bruxelas, 10 de Outubro de 2004

Por ocasião do segundo Dia Mundial contra a Pena de Morte, a UE reitera a sua oposição de princípio e de
longa data contra a pena de morte.

A UE considera que a abolição da pena de morte contribui para o reforço da dignidade humana e para o
progressivo desenvolvimento dos direitos humanos. Em sua opinião, esta forma de castigo é cruel e
desumana, não tem qualquer efeito dissuasor e impede toda a reparação de eventuais erros judiciais.

É essa a razão por que a pena de morte foi desde há muito abolida em todos os países da União Europeia.
Mas as razões para essa abolição são válidas para qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, pelo que a
sua abolição universal, tanto em tempo de paz como em tempo de guerra, é uma posição defendida
convictamente por todos os membros da UE.

A UE exorta todos os países que ainda não aboliram a pena de morte a fazê-lo, e a introduzir entretanto uma
moratória, como primeiro passo na via da abolição. A UE congratula-se com a tendência que se verifica a
nível mundial no sentido da abolição e com o facto de a comunidade internacional ter excluído o recurso à
pena de morte ao instituir tribunais internacionais e o Tribunal Penal Internacional, competentes para julgar
os crimes mais hediondos, tais como o genocídio e os crimes contra a humanidade.
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Em relação aos países que mantêm a pena de morte, a UE apela à restrição progressiva do seu âmbito de
aplicação e à observância das normas mínimas consagradas nos instrumentos internacionais em matéria de
direitos humanos. A UE insta designadamente todos os Estados a não condenarem à pena de morte
delinquentes juvenis ou pessoas dementes.

A UE aplaude as organizações da sociedade civil que tomaram a iniciativa de organizar este Dia Mundial
contra a Pena de Morte, celebrado pela primeira vez em 2003. A UE subscreve os objectivos desta iniciativa,
que consistem em fomentar o debate público, reforçar a oposição pública à pena de morte e pressionar os
países em que ainda vigora a porem termo às execuções e a aboli-la. O compromisso político assumido pela
UE no sentido da abolição da pena de morte em todo o mundo é apoiado por um financiamento comunitário
através da Iniciativa Europeia para a Democracia e os Direitos do Homem.

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.

_______________

116/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o resultado das eleições presidenciais
na Somália

Bruxelas, 14 de Outubro de 2004

A União Europeia congratula-se com o facto de a eleição do Presidente da Federação da Somália ter sido
concluída com êxito em 10 de Outubro de 2004 em Nairobi, no Quénia. A eleição confirma o compromisso
da Somália em ultrapassar o vazio político que dura há mais de uma década e em levar a bom porto a
Conferência de Reconciliação Nacional somali. A eleição do Presidente constitui um marco no processo de
paz e de reconciliação, abrindo caminho à constituição de um Governo Federal de Transição.

A União Europeia felicita o novo Presidente da Somália, Abdullahi Yusuf Ahmed, por ocasião da sua
eleição. A União Europeia reconhece ainda o importante papel desempenhado pelos dirigentes somalis na
Assembleia Federal de Transição na salvaguarda dos princípios democráticos do processo eleitoral.

A União Europeia continuará a apoiar o processo de paz e de reconciliação e a transição para um Estado
federal na Somália. Além disso, a UE está disposta a prestar assistência a um Governo Federal de Transição
segundo as modalidades a acordar entre esse Governo e a comunidade internacional.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia 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 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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117/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
a comemorar o aniversário dos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001

Bruxelas, 11 de Setembro de 2004

Três anos volvidos sobre os atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001 nos Estados Unidos, a União
Europeia presta tributo à memória das vítimas e reitera a sua condenação mais veemente de todas as formas
de terrorismo.

Infelizmente, o mundo tem testemunhado, desde essa data, um recrudescer de atentados impiedosos e cruéis
contra civis inocentes. A tomada de crianças e de pais como reféns na Rússia, os raptos e assassinatos no
Iraque e no Afeganistão e os ataques bombistas indiscriminados em Madrid, Istambul e Jacarta, são apenas
algumas das atrocidades terroristas recentes que chocaram o mundo. A União Europeia chora as vítimas do
terrorismo e apresenta as suas condolências às respectivas famílias.

Os líderes religiosos e políticos de todo o mundo estão unidos na convicção de que nenhum objectivo
religioso ou político poderá jamais justificar actos de terrorismo. Os cidadãos de todos os países abominam o
terrorismo e merecem que se tomem medidas eficazes para lutar contra este flagelo.

A comunidade internacional tem de intensificar os esforços de luta contra o terrorismo. Para a União
Europeia, esta luta é absolutamente prioritária. A União e os seus Estados-Membros estão a investir
colectivamente, de forma maciça, em medidas tendentes a prevenir e a combater o terrorismo, e estão
determinados a prosseguir nesta via. A União Europeia está pronta a colaborar com todos os parceiros neste
empreendimento de suma importância.

_______________
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CONFERÊNCIA DOS REPRESENTANTES DOS GOVERNOS DOS
ESTADOS-MEMBROS

NOMEAÇÃO DE UM JUIZ PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

O Presidente da Conferência dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros transmitiu, em 23 de
Setembro de 2004, para informação do Parlamento Europeu, cópia certificada conforme da decisão relativa à
nomeação do

Sr. Aindrias Ó CAOIMH

para juiz do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, em substituição da Sra. Fidelma MACKEN,
para o período correspondente ao mandato restante desta, a saber, a partir da data da sua prestação de
juramento até 6 de Outubro de 2009.

_______________
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

Bruxelas, 22 de Setembro de 2004

ASSEMBLEIA PLENÁRIA
15 E 16 DE SETEMBRO 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")

Na reunião plenária, Atzo NICOLAÏ, secretário de Estado dos Assuntos Europeus dos Países Baixos,
apresentou as prioridades do programa da Presidência neerlandesa do Conselho.

1. GOVERNAÇÃO EUROPEIA

•  Para uma melhor governação económica da UE
� Relator: J. van IERSEL (Empregadores � NL)

− Referências: Parecer de iniciativa � CESE 1203/2004

− Pontos-chave:

1. Uma política e uma integração eficazes são impensáveis na ausência de um quadro constitucional
transparente e credível capaz de assegurar o cumprimento dos compromissos europeus. É
justamente por este motivo que o parecer do CESE se refere explicitamente à necessidade de
condições-quadro institucionais e administrativas, ou seja, de uma boa governação.

2. Com efeito, numa União Europeia alargada, é ainda mais relevante uma implantação sólida da
Comissão. Os reflexos intergovernamentais tendem a aumentar. O CESE adverte, com
veemência, para esta evolução. Neste período crucial, a extensão da maioria qualificada terá
repercussões muito positivas. No que lhe diz respeito, o CESE apreciaria uma maior
transparência das actividades do Conselho "Competitividade".

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
http://www.cese.europa.eu
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3. O Conselho Europeu anota a intenção da Comissão de estabelecer um roteiro para a consolidação
e a aplicação efectiva da Estratégia de Lisboa. O CESE considera essencial que a estratégia de
Lisboa de "novo estilo" se guie pela metodologia da "Europa 92" que teve tanto êxito. Mas a sua
aplicação deixa a desejar quase invariavelmente. Merecem igualmente um lugar de destaque na
estratégia de Lisboa de "novo estilo", designadamente:

� a política industrial em certos sectores surgida de uma acção concertada entre as empresas
(incluindo os parceiros envolvidos na negociação colectiva), a Comissão e o Conselho;

� os resultados dos programas e das plataformas tecnológicas da UE, o reforço da cooperação
transfronteiras entre os centros de conhecimento e os cientistas à escala comunitária e a
intensificação da cooperação entre as universidades e os intervenientes no mercado;

� uma política regional em que se dê especial ênfase ao conhecimento e à renovação.

4. A "parceria para a mudança" encerra enormes potencialidades. Poderá resultar numa nova forma
de comunicação e em novas alianças entre os muitos participantes no processo de integração
europeia. Também esta parceria é parte integrante da boa governação.

− Contacto: Gilbert MARCHLEWITZ
(Tel.: 00 32 2 546 93 58 � e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int)

•  Perspectivas financeiras 2007-2013
− Relator: G. DASSIS (Trabalhadores � EL)

− Referências: COM(2004) 101 final � CESE 1204/2004

− Pontos-chave:

O Comité manifesta um ponto de vista globalmente positivo sobre a Comunicação da Comissão ao
Conselho e ao Parlamento Europeu, "Construir o nosso futuro comum: Desafios políticos e meios
orçamentais para a União alargada � 2007-2013". Contudo, o Comité emite uma série de reservas sobre a
Comunicação, em particular sobre a escassez dos montantes previstos para a progressão da estratégia de
Lisboa e o desenvolvimento sustentável.

 
− Contacto: Roberto PIETRASANTA

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

2. DINAMIZAÇÃO DA VIDA ECONÓMICA
 
•  Plano de acção espírito empresarial
− Relator: B. BUTTERS (Empregadores � UK)

� Referências: COM(2004) 70 final � CESE 1198/2004

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
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 � Pontos-chave:

 O Comité acolhe favoravelmente o Plano de Acção da Comissão e reitera a sua apreciação positiva
quanto aos esforços desenvolvidos pela Direcção Geral da Empresa desde o início deste processo em
princípios de 2002. Todavia, o Comité insta à definição de pontos de acção específicos em cada área
estratégica do Plano de Acção que será indispensável para assegurar uma aplicação bem sucedida.
Simultaneamente, o Comité reconhece que grande parte da acção necessária tem de ser promovida por
responsáveis políticos de diversas instâncias, e não apenas da DG da Empresa.

O Plano de Acção é apenas o ponto de partida de um processo a longo prazo. Esse processo só terá êxito
se houver uma integração horizontal entre diversas áreas de política e vertical entre os responsáveis
políticos a vários níveis. O Plano de Acção e outras iniciativas com ele relacionadas, que serão lançadas
proximamente, devem obter uma resposta positiva desses responsáveis políticos. O Comité insta, em
particular, com outras Direcções-Gerais da Comissão e as autoridades dos Estados-Membros para
desempenharem um papel activo. A incorporação de uma abordagem "pensar primeiro em pequena
escala" no processo europeu de construção de políticas representará o mais significativo contributo
individual das instituições europeias para a promoção de maior actividade empresarial na Europa.

Quem elabora as políticas europeias também precisa de encontrar vias para desdramatizar o espírito
empresarial em termos de percepções superficiais. Grupos específicos, como jovens, mas também pessoas
mais idosas, precisam de ser incentivados a ponderar seriamente a actividade empresarial como uma
opção de carreira realista e positiva.

 
− Contacto: Aleksandra KLENKE

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

•  Política de turismo e cooperação público-privado
− Relator: J. MENDOZA (Trabalhadores � ES)

− Referências: Parecer de iniciativa � CESE 1199/2004
 
− Pontos-chave:
 

O CESE define vários objectivos para a cooperação público-privado actual: objectivos sectoriais, sociais,
económicos e ambientais.

Estabelece também princípios e critérios de cooperação:

Princípios:

� da competência,
� da co-responsabilidade,
� do voluntariado,
� da democracia.

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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Critérios de:

� concretização de objectivos,
� relevância,
� controlo de resultados,
� correspondência.

Define igualmente fórmulas concretas de parceria de tipo formal e não formal.

Numa espécie de análise comparativa ("benchmarking"), o Comité cita e explica algumas experiências
bem sucedidas de cooperação público-privado no âmbito do turismo europeu.

Por último, sugere à Comissão que analise a possibilidade de constituir um Conselho Consultivo
Europeu do Turismo, ao mesmo tempo que comunica, por meio de uma declaração, o seu apoio anual
ao Dia Mundial do Turismo, estabelecido pela OMT (Organização Mundial de Turismo).

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

3. GESTÃO DAS MUTAÇÕES DEMOGRÁFICAS E SOCIAIS

•  Necessidades de investigação no domínio das mutações demográficas
− Relatora: R. HEINISCH (Interesses Diversos � DE)

− Referências: Parecer de iniciativa � CESE 1206/2004
 
− Pontos-chave:

Tendo em conta as mutações demográficas, bem como as oportunidades e os riscos para a qualidade de
vida do número cada vez maior de pessoas idosas na Europa, o Comité apela:

a) à inserção no 7º programa-quadro em matéria de investigação de uma acção-chave neste domínio,
e

b) à adopção de medidas de acompanhamento visando criar bases fundamentadas de decisão, que
permitam planificar, decidir e actuar politicamente em tempo útil, tanto a nível nacional como
europeu.

As seguintes medidas de acompanhamento são consideradas particularmente necessárias para garantir o
cumprimento do artigo 25º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que reconhece às
pessoas idosas o direito a uma existência condigna e à sua participação activa na vida cívica e nos
processos de decisão:

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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� criação de um observatório comum (Observatório Europeu) com vista à instalação de uma Agência
Europeia do Envelhecimento e de um banco de dados com o objectivo de produzir, compilar e
difundir conhecimentos, a fim de melhorar o método aberto de coordenação e deles extrair
conclusões importantes do ponto de vista político e prático; e

� criação no CESE de uma categoria denominada "Sociedade em Envelhecimento".

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

•  O Papel das organizações de mulheres como agentes não governamentais na
aplicação do Acordo de Cotonou

− Relatora: S. FLORIO (Empregadores � IT)

− Referência: Parecer de iniciativa � CESE 1205/2004
 
− Pontos-chave:

Em Junho de 2000, foi celebrado, entre a União Europeia e os países ACO, o Acordo de Cotonou. Este
Acordo introduziu uma abordagem participativa em termos de processo de desenvolvimento, ao
reconhecer o importante peso dos agentes não governamentais na definição de estratégias nacionais de
desenvolvimento.

O objectivo do presente parecer é frisar o contributo específico que as organizações de mulheres podem
ter no desenvolvimento de estratégias nos países ACP e na pesquisa acerca da forma de reforçar o seu
contributo.

De testemunhos recolhidos em fóruns e seminários regionais infere-se que a participação das associações,
ONG e organizações de mulheres na definição das estratégias nacionais é muito escassa, na maioria dos
casos. É grande o fosso entre, por um lado,  intenções proclamadas e dispositivos do Acordo e, por outro,
a sua aplicação prática. Igualmente escassas são, de resto, as acções e medidas que visam facilitar a
participação das mulheres

É necessário definir com maior clareza e determinação os objectivos destinados a apoiar as mulheres,
bem como as medidas a tomar se a União Europeia quiser realmente melhorar as condições de vida das
mulheres e dos pobres.

O objectivo é criar as condições de base da sua real participação, valorização e apoio, a fim de que elas
beneficiem das mesmas oportunidades que os homens com vista ao desenvolvimento dos respectivos
países.

Entre as recomendações propostas, registam-se as seguintes:

� Deveriam ser conferidas responsabilidades específicas às delegações da Comissão Europeia para
promover a igualdade entre homens e mulheres;

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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� Particular atenção deverá ser dada à identificação das realidades existentes na área do associativismo
feminino nos ACP;

� Os documentos referentes às estratégias nacionais deveriam prever acções positivas de apoio às
actividades das associações de mulheres;

� O Comité convida a Comissão a abrir uma linha de financiamento específica para as organizações
femininas da sociedade civil;

� Seria importante criar canais preferenciais para as organizações de mulheres no que diz respeito ao
acesso ao financiamento;

� O Comité solicitará uma participação igual de delegações femininas nos seminários que vier a
organizar;

� O Comité deverá organizar num futuro próximo uma conferência sobre a valorização do papel das
mulheres no processo de desenvolvimento.

− Contacto: Susanna BAIZOU
(Tel.: 00 32 2 546 98 45 � e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int)

4. AGRICULTURA – FACTOR DE DESENVOLVIMENTO
SOCIOECONÓMICO

•  Agricultura nas zonas periurbanas
− Relator: J. CABALL I SUBIRANA (Interesses Diversos � ES)

 
− Referências: Parecer de iniciativa � CESE 1209/2004

 
− Pontos-chave:

 
No presente parecer de iniciativa, o CESE propõe que se accionem mecanismos e instrumentos para
proteger e desenvolver os espaços naturais periurbanos.

Para o CESE um instrumento essencial é o reconhecimento social, político e administrativo da existência
destas zonas periurbanas, bem como do papel que elas desempenham na relação cidade/campo.

Para que haja reconhecimento social, político e administrativo ao nível europeu, o CESE propõe que se
leve a cabo uma acção europeia sobre os espaços agrícolas periurbanos que reconheça os valores e as
funções destes espaços e se lancem as bases para a elaboração de legislações nacionais sobre a matéria,
assentes em critérios comuns.

A garantia de um desenvolvimento dinâmico e sustentável da agricultura periurbana e dos
correspondentes espaços pressupõe processos em que a administração local desempenha um papel
fundamental.

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Além disso, dada a fragilidade dos espaços naturais periurbanos e da própria agricultura periurbana
europeia, o CESE considera importante que se crie um observatório europeu sobre a agricultura
periurbana, que tenha uma visão global dos espaços naturais periurbanos e da agricultura periurbana e,
sobretudo, funcione como centro de referência para o seguimento, análise e difusão da situação da
agricultura periurbana europeia e como ponto de encontro, reflexão e diálogo entre as administrações
locais de primeiro e segundo nível e entre vários organismos europeus. Deve, ainda, apresentar propostas
de iniciativas de preservação e desenvolvimento destes espaços periurbanos e da sua agricultura.

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

5. MERCADO ÚNICO – HARMONIZAÇÃO FISCAL E SIMPLIFICAÇÃO
DAS REGRAS COMERCIAIS

•  Sistema comum de imposto sobre o valor acrescentado (revisão)
− Relator: U. BURANI (Empregadores � IT)

− Referências: COM(2004) 246 final � 2004/0079 (CNS) � CESE 1202/2004

− Pontos-chave:

O CESE não tenciona, com o presente documento, manifestar um parecer negativo sobre a política dos
Estados-Membros em matéria de IVA; tem consciência do facto de ainda demasiados factores internos,
económicos e políticos, condicionarem as suas decisões. Todavia, manifesta o desejo de que, não daqui a
muito tempo, toda a matéria seja reexaminada, para instituir um regime definitivo e atenuar, se não
mesmo suprimir, um dos mais visíveis obstáculos ainda existentes para a realização de um mercado
interno inspirado em regras comuns.

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

•  Sementes – Supervisão oficial em países terceiros
− Relator: G. BROS (Interesses Diversos � FR)

− Referências: COM(2004) 263 final � 2004/0086 (CNS) � CESE 1207/2004

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

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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6. RESPEITO DO AMBIENTE NA INDÚSTRIA E NO COMÉRCIO

•  Homologação de veículos a motor
− Relator: V. RANOCCHIARI (Empregadores � IT)

− Referências: COM(2004) 162 final � 2004/0053 (COD) � CESE 1200/2004
 
− Contacto: Aleksandra KLENKE

(Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)
 
•  Integração dos aspectos ambientais
− Relator: A. PEZZINI (Empregadores � IT)
 
− Referências: COM(2004) 130 final � CESE 1208/2004
 
− Contacto: Katalin GÖNCZY

(Tel.: 00 32 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)
 
 
7. PROMOÇÃO DA CULTURA EUROPEIA

•  Património cinematográfico
− Relator: P. BRAGHIN (Empregadores � IT)
 
− Referências: COM(2004) 171 final � 2004/0066 (COD) � CESE1201/2004
 
− Contacto: Raffaele Del FIORE

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

______________________

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu
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Repertório das
resoluções e decisões aprovadas,

temas debatidos em sessão e seguimento dado

Este documento está disponível em

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet)
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet)

A presente secção é da autoria da Direcção-Geral das Comissões e Delegações

ACOMPANHAMENTO DOS
TRABALHOS

DO PARLAMENTO EUROPEU

http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm


Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 6
Type: http:

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

Page: 67
Type: http:

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

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:gilbert.marchlewitz@esc.eu.int
New: mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

Old: mailto:susanna.baizou@esc.eu.int
New: mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 75
Type: http:

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


	PRESIDÊNCIA
	PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

	COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
	NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO

	ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS
	PERGUNTAS ESCRITAS	(Situação em 18.10.2004)
	PERÍODO DE PERGUNTAS	(B6-0007/04)				4 e 15 Setembro 2004
	PERÍODO DE PERGUNTAS	(B6-0007/04)				4 e 15 Setembro 2004
	PERÍODO DE PERGUNTAS	(B6-0007/04)				4 e 15 Setembro 2004
	RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
	DECLARAÇÕES ESCRITAS1

	ACTOS OFICIAIS
	DOCUMENTOS DA COMISSÃO

	INFORMAÇÕES GERAIS
	CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA
	POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM
	CONFERÊNCIA DOS REPRESENTANTES DOS GOVERNOS DOS ESTADOS-MEMBROS
	COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

	ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS�DO PARLAMENTO EUROPEU
	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1
	Page 2


