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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES

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

43/2004 Security

45/2004 Abertura do registo central de presenças na segunda-feira, 20 de Dezembro de 2004

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

RENÚNCIA AO MANDATO NO PARLAMENTO EUROPEU
DE UM DEPUTADO ELEITO NA HUNGRIA

Ao abrigo do preceituado no nº 3 do artigo 4º do Regimento,

o Sr. Gábor DEMSZKY (ALDE/HU)

renunciou ao seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu com efeitos em 29 de Outubro de 2004.

O Parlamento registou esta renúncia na sessão plenária de 15 de Novembro de 2004.

_______________

NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA ELEIÇÃO
DE UMA DEPUTADA AO PARLAMENTO EUROPEU

ELEITA NA HUNGRIA

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 2 de Dezembro de 2004, tomou conhecimento da eleição de

Viktória BERNÁTHNÉ MOHÁCSI

em substituição do deputado Gábor DEMSZKY(ALDE/HU), com efeitos a partir do dia 29 de Novembro
de 2004.

_______________
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS

Na sessão de 15 de Novembro de 2004, o Parlamento Europeu domou conhecimento de que

Robert KILROY-SILK (UK)

deixou de ser membro do Grupo Indpendência/Democracia (IND/DEM), con efeito em 1 de Novembro de
2004.

_______________

Na sessão de 1 de Dezembro de 2004, o Parlamento Europeu domou conhecimento de que

Bogdan GOLIK
Wieslaw Stefan KUC

aderiu ao Grupo Socialista no Parlamento Europeu (PSE) con efeito em 1 de Dezembro de 2004.

_______________
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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 02.12.2004)

Autor Objecto N°

Roberta Angelilli Fundos para a recuperação de um edifício rural e sua
transformação em centro de internamento e reabilitação de
doentes de anorexia e de bulimia

E-2784/04

Frederika Brepoels Definição europeia de carne de vitela E-2785/04

Koenraad Dillen Direitos do Homem na Turquia E-2786/04

José Ribeiro e Castro União Africana - centro de combate ao terrorismo E-2787/04

José Ribeiro e Castro Cimeira de Tripoli - Darfur E-2788/04

Sophia in 't Veld Não-discriminação e casamento entre pessoas do mesmo
sexo

P-2789/04

Manolis Mavrommatis Aplicação da Directiva 1999/70/CE P-2790/04

Proinsias De Rossa Nomeação de um Embaixador da UE para a SIDA E-2791/04

Proinsias De Rossa Não aplicação da Directiva 2003/9/CE na Irlanda E-2792/04

Proinsias De Rossa Enfermeiras e médico condenados à morte na Líbia E-2793/04

Proinsias De Rossa Enfermeiras e médico condenados à morte na Líbia E-2794/04

Proinsias De Rossa Transportes: contratos de serviço público E-2795/04

Proinsias De Rossa Transportes: contratos de serviço público E-2796/04

Proinsias De Rossa Libéria E-2797/04

Proinsias De Rossa Subsídio concedido à empresa CIE E-2798/04

Proinsias De Rossa Pedidos apresentados ao abrigo do artigo 6º do FSE E-2799/04

Proinsias De Rossa Relação entre a utilização do aromatizante diacetil no
popcorn e doença pulmonar

E-2800/04

Proinsias De Rossa Isenções fiscais concedidas às coudelarias irlandesas E-2801/04

Proinsias De Rossa Direitos dos passageiros com mobilidade reduzida que
viajam por via aérea

E-2802/04

Proinsias De Rossa Directiva relativa aos trabalhadores de agências de
trabalho temporário

E-2803/04

Proinsias De Rossa Programa Marco Polo E-2804/04

Proinsias De Rossa Implementação da Directiva relativa à avaliação do
impacto ambiental na Irlanda

E-2805/04
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Proinsias De Rossa Assassínio de mulheres em Ciudad Juarez e Chihuahua,
no México

E-2806/04

Proinsias De Rossa Exame de condução teórico E-2807/04

Proinsias De Rossa Tratamento de deficientes mentais em instituições
psiquiátricas na República Checa

E-2808/04

Proinsias De Rossa Estudo sobre o tratamento dos deficientes mentais em
instituições psiquiátricas

E-2809/04

Proinsias De Rossa Respeito em todos os Estados-Membros da Directiva
relativa às viagens organizadas e da Directiva relativa às
cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os
consumidores

E-2810/04

Proinsias De Rossa Eventual violação do embargo da UE ao fornecimento de
armas ao Sudão

E-2811/04

Proinsias De Rossa Horários de voo e restrições operacionais das tripulações -
COM(2002)30 final

E-2812/04

Marie-Line Reynaud Europa social e política social E-2813/04

Marie-Line Reynaud Laicidade E-2814/04

Fernando Fernández Martín Fundo Agrícola Europeu para o Desenvolvimento Rural
nas regiões ultraperiféricas

E-2815/04

Georgios Karatzaferis Desenho das novas notas de 1 e 2 euros E-2816/04

Georgios Karatzaferis Desenho nas novas notas de 1 e 2 euros E-2817/04

Jean Lambert Normas laborais e remuneração nos antigos e nos novos
Estados-Membros

E-2818/04

Marie-Line Reynaud O euro e a Europa E-2819/04

Antonio De Poli Tráfico de mulheres marcadas e reduzidas à escravatura E-2820/04

Antonio De Poli Tráfico de mulheres marcadas e reduzidas à escravatura E-2821/04

Giovanni Fava e Luigi Cocilovo Construção de estruturas hoteleiras nas ilhas Eólias E-2822/04

Erik Meijer Crescimento da parcela de mercado dos "Sport Utility
Vehicles" (SUV) e iniciativas da Comissão para elevar as
normas ambientais e de segurança aplicáveis aos veículos
comercializados no mercado interno

E-2823/04

Bart Staes Poluição dos sedimentos nos leitos dos rios e lagos da
União Europeia

E-2824/04

José Ribeiro e Castro Angola - redes terroristas E-2825/04

James Allister Salários da Comissão P-2826/04
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Bernat Joan i Marí Planos de saneamento de bacias hidrográficas da
Comunidade Autónoma de Aragão

E-2827/04

James Allister Salários da Comissão E-2828/04

James Allister Derrogação concedida ao Reino Unido relativamente à
Directiva 2000/78/CE

E-2829/04

Konstantinos Hatzidakis Restauração do monumento de Santa Sofia a título do
Programa "Cultura 2000-2006"

P-2830/04

Ian Hudghton Evacuação da população da ilha Diego Garcia perpetrada
pelo Governo do Reino Unido

P-2831/04

Josu Ortuondo Larrea Patentes de software E-2832/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Política europeia de luta contra os incêndios florestais E-2833/04

Josu Ortuondo Larrea Aplicação do Fundo de Coesão nos territórios menos
desenvolvidos dos Estados-Membros

E-2834/04

Josu Ortuondo Larrea Emigração de universitários e de profissionais de
territórios do Objectivo 1

E-2835/04

Josu Ortuondo Larrea Necessidade de associar a política comunitária de
emprego ao desenvolvimento territorial

E-2836/04

Josu Ortuondo Larrea Fundos Estruturais - recursos financeiros per capita para o
período de programação de  2007-2013

E-2837/04

Josu Ortuondo Larrea Cumprimento dos objectivos de Lisboa no que se refere
ao emprego feminino

E-2838/04

Josu Ortuondo Larrea Indemnização das pessoas afectadas pelo naufrágio do
Prestige

E-2839/04

Josu Ortuondo Larrea Os ganhos de produtividade nos Estados-Membros da
coesão

E-2840/04

Josu Ortuondo Larrea Incumprimento, por parte dos Estados-Membros, da
regulamentação relativa aos portos de refúgio

E-2841/04

Josu Ortuondo Larrea Ligação ferroviária de alta velocidade entre a Galiza e
Portugal e com o resto da União Europeia

E-2842/04

Herbert Bösch Pagamento de 1,5 milhões de dólares a um membro da
Comissão

E-2843/04

Baroness Sarah Ludford Património mundial, cultural e natural E-2844/04

Bruno Gollnisch "1000 debates para a Europa" P-2845/04

Salvador Garriga Polledo Igualdade de tratamento no fornecimento de energia aos
transportes fluviais

E-2846/04
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Salvador Garriga Polledo Aumento da oferta de serviços nas praias do litoral
comunitário

E-2847/04

Salvador Garriga Polledo Vazio jurídico na regulamentação relativa aos edifícios de
madeira

E-2848/04

Pergunta anulada E-2849/04

Bruno Gollnisch "Comunicar a Europa" E-2850/04

Adriana Poli Bortone ONG financiadas pela Comissão Europeia E-2851/04

Hans-Peter Martin Fundo de pensão para Membros do Parlamento Europeu P-2852/04

Kinga Gál Práticas antidemocráticas na campanha eleitoral romena P-2853/04

Toine Manders Custos da retirada da nova Comissão proposta P-2854/04

Gary Titley Disponibilidade do gás de petróleo liquefeito como
combustível para veículos automóveis

E-2855/04

Roger Helmer Violações das convenções relativas à Carta Europeia dos
Direitos Fundamentais

E-2856/04

Glenys Kinnock Birmânia E-2857/04

Margrietus van den Berg Canais de televisão neerlandeses na Alemanha E-2858/04

Ilda Figueiredo Défice orçamental e justiça fiscal E-2859/04

Ilda Figueiredo Método de cálculo da vidragem do pescado congelado E-2860/04

Ilda Figueiredo e Sérgio Ribeiro Construção de vias com fundos comunitários E-2861/04

Christopher Heaton-Harris Conflitos de concorrência na UE E-2862/04

Christopher Heaton-Harris Os bombeiros e a Directiva relativa ao tempo de trabalho E-2863/04

Christopher Heaton-Harris Livre circulação de capitais E-2864/04

Christopher Heaton-Harris Proposta de um novo código aduaneiro E-2865/04

Cristiana Muscardini O UCK financia John Kerry? E-2866/04

Erik Meijer Isolamento dos habitantes não sérvios do Kosovo
relativamente ao resto da Europa em consequência dos
passaportes emitidos pela Missão das Nações Unidas no
Kosovo (UNMIK) e do corte de ligações ferroviárias

E-2867/04

Luís Queiró Ocupação militar do Líbano E-2868/04

Luís Queiró Testes com míssil balístico no Irão E-2869/04

Luís Queiró Relação entre Fundos de Coesão e Pacto de Estabilidade E-2870/04

Luís Queiró Relação entre Fundos de Coesão e Pacto de Estabilidade E-2871/04

Luís Queiró Apoios do Governo italiano à companhia aérea Alitalia E-2872/04
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Luís Queiró Mercosul/UE E-2873/04

Proinsias De Rossa Ajuda aos territórios ultramarinos E-2874/04

Proinsias De Rossa Condições de trabalho dos professores E-2875/04

Proinsias De Rossa Informações sobre as transferências de material
radioactivo

E-2876/04

Proinsias De Rossa Tratamento de que são objecto as uniões de facto na
Irlanda

E-2877/04

Proinsias De Rossa Hospitais psiquiátricos na Roménia E-2878/04

Proinsias De Rossa Sistema romeno de orfanatos do Estado E-2879/04

Proinsias De Rossa Acessibilidade das zonas rurais E-2880/04

Joan Calabuig Rull Sede do Administrador Central que gere um diário
independente no qual são registadas as transacções de
licenças de emissão de gases com efeito de estufa na
Comunidade

E-2881/04

Christoph Konrad Distorções da concorrência pela concessão de ajudas à
indústria das fibras químicas

E-2882/04

Jules Maaten Substâncias activas farmacêuticas ilegais E-2883/04

Jim Higgins Acordo bilateral entre a República da Irlanda e os Estados
Unidos da América sobre o Aeroporto de Shannon

P-2884/04

Marian Harkin Apoio às antigas regiões do objectivo 1 P-2885/04

Raül Romeva i Rueda Nível de cumprimento da estratégia da União Europeia
para o desenvolvimento sustentável

E-2886/04

Pergunta anulada E-2887/04

Proinsias De Rossa Terapia da fala e da língua e reconhecimento das
qualificações profissionais

E-2888/04

Jim Higgins Regime de pagamento único por exploração - aumentos
dos montantes

E-2889/04

Graham Watson Vencimento dos professores britânicos nas Escolas
Europeias

E-2890/04

Giusto Catania Política Agrícola Comum e microempresas agrícolas P-2891/04

Herbert Reul Tratamento desigual na entrada do parque do município
de Orosei na Sardenha

E-2892/04

Monica Frassoni Financiamento concedido à sociedade SIL para um
projecto turístico objecto de um processo de infracção Is
Arenas (Sardenha)

E-2893/04
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Roberta Angelilli Fundos para a realização de um festival cinematográfico E-2894/04

Roberta Angelilli Fundos para um projecto de formação escolar destinado à
formação turística da província de Rieti

E-2895/04

Roberta Angelilli Programa "Energia Inteligente - Europa" (2003-2006) E-2896/04

Giovanni Fava Jardim Bellini P-2897/04

Linda McAvan Revisão da Directiva 91/321/CEE relativa a fórmulas para
lactentes

P-2898/04

Georgios Karatzaferis Atrasos na execução das dotações comunitárias do 3°QCA E-2899/04

Stephen Hughes MEK (movimento de resistência ao regime iraniano) E-2900/04

Bart Staes Rótulo "Made in Europe" E-2901/04

Georgios Toussas Impacto prejudicial da actividade de carga e descarga de
inertes no porto de Nafplion

P-2902/04

Evangelia Tzampazi Catástrofe ecológica no lago de Korónia em Langadas,
Salónica

P-2903/04

Charles Tannock Proibição da exportação de cavalos da UE para a Índia E-2904/04

Paul van Buitenen Clareza no âmbito das queixas de funcionários e dos
procedimentos de avaliação

E-2905/04

Dimitrios Papadimoulis Ilhas do sul do Mar Egeu P-2906/04

Dimitrios Papadimoulis Amnistia fiscal E-2907/04

Manolis Mavrommatis Contaminação por dioxinas E-2908/04

Cristiana Muscardini Retirada do medicamento "rofecoxib" E-2909/04

Véronique De Keyser Pena de morte P-2910/04

Caroline Jackson Interesse da União Europeia num sistema de alerta visual
para evitar acidentes rodoviários devidos a colisões por
trás

P-2911/04

Mauro Zani Directiva 92/100/CEE relativa ao direito de aluguer, ao
direito de comodato e a certos direitos conexos aos
direitos de autor em matéria de propriedade intelectual

P-2912/04

Georgios Karatzaferis Utilização de termos incorrectos pela EURONEWS E-2913/04

Bernard Poignant Processo utilizado para a adopção de planos de
reconstituição

E-2914/04

Koenraad Dillen Tratamento de organização de direitos humanos turca E-2915/04

Fernando Fernández Martín Descargas de águas residuais nas Canárias P-2916/04

Saïd El Khadraoui Serviços portuários P-2917/04
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Barbara Kudrycka Cooperação no domínio Schengen P-2918/04

Christofer Fjellner Alegações traduzidas no Tribunal de Justiça no âmbito
dos processos sobre o "snus" (tabaco de mascar)

P-2919/04

Gay Mitchell Reexportação de veículos com volante à direita no interior
da UE

P-2920/04

Robert Kilroy-Silk Devolução de poderes ao Reino Unido P-2921/04

Alfonso Andria Bibliotecas públicas e direito de comodato P-2922/04

Glyn Ford Liberdade dos meios de comunicação social E-2923/04

Daniel Hannan Audições dos Comissários indigitados E-2924/04

Daniel Hannan Ratificação da proposta de Constituição da UE E-2925/04

Daniel Hannan Salários e regalias dos Comissários indigitados E-2926/04

Daniel Hannan Anúncio publicado no "Guardian" E-2927/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Transparência dos projectos financiados pela União
Europeia na Bulgária e na Roménia

E-2928/04

Barbara Kudrycka Cooperação Schengen E-2929/04

Fernando Fernández Martín Ajudas à aquicultura nas Canárias E-2930/04

Christoph Konrad Distorções da concorrência devido à concessão de auxílios
a bancos dos "Länder" alemães

E-2931/04

Georgios Karatzaferis Reconhecimento pela Turquia da violação dos tratados
internacionais e tentativa de confiscação do orfanato de
Prinkipou

E-2932/04

Eluned Morgan Cuba E-2933/04

Saïd El Khadraoui Serviços portuários E-2934/04

Saïd El Khadraoui Informação sobre as emissões de CO2 dos veículos E-2935/04

Saïd El Khadraoui Incómodo gerado pelo ruído e voos nocturnos E-2936/04

Hélène Goudin Política em matéria de álcool E-2937/04

Robert Kilroy-Silk Força de Reacção Rápida e exército da UE E-2938/04

Robert Kilroy-Silk Actividades do Comité das Regiões E-2939/04

Robert Kilroy-Silk Fundos atribuídos às regiões do Objectivo 1 E-2940/04

Robert Kilroy-Silk Visitas ao estrangeiro dos deputados ao Parlamento
Europeu

E-2941/04

Robert Kilroy-Silk Comité das Regiões E-2942/04
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Robert Kilroy-Silk Medidas tomadas contra pessoas que denunciam
irregularidades - segunda pergunta

E-2943/04

Robert Kilroy-Silk Residentes na América do Sul com direito a viver no
Reino Unido (ou qualquer outro Estado-Membro)

E-2944/04

Robert Kilroy-Silk Teor de níquel nas moedas de 1, 2 e 5 cêntimos E-2945/04

Robert Kilroy-Silk Poderes legislativos de assembleias e parlamentos
regionais

E-2946/04

Robert Kilroy-Silk Destacamento de pessoal dos serviços de segurança junto
das Instituições da União Europeia

E-2947/04

Robert Kilroy-Silk Destruição dos póneis de montanha do País de Gales em
resultado da aplicação da nova regulamentação da
Comissão Europeia ("passaportes para equídeos")

E-2948/04

Witold Tomczak Medidas relativas à abolição dos direitos aduaneiros
aplicáveis às importações de alumínio primário da Rússia

P-2949/04

Jonas Sjöstedt Deportação de um activista dos direitos humanos P-2950/04

Konstantinos Hatzidakis Título de propriedade do orfanato de Prinkipou P-2951/04

Konstantinos Hatzidakis Títulos de propriedade do orfanato de Prinkipou E-2952/04

Georgios Karatzaferis Aumento da inflação e da circulação de notas falsas em
euros

E-2953/04

Edite Estrela Discriminação e analfabetismo E-2954/04

Fiona Hall Culturas forrageiras herbáceas P-2955/04

Daniel Hannan Comissários indigitados P-2956/04

Mario Borghezio A Europa e a situação na Costa do Marfi P-2957/04

Cristina Gutiérrez-Cortines Importações de tomate de países terceiros P-2958/04

María Sornosa Martínez Reclassificação de solos no Parque Natural de La
Albufera

E-2959/04

Daniel Hannan Unanimidade versus cláusula dos quatro quintos E-2960/04

Daniel Hannan Subsídio de alojamento para um Comissário indigitado E-2961/04

Daniel Hannan Postos de trabalho no Reino Unido ligados à exportação E-2962/04

Fiona Hall Embarcações desmanteladas E-2963/04

Mario Borghezio A Europa e a situação na Costa do Marfim E-2964/04

Maria Matsouka Atrasos na implementação dos programas do Fundo
Social Europeu na

P-2965/04
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Dimitrios Papadimoulis Contaminação de caprinos com encefalopatia
espongiforme

E-2966/04

Nikolaos Vakalis Oleodutos e gasodutos no Sudeste europeu E-2967/04

Nikolaos Vakalis Oleodutos e gasodutos no sudeste europeu E-2968/04

Paul van Buitenen Sanções contra um funcionário do Tribunal de Contas e o
júri de um concurso

E-2969/04

Paulo Casaca Massacre de tartarugas jovens por força da liberalização
do acesso às águas dos Açores

P-2970/04

Daniel Caspary Abolição dos direitos de importação na Polónia de
veículos de passageiros em segunda mão

P-2971/04

Antonios Trakatellis Crise alimentar por contaminação com dioxinas e
protecção de saúde pública na Grécia

P-2972/04

Bernat Joan i Marí Porto de recreio de Cala em Busquets (Ciutadella,
Minorca)

E-2973/04

Bernat Joan i Marí Planos urbanísticos na Comunidade Valenciana E-2974/04

Elly de Groen-Kouwenhoven A protecção social e o Projecto de Inclusão Social na
Bulgária

E-2975/04

Paulo Casaca A cláusula de não discriminação e a pesca nos Açores E-2976/04

Paulo Casaca Espécies demersais e espécies de fundo E-2977/04

Paulo Casaca Listas de navios previstas no Regulamento (CE)
2347/2002

E-2978/04

Paulo Casaca Produção e comercialização de álcool na Região
Autónoma dos Açores

E-2979/04

Jacques Toubon Aplicação do princípio da livre prestação de serviços no
sector dos jogos e apostas

P-2980/04

María Sornosa Martínez Perímetro de protecção das águas subterrâneas no sítio de
"La Canal"

E-2981/04

Henrik Kristensen Rastreio da displasia da anca nos cães pastores alemães E-2982/04

Christoph Konrad Distorções da concorrência devido a ajudas a aeroportos
alemães

E-2983/04

Gisela Kallenbach Procedimento de autorização do projecto S46 (novo
traçado de estrada a leste de Markkleeberg)

E-2984/04

Marilisa Xenogiannakopoulou Revisão da directiva sobre a segurança dos brinquedos E-2985/04

Manolis Mavrommatis Contrafacções e países terceiros E-2986/04
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Georgios Karatzaferis Investigação sísmica no âmbito do 7° Programa-Quadro
da UE

E-2987/04

Konstantinos Hatzidakis Poluição atmosférica em Atenas E-2988/04

Geoffrey Van Orden Auxílios estatais à companhia de aviação grega Olympic
Airlines

E-2989/04

Glenys Kinnock Regulamento do Conselho sobre a Birmânia E-2990/04

Paul van Buitenen Agentes contratuais: irresponsabilidade social da
Comissão face ao seu próprio pessoal

E-2991/04

Antonio De Poli Harmonização das legislações dos Estados-Membros
relativas aos invisuais

E-2992/04

Antonio De Poli Harmonização das legislações dos Estados-Membros
relativas aos invisuais

E-2993/04

Erik Meijer Obras de restauração de monumentos em Sarajevo
financiadas pela União Europeia ainda não iniciadas
apesar de anunciadas publicamente

E-2994/04

Erik Meijer Risco de dificultar uma futura adesão da Bósnia-
Herzegovina à UE através da promoção da ideia de que tal
processo é acelerado por pressões militares

E-2995/04

José Ribeiro e Castro Costa do Marfim E-2996/04

Ilda Figueiredo Exploração e discriminação de portugueses a trabalhar no
País Basco, em Espanha

E-2997/04

Ilda Figueiredo Despedimento colectivo de 202 trabalhadores na Lear
Portugal

E-2998/04

Ilda Figueiredo Discriminação de trabalhadores portugueses na Escócia E-2999/04

Ilda Figueiredo Naufrágios e acidentes graves de pescadores na costa
portuguesa

E-3000/04

Ilda Figueiredo Despedimento de trabalhadores na fábrica da ARA, em
Portugal

E-3001/04

Amalia Sartori Raptos na Venezuela P-3002/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Delinquência juvenil E-3003/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Delinquência juvenil E-3004/04

Roger Helmer O partido Vlaams Block E-3005/04

María Sornosa Martínez Sítios de importância comunitária (SIC) na região
mediterrânica no âmbito da Directiva 92/43/CEE

E-3006/04

Roberta Angelilli Concessão de auxílios estatais visando salvar empresas
em dificuldades no sector da energia

E-3007/04
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Mario Borghezio Controlo das infiltrações mafiosas na Europa E-3008/04

Mario Borghezio Controlo das infiltrações mafiosas na Europa E-3009/04

Cristiana Muscardini Anatocismo: quem paga os prejuízos? E-3010/04

Cristiana Muscardini Chacinas de animais para obtenção de marfim E-3011/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Financiamento comunitário do porto exterior da Corunha
(Espanha)

P-3012/04

Jean-Claude Fruteau Aprovisionamento de arroz na ilha da Reunião P-3013/04

Jens-Peter Bonde Ratificação da Constituição na Lituânia P-3014/04

Graham Watson Impacto económico da luta mundial contra o terrorismo E-3015/04

Jean-Claude Fruteau Açúcar C E-3016/04

Jean-Claude Fruteau As regiões ultraperiféricas e a cana de açúcar no quadro
da reforma da OCM do açúcar

E-3017/04

Bart Staes Conservação da natureza no estuário do Schelde com base
no Plano de Desenvolvimento 2010

E-3018/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Segurança marítima E-3019/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Poluição causada por dióxido de nitrogénio na serra "O
Courel" (Lugo, Espanha)

E-3020/04

Mogens Camre Novo Código Penal turco E-3021/04

Ingeborg Gräßle Aplicação do Regulamento Financeiro E-3022/04

Dimitrios Papadimoulis Aplicação da Directiva 92/102/CEE relativa à
identificação e registo de animais

E-3023/04

Christopher Heaton-Harris Coimas aplicadas pela UE E-3024/04

Christopher Huhne Bioenergia E-3025/04

Paul van Buitenen Acesso a documentos de um jornalista muito controverso E-3026/04

Jean-Claude Fruteau Iniciativa e OCM açúcar E-3027/04

Antonio Di Pietro Reforma da Organização Comum do Mercado do açúcar E-3028/04

Monica Frassoni e Raül Romeva i
Rueda

Transporte de animais E-3029/04

Monica Frassoni e Raül Romeva i
Rueda

Transporte de animais E-3030/04

Avril Doyle Erosão das zonas costeiras P-3031/04
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Michl Ebner Proibição de fumar nos estabelecimentos de restauração e
de hotelaria  italianos

E-3032/04

Ioannis Varvitsiotis e Georgios
Papastamkos

Investigação sismológica no âmbito do 7º Programa-
Quadro para a Investigação

E-3033/04

Manolis Mavrommatis Racismo no desporto - perigo para a vida pública E-3034/04

Georgios Karatzaferis Gestão das dotações do 3° QCA por bancos na Grécia E-3035/04

Luciana Sbarbati Qualificações profissionais e possibilidade de exercer a
profissão de guia turístico na Itália

P-3036/04

Martin Callanan Financiamento dos partidos políticos europeus P-3037/04

Ingeborg Gräßle Aplicação do Regulamento Financeiro reformado E-3038/04

Ingeborg Gräßle Custos da formação em matéria de Regulamento
Financeiro reformado

E-3039/04

Chris Davies Água para a vida E-3040/04

Chris Davies Situação dos cristãos no Laos E-3041/04

Chris Davies Discriminação com base na deficiência E-3042/04

Chris Davies Venenos contra toupeiras e estricnina E-3043/04

David Martin Direitos humanos na Palestina E-3044/04

Caroline Jackson Fundos do Sexto Programa-Quadro de Investigação E-3045/04

Adriana Poli Bortone Retirada do Vioxx da comercialização E-3046/04

Michl Ebner Minoria húngara na Roménia E-3047/04

Michl Ebner Minoria húngara na Roménia E-3048/04

Nikolaos Vakalis Combate às situações de oligopólio na produção,
transporte e distribuição de energia eléctrica

E-3049/04

Christopher Huhne Plano de Acção dos Serviços Financeiros (PASF) E-3050/04

Christopher Huhne Plano de Acção dos Serviços Financeiros (PASF) E-3051/04

Christopher Huhne Plano de Acção dos Serviços Financeiros (PASF) E-3052/04

Christopher Huhne Plano de Acção dos Serviços Financeiros (PASF) E-3053/04

Christopher Huhne Plano de Acção dos Serviços Financeiros (PASF) E-3054/04

Christopher Huhne Avaliação do impacto regulamentar E-3055/04

Brice Hortefeux Custo da adesão da Turquia E-3056/04

Michael Cramer Rede Transeuropeia de Transportes (TEN-T) - auto-
estrada do Fichtelgebirge B 303 (eixo rodoviário entre
Bayreuth (A9) e a fronteira checa)

E-3057/04
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Marie Isler Béguin Iniciativa para promover a paz e o diálogo na Mauritânia E-3058/04

Marie-Line Reynaud Alargamento da Europa E-3059/04

Marie-Line Reynaud Assassinato de reféns europeus no Iraque E-3060/04

Pergunta anulada E-3061/04

Gerardo Galeote Quecedo Incêndios na Andaluzia P-3062/04

Henrik Kristensen Boicote norueguês ao desembarque de arenques na
Dinamarca

P-3063/04

Bernat Joan i Marí Saneamento das praias de Salinas e L'Espartal no
conselho de Castrillón, Astúrias

E-3064/04

Dimitrios Papadimoulis Estações de tratamento de águas residuais na Grécia E-3065/04

Georgios Karatzaferis Dotações do Programa Operacional "Sociedade da
Informação"

E-3066/04

Luigi Cocilovo Projecto EuroTAP E-3067/04

Bogdan Pęk Legalidade da Comissão em funções após 31 de Outubro
de 2004

E-3068/04

Manfred Weber Pagamento de um adiantamento a título do FEDER no
âmbito da integração de novos Estados-Membros nas
iniciativas comunitárias Interreg III, orientação A

P-3069/04

Frederika Brepoels Auxílios à formação na Valónia: discriminação com base
na nacionalidade?

P-3070/04

Ole Christensen Legislação sobre o consumo de tabaco E-3071/04

Ole Christensen Utilização e manipulação de produtos cosméticos E-3072/04

Willi Piecyk Processo de infracção "Comissão Europeia contra
República Federal da Alemanha": violação da liberdade
de prestação de serviços e de estabelecimento pela
legislação alemã aplicável aos prestadores do serviço de
limpeza de chaminés com

E-3073/04

Sepp Kusstatscher e Evelin
Lichtenberger

Aumento do transporte de mercadorias em trânsito pela
República Checa e pelo Brenner

E-3074/04

David Martin Segurança rodoviária E-3075/04

Paulo Casaca Liberalização das redes de emalhar de fundo nas águas
dos Açores

E-3076/04

Chris Davies Berlaymont - utilização de madeira ilícita E-3077/04

Chris Davies Directiva relativa às Aves - Chipre E-3078/04

Chris Davies Alegada discriminação em Portugal E-3079/04
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Dimitrios Papadimoulis Crianças-soldado E-3080/04

Theresa Villiers Relações UE-EUA E-3081/04

José Ribeiro e Castro Angola - eleições legislativas e presidenciais P-3082/04

Angelika Niebler Reino Unido - Condições de inscrição de estrangeiros na
Maratona de Londres

E-3083/04

Chris Davies Liberdade de imprensa na Roménia E-3084/04

Richard Corbett Aplicação de normas duplas por parte das autoridades
belgas

E-3085/04

Richard Corbett Direito de estabelecimento E-3086/04

David Martin Diálogo social no futebol E-3087/04

Gay Mitchell Acesso a serviços na UE E-3088/04

Bart Staes Abolição do serviço de mediação na Bélgica E-3089/04

José Ribeiro e Castro Zimbabué - campos de jovens E-3090/04

José Ribeiro e Castro China - mercado Têxtil E-3091/04

Andreas Mölzer Medidas na sequência da lei eslovena relativa ao regime
linguístico

P-3092/04

Baroness Sarah Ludford Discriminação dos diabéticos P-3093/04

Georgios Karatzaferis Co-financiamento comunitário de projectos no domínio
das infra-estruturas sociais na Albânia

E-3094/04

Fausto Bertinotti e outros Aviões privados para o transporte de prisioneiros em
Estados onde não vigoram leis contra a tortura

E-3095/04

Fausto Bertinotti e outros Aviões privados para o transporte de prisioneiros em
Estados onde não vigoram leis contra a tortura

E-3096/04

Frederika Brepoels Intenções da Comissão no que respeita à legislação
relativa às agências de viagens

E-3097/04

Paulo Casaca Competência da Comissão em matéria de conservação dos
recursos biológicos marinhos no contexto da PCP

E-3098/04

Rebecca Harms Desmantelamento e pilhagem das instalações nucleares no
Iraque

P-3099/04

Glyn Ford Financiamento da UE - Slapton, Devon P-3100/04

Caroline Lucas Directiva relativa às fórmulas para lactentes e fórmulas de
transição

P-3101/04

Antonio De Poli Proibição de circulação dos automóveis sem catalizador P-3102/04
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Roberta Angelilli Conclusão errónea por parte da Comissão relativamente às
ajudas estatais à Central Leiteira de Roma

P-3103/04

Dominique Vlasto Serviços postais e de envio urgente de encomendas
previstos na Directiva 2004/17/CE

P-3104/04

Marie-Noëlle Lienemann Queda dos preços no sector das cebolas P-3105/04

Pergunta anulada E-3106/04

Markus Pieper Reforma do regime de apoios concedidos ao abrigo do
Interreg

E-3107/04

Baroness Sarah Ludford Financiamento de tecnologia no sector dos transportes
ferroviários

E-3108/04

Glyn Ford Transporte de animais vivos E-3109/04

Mario Borghezio Intimidações e tentativas de censura contra a divulgação
das atrocidades cometidas por islamistas

E-3110/04

Erik Meijer Arrastamento de árvores e de solo fértil por rios
transfronteiriços com nível de água elevado fora da época
de degelo nas regiões montanhosas

E-3111/04
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PERÍODO DE PERGUNTAS  (B6-0132/04) 17 Novembro 2004

7 perguntas (nos termos do artigo 109° do Regimento)

Autor Objecto Nº

PERGUNTAS AO CONSELHO

Dimitrios
PAPADIMOULIS

Execução do mandato de captura de Kenan Akin assassino
do cidadão cipriota Solomos Solomou

H-0370/04

Sarah LUDFORD Passagem à votação por maioria qualificada e à co-decisão
em conformidade com do Tratado de Nice

H-0372/04

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Revisão da Posição Comum sobre Cuba H-0373/04

Mihael BREJC Dificuldades sentidas por empresas europeias nas
exportações para os Estados Unidos da América

H-0376/04

Bernd POSSELT Direitos humanos na Argélia H-0378/04

Josu ORTUONDO
LARREA

Papel do Conselho face à OMI e aos pavilhões de
conveniência

H-0381/04

Proinsias DE ROSSA Birmânia H-0393/04
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
NOVEMBRO 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 15 7 6 4 1 1 0 NICOLAÏ

Comissão 26 0 26 0 0 0 0 O período de perguntas foi retirado da
ordem do dia. Respostas por escrito para
todas as perguntas.

Total 41 7 32 4 1 1 0
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

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

Criação de um Dia Europeu dos Presidentes das
Câmara

16.09.2004 16.12.2004 31

38/2004 348.751 Janusz WOJCIECHOWSKI, Zdzislaw
PODKAŃSKI et Zbigniew
KUŻMIUK

65º aniversário do início da Segunda Guerra Mundial 23.09.2004 23.12.2004 28

39/2004 348.822 Bronislaw GEREMEK, Valdis
DOMBROVSKIS, Toomas Hendrik
ILVES et Vytautas LANDSBERGIS

Aniversário do 17 de Setembro de 1939 24.09.2004 24.12.2004 80

40/2004 349.827 Emma BONINO, Daniel COHN-
BENDIT, Bronislaw GEREMEK, João
de DEUS PINHEIRO et Michel
ROCARD

Decisão do Conselho Europeu de Dezembro de 2004
relativa à abertura de negociações com a Turquia

13.10.2004 13.01.2004 132

41/2004 349.828 Carl LANG, Andreas MÖLZER et
Luca ROMAGNOLI

Protecção dos mercados nacionais de armamento 13.10.2004 13.01.2004 10

                                                     
1 Situação em  18.11.2004
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

42/2004 350.607 Luca ROMAGNOLI, Maciej Marian
GIERTYCH, Frank VANHECKE e
Jean-Claude MARTINEZ

Decisão de iniciar as negociações com a Turquia, que
o Conselho Europeu deverá adoptar em Dezembro de
2004

25.10.2004 25.01.2005 15

43/2004 350.963 Philip CLAEYS, Koenraad DILLEN e
Frank VANHECKE

Não reconhecimento do genocídio dos arménios pelo
governo da Turquia

27.10.2004 27.01.2005
19

44/2004 350.964 Philip Claeys, Koenraad DILLEN e
Frank VANHECKE

Realização de um estudo de impacto relativo à
imigração em caso de adesão da Turquia à União
Europeia

27.10.2004 27.01.2005
16

45/2004 350.965 Philip CLAEYS, Koenraad DILLEN e
Frank VANHECKE

Realização de referendos sobre a eventual adesão da
Turquia à União Europeia

27.10.2004 27.01.2005 14
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

46/2004 350.991 Paul Marie COÛTEAUX Reconhecimento do genocídio do povo arménio como
condição prévia à abertura de negociações com a
Turquia

10.11.2004 10.02.2005 10

47/2004 350.993 Johan Van HECKE, Robert STURDY,
Zuzanna ROITHOVÁ, Erika MANN
et Ignasi GUARDANS CAMBÓ

Futuro da indústria têxtil europeia 11.11.2004 11.02.2055 20

48/2004 351.244 Bart STAES et Pierre JONCKHEER Incómodos causados por voos nocturnos 15.11.2004 15.02.2005 7

49/2004 351.350 Bill  Newton DUNN Alargamento da União Europeia 18.11.2004 18.02.2005 9

50/2004 351.526 Michal KAMIŃSKI et Guntars
KRASTS

Eleições presidenciais na Ucrânia e 18.11.004 18.02.2005 2
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COMISSÕES
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NOMEAÇÃO DE RELATORES............................  (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Proc.

Brok Elmar (PPE-DE) Os aspectos institucionais da
criação de um serviço
europeu para a acção
externa

AFCO (F) 16/11/2004 2004/2207(INI)

Galeote Quecedo
Gerardo (PPE-DE)

Os aspectos institucionais da
criação de um serviço
europeu para a acção
externa

AFET (P) 30/11/2004 2004/2207(INI)

Kasoulides Ioannis
(PPE-DE)

Processo de asilo e
protecção nas regiões de
origem

AFET (P) 13/10/2004 2004/2121(INI)

Daul Joseph (PPE-
DE)

Modificação do regulamento
relativo ao apoio do FEOGA
ao desenvolvimento rural

AGRI (F) 23/11/2004 2004/0234(CNS)

Daul Joseph (PPE-
DE)

Modificação das regras
comuns para os regimes de
apoio a favor dos
agricultores e da imposição
suplementar sobre o leite e
os produtos lácteos

AGRI (F) 23/11/2004 2004/0253(CNS)

Virrankoski Kyösti
Tapio (ALDE)

Financiamento da rede
Natura 2000

AGRI (P) 23/11/2004 2004/2164(INI)
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Nome Objecto Comissão Data Proc.

Dührkop Dührkop
Bárbara (PSE)

Progressos realizados pela
Bulgária nos preparativos
para a adesão

BUDG (P) 26/10/2004 2004/2183(INI)

Dührkop Dührkop
Bárbara (PSE)

Progressos realizados pela
Roménia nos preparativos
para a adesão

BUDG (P) 26/10/2004 2004/2184(INI)

Sifunakis Nikolaos
(PSE)

Acordo CE/Suíça relativo à
participação nos programas
MEDIA Plus e MEDIA
Formação

CULT (F) 25/11/2004 2004/0230(CNS)

Badía i Cutchet María
(PSE)

Sociedade da Informação CULT (P) 25/11/2004 2004/2204(INI)

Mavrommatis
Manolis (PPE-DE)

A situação dos direitos
fundamentais na União
Europeia - 2004

CULT (P) 25/11/2004 2004/2158(INI)

Martínez Martínez
Miguel Angel (PSE)

Parecer do Parlamento sobre
o Projecto de Tratado que
estabelece uma Constituição
para a Europa

DEVE (P) 06/10/2004 2004/2129(INI)
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Nome Objecto Comissão Data Proc.

Schmidt Frithjof
(Verts/ALE)

Uma Parceria Estratégica
UE-Índia

DEVE (P) 06/10/2004 2004/2169(INI)

Berès Pervenche
(PSE)

Acordo CE/Confederação
Suíça no domínio da
estatística

ECON (F) 10/11/2004 2004/0227(CNS)

Gauzès Jean-Paul
(PPE-DE)

Acordo CE/São Marinho em
matéria de fiscalidade dos
rendimentos da poupança

ECON (F) 10/11/2004 2004/0241(CNS)

Gauzès Jean-Paul
(PPE-DE)

Acordo com o Principado do
Mónaco em matéria de
tributação dos rendimentos
da poupança sob a forma de
juros

ECON (F) 10/11/2004 2004/0264(CNS)

Muscat Joseph (PSE) Utilização do sistema
financeiro para efeitos de
branqueamento de capitais
e, inclusivamente, o
financiamento do terrorismo

ECON (P) 10/11/2004 2004/0137(COD)

Cercas Alejandro
(PSE)

Modificação da directiva
relativa à organização do
tempo de trabalho

EMPL (F) 07/10/2004 2004/0209(COD)
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De Rossa Proinsias
(PSE)

Segurança social:
trabalhadores assalariados,
não assalariados e famílias
(alt. Reg. 1408/71/CEE,
574/72/CEE)

EMPL (F) 16/11/2004 2003/0184(COD)

Jöns Karin (PSE) Programa Comunitário para
o Emprego e a Solidariedade
Social - PROGRESS

EMPL (F) 11/10/2004 2004/0158(COD)

Silva Peneda José
Albino (PPE-DE)

Fundo Social Europeu EMPL (F) 10/11/2004 2004/0165(COD)

Őry Csaba (PPE-DE) A inclusão social nos novos
Estado-Membros

EMPL (F) 10/11/2004
2004/2210(INI)

Castex Françoise
(PSE)

Programa de acção
integrado no domínio da
educação e da formação ao
longo da vida

EMPL (P) 10/11/2004 2004/0153(COD)

Hughes Stephen
(PSE)

Ambiente e saúde pública:
limitação da utilização de
tolueno e triclorobenzeno

EMPL (P) 11/10/2004 2004/0111(COD)

Drčar Murko Mojca
(ALDE)

Modificação de duas
directivas relativas aos
aditivos nos géneros
alimentícios

ENVI (F) 30/11/2004 2004/0237(COD)
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Florenz Karl-Heinz
(PPE-DE)

Modificação da directiva
relativa à limitação da
comercialização e da
utilização de certas
substâncias e preparações
perigosas

ENVI (F) 30/11/2004 2004/0225(COD)

Florenz Karl-Heinz
(PPE-DE)

Acordo CE/Suíça sobre a
participação na Agência
Europeia e na Rede
Europeia de Informação e
Observação para o
Ambiente

ENVI (F) 30/11/2004 2004/0233(CNS)

Papadimoulis
Dimitrios
(GUE/NGL)

A quota das fontes de
energia renováveis na UE e
propostas de acção
concretas

ENVI (P) 30/11/2004 2004/2153(INI)

Bozkurt Emine (PSE) O papel das mulheres na
Turquia nas vertentes social,
económica e política

FEMM (F) 14/10/2004 2004/2215(INI)

Carlshamre Maria
(ALDE)

Situação actual da luta
contra a violência contra as
mulheres e eventuais futuras
acções

FEMM (F) 25/11/2004 2004/2220(INI)

Svensson Eva-Britt
(GUE/NGL)

A discriminação do género e
os sistemas de saúde

FEMM (F) 25/11/2004 2004/2218(INI)

Záborská Anna (PPE-
DE)

Mulheres e pobreza FEMM (F) 14/10/2004 2004/2217(INI)
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Figueiredo Ilda
(GUE/NGL)

Programa Comunitário para
o Emprego e a Solidariedade
Social - PROGRESS

FEMM (P) 05/10/2004 2004/0158(COD)

Jäätteenmäki Anneli
(ALDE)

Programa de acção
integrado no domínio da
educação e da formação ao
longo da vida

FEMM (P) 05/10/2004 2004/0153(COD)

Toubon Jacques
(PPE-DE)

Regras relativas às
quantidades nominais dos
produtos pré-embalados

IMCO (F) 30/11/2004 2004/0248(COD)

Panzeri Pier Antonio
(PSE)

Programa de acção
integrado no domínio da
educação e da formação ao
longo da vida

ITRE (P) 07/10/2004 2004/0153(COD)

Riera Madurell Teresa
(PSE)

Progressos realizados pela
Bulgária nos preparativos
para a adesão

ITRE (P) 27/10/2004 2004/2183(INI)

Riera Madurell Teresa
(PSE)

Progressos realizados pela
Roménia nos preparativos
para a adesão

TRE (P) 27/10/2004 2004/2184(INI)
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Riera Madurell Teresa
(PSE)

Progressos realizados pela
Turquia nos preparativos
para a adesão

ITRE (P) 27/10/2004 2004/2182(INI)

Rübig Paul (PPE-DE) Revisão legal das contas
individuais e consolidadas e
(altera as Directivas
78/660/CEE e 83/349/CEE)

ITRE (P) 07/10/2004 2004/0065(COD)

Trautmann Catherine
(PSE)

Programa de apoio ao sector
audiovisual europeu
(MEDIA 2007)

TRE (P) 07/10/2004 2004/0151(COD)

Vakalis Nikolaos
(PPE-DE)

Investigação científica:
procedimento de admissão
de investigadores de países
terceiros

ITRE (P) 07/10/2004 2004/0061(CNS)

Vakalis Nikolaos
(PPE-DE)

Investigação científica:
medidas destinadas a
facilitar a admissão de
investigadores de países
terceiros

ITRE (P) 07/10/2004 2004/0062(CNS)
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Nome Objecto Comissão Data Proc.

Vakalis Nikolaos
(PPE-DE)

Investigação científica:
vistos uniformes para os
investigadores de países
terceiros

ITRE (P) 07/10/2004 2004/0063(COD)

López-Istúriz White
Antonio (PPE-DE)

Consulta nos domínios do
seguro de crédito (versão
codificada)

JURI (F) 07/10/2004 2004/0056(CNS)

López-Istúriz White
Antonio (PPE-DE)

Transporte ferroviário:
licenças das empresas de
transporte ferroviário (codif.
Directiva 95/18/CE)

JURI (F) 07/10/2004 2004/0074(COD)

López-Istúriz White
Antonio (PPE-DE)

Géneros alimentícios
destinados a uma
alimentação especial (codif.
89/398/CE)

JURI (F) 07/10/2004 2004/0090(COD)

Gargani Giuseppe
(PPE-DE)

Cooperação judiciária em
matéria penal: direitos
processuais no âmbito dos
processos penais na UE

JURI (P) 26/10/2004 2004/0113(CNS)

Gauzès Jean-Paul
(PPE-DE)

Resseguro JURI (P) 26/10/2004 2004/0097(COD)
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Lévai Katalin (PSE) Igualdade de oportunidades
e de tratamento entre
homens e mulheres no
emprego e na actividade
profissional

URI (P) 26/10/2004 2004/0084(COD)

Manders Toine
(ALDE)

Imposto sobre o valor
acrescentado - IVA:
reformulação da sexta
directiva (revog. Dir.
77/388/CEE)

JURI (P) 26/10/2004 2004/0079(CNS)

Wallis Diana (ALDE) Utilização do sistema
financeiro para efeitos de
branqueamento de capitais
e, inclusivamente, o
financiamento do terrorismo

JURI (P) 22/11/2004 2004/0137(COD)

Di Pietro Antonio
(ALDE)

Intercâmbio de informações
provenientes do registo
criminal

LIBE (F) 25/11/2004 2004/0238(CNS)

Peillon Vincent (PSE) Investigação científica:
procedimento de admissão
de investigadores de países
terceiros

LIBE (F) 05/10/2004 2004/0061(CNS)
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Varvitsiotis Ioannis
(PPE-DE)

Documentos de identidade
dos marítimos (Convenção
nº 185)

LIBE (F) 05/10/2004 2004/0180(CNS)

Angelilli Roberta
(UEN) Audiovisuais e informação,

competitividade: protecção
dos menores e da dignidade
humana

LIBE (P) 05/10/2004 2004/0117(COD)

Díaz de Mera García
Consuegra Agustín
(PPE-DE)

Investigação em matéria de
segurança: as próximas
etapas

LIBE (P) 25/11/2004 2004/2171(INI)

Guardans Cambó
Ignasi (ALDE)

Programa de apoio ao sector
audiovisual europeu
(MEDIA 2007)

LIBE (P) 05/10/2004 2004/0151(COD)

Herrero-Tejedor Luis
Francisco (PPE-DE)

Programa "Juventude em
acção" para o período 2007-
2013

LIBE (P) 05/10/2004 2004/0152(COD)

Kirkhope Timothy
(PPE-DE)

Acordo de cooperação com
a Suíça em matéria de luta
contra a fraude financeira

LIBE (P) 24/11/2004 2004/0187(CNS)
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Kósáné Kovács
Magda (PSE)

Programa de acção
integrado no domínio da
educação e da formação ao
longo da vida

LIBE (P) 05/10/2004 2004/0153(COD)

Pęk Bogdan
(IND/DEM)

Fundo Social Europeu LIBE (P) 05/10/2004 2004/0165(COD)

Reynaud Marie-Line
(PSE)

A inclusão social nos novos
Estado-Membros

LIBE (P) 25/11/2004 2004/2210(INI)

Sonik Bogusław
(PPE-DE)

Programa Cultura 2007
(2007-2013)

LIBE (P) 05/10/2004 2004/0150(COD)

Triantaphyllides
Kyriacos (GUE/NGL)

Programa Comunitário para
o Emprego e a Solidariedade
Social - PROGRESS

LIBE (P) 05/10/2004 2004/0158(COD)

Casaca Paulo (PSE) Dados sobre as actividades
de pesca e sistemas de
teledetecção

PECH (F) 25/11/2004 2004/0252(CNS)

Morillon Philippe
(ALDE)

Pesca e recursos vivos do
Mar Báltico e dos Belts
(Retirada da convenção)

PECH (F) 25/11/2004 2004/0197(CNS)
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Morillon Philippe
(ALDE)

Protocolo sobre o acordo de
pesca com a Costa do
Marfim (Julho de 2004 -
Junho de 2007)

PECH (F) 25/11/2004 2004/0211(CNS)

Olbrycht Jan (PPE-
DE)

Criação de um grupo
europeu de cooperação
transfronteiriça (GECT)

REGI (F) 06/10/2004 2004/0168(COD)

Galeote Quecedo
Gerardo (PPE-DE)

Sistema de recursos próprios
das Comunidades Europeias

REGI (P) 30/11/2004 2004/0170(CNS)

Harkin Marian
(ALDE)

Apoio ao desenvolvimento
rural pelo FEADER

REGI (P) 06/10/2004 2004/0161(CNS)

Harkin Marian
(ALDE)

Financiamento da Política
Agrícola Comum

REGI (P) 06/10/2004 2004/0164(CNS)

Schroedter Elisabeth
(Verts/ALE)

Fundo Social Europeu REGI (P) 06/10/2004 2004/0165(COD)
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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
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Assunto Competência Doc.

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

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

URI
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
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Assunto Competência Doc.

*#* 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

*#* 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



ACTOS OFICIAIS 51

Boletim 13.12.2004 - PT - PE 351.877

Assunto Competência Doc.

*#* 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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Assunto 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)

NVI
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

MCO
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 não estão disponíveis em português
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CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA

NOMEAÇÃO DE UM MEMBRO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Em 5 de Novembro de 2004, o Presidente do Conselho da União Europeia transmitiu ao Parlamento
Europeu,  para informação, cópia autenticada da decisão do Conselho relativa à nomeação de

Kikis KAZAMIAS

na qualidade de membro do Tribunal de Contas da Comunidade Europeia, por um período de seis anos, com
efeitos a contar de 2 de Novembro de 2004.

_______________
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

127/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, apoiando a decisão dos partidos tutsi de
aceitar a nova Constituição do Burundi

Bruxelas, 5 de Novembro de 2004

Remetendo para a sua declaração de 26 de Outubro e associando-se à mensagem da União Africana emitida
em 1 de Novembro de 2004, a União Europeia saúda a decisão das partes não signatárias do Acordo de
Pretória sobre a partilha do poder no Burundi no sentido de aceitarem o projecto de nova Constituição
aprovado pelo Parlamento como base para o debate sobre o futuro político do seu país, evitando assim um
vazio institucional na pendência da adopção do texto por referendo.

A UE congratula-se com esta evolução positiva e construtiva, que vem confirmar o desejo de todas as partes
burundianas empenhadas no processo de paz de manter a dinâmica de transição e de a ver culminar na
restauração da paz e da estabilidade a que as populações do Burundi há tanto aspiram.

A UE lembra a sua disponibilidade para apoiar o Burundi no processo eleitoral e reafirma a sua vontade de
continuar a acompanhá-lo na via da paz e da reconstrução do país.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia* � países candidatos �, a Albânia, a Antiga República
Jugoslava da Macedónia e a Bósnia e Herzegovina � países do Processo de Estabilização e de Associação e
potenciais candidatos � e o Liechtenstein e a Noruega � países da EFTA membros do Espaço Económico
Europeu � subscrevem igualmente a presente declaração.

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

_______________



INFORMAÇÕES GERAIS56

Boletim 13.12.2004 - PT - PE 351.877

128/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas respeitante ao Sudão

Bruxelas, 11 de Novembro de 2004

A União Europeia partilha a análise sobre a situação no Sudão constante do relatório do Secretário-Geral das
Nações Unidas, pedido pelo Conselho de Segurança nas Resoluções 1564 e 1556.

A União Europeia está muito preocupada com as conclusões do Secretário-Geral da ONU sobre a
deterioração da situação humanitária e de segurança.

A União Europeia congratula-se, tal como as Nações Unidas, com os progressos realizados no processo de
paz Norte/Sul e com o posicionamento da força alargada da União Africana no Darfur. A União Europeia
insta todas as partes no conflito do Darfur a cooperar plenamente com a União Africana no sentido de
garantir um ambiente seguro e estável. A União Europeia continuará a proporcionar à União Africana todo o
apoio necessário para a sua missão no Darfur.

A União Europeia congratula-se com os progressos realizados nas conversações de paz de Abuja. A
assinatura do protocolo humanitário e de segurança constitui um importante avanço para chegar a uma
solução sustentável para a crise no Darfur. Instamos todas as partes a manter esta dinâmica e a encontrar
urgentemente uma solução política para o conflito no Sudão.

A União Europeia reconhece a necessidade de se continuar a prestar ajuda humanitária e manterá as
contribuições que tem dado para o apoio às pessoas afectadas pelo conflito no Darfur, Sudão.

A União Europeia recorda o Conselho Europeu de 4 e 5 de Novembro e as anteriores conclusões do
Conselho, bem como as Resoluções 1556 e 1564 do Conselho de Segurança da ONU, confirmando que está
plenamente empenhada em contribuir, de forma prioritária, para os processos de paz e de reconciliação no
Sudão. Neste contexto, a União Europeia não exclui o recurso a sanções contra todas as partes no conflito.

A Bulgária, a Roménia e a Croácia* � países candidatos �, a Albânia, a Antiga República Jugoslava da
Macedónia, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia e Montenegro � países do Processo de Estabilização e de
Associação e potenciais candidatos � e a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega � países da EFTA membros
do Espaço Económico Europeu � subscrevem igualmente a presente declaração.

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

_______________
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129/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições gerais no Botsuana

Bruxelas, 10 de Novembro de 2004

A União Europeia felicita o Botsuana pelo bom desenrolar das eleições gerais de 30 de Outubro de 2004, que
foram consideradas livres e justas, de acordo com as normas estabelecidas, entre as quais os Princípios e
Orientações SADC que Regem as Eleições Democráticas.

Por ocasião da sua reeleição para novo mandato, a União Europeia saúda Sua Excelência o Presidente da
República do Botsuana, Festus Mogae.

A Bulgária, a Croácia*, a Roménia e a Turquia � 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.

_______________

130/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a
Posição Comum do Conselho que impõe medidas restritivas adicionais contra a Birmânia/Mianmar e

altera a Posição Comum 2004/423/PESC
Bruxelas, 16 de Novembro de 2004

A Bulgária, a Roménia e a Croácia* � países candidatos �, a Albânia, a Antiga República Jugoslava da
Macedónia, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia e Montenegro � países do Processo de Estabilização e de
Associação e potenciais candidatos � e a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega � países da EFTA membros
do Espaço Económico Europeu �, declaram que subscrevem os objectivos da Posição
Comum de 25 de Outubro de 2004 que impõe medidas restritivas adicionais contra a Birmânia/Mianmar e
altera a Posição Comum 2004/423/PESC do Conselho. Mais declaram que assegurarão a conformidade das
suas políticas nacionais com a referida posição comum.

A União Europeia regista e congratula-se com este compromisso.

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

_______________
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131/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a
a Decisão 2004/767/ PESC do Conselho, de 15 de Novembro de 2004, que dá execução à

Posição Comum 2004/694/PESC relativa
a medidas adicionais de apoio ao exercício efectivo do mandato do Tribunal Penal Internacional para

a ex-Jugoslávia (TPIJ)
Bruxelas, 17 de Novembro de 2004

A Bulgária, a Roménia e a Croácia* � países candidatos �, a Albânia, a Antiga República Jugoslava da
Macedónia, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia e Montenegro � países do Processo de Estabilização e de
Associação e potenciais candidatos � e a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega � países da EFTA membros
do Espaço Económico Europeu �, declaram que subscrevem os objectivos da Decisão 2004/767/PESC do
Conselho, de 15 de Novembro de 2004, que dá execução à  Posição Comum 2004/694/PESC relativa a
medidas adicionais de apoio ao exercício efectivo do mandato do Tribunal Penal Internacional para a ex-
-Jugoslávia (TPIJ). Mais declaram que assegurarão a conformidade das suas políticas nacionais com a
referida posição comum.

A União Europeia regista e congratula-se com este compromisso.

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

_______________

132/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições presidenciais e para a
Assembleia Nacional na Namíbia
Bruxelas, 25 de Novembro de 2004

A União Europeia felicita a Namíbia pelo bom desenrolar das eleições presidenciais e para a Assembleia
Nacional de 15 e 16 de Novembro de 2004, que foram consideradas livres e justas, realizadas nomeadamente
de acordo com os princípios e orientações que regem as eleições democráticas observadas pela SADC.
A União Europeia saúda Sua Excelência Hifikepunye Pohamba, pela sua eleição como Presidente da
República da Namíbia.

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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133/04

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as penas aplicadas a sete dirigentes da oposição no Azerbeijão

Bruxelas, 26 de Novembro de 2004

A União Europeia tomou conhecimento de que o Tribunal de Recurso da República do Azerbeijão confirmou
as condenações pronunciadas contra sete dirigentes da oposição  que foram acusados de ter organizado
perturbações da ordem pública na sequência das eleições presidenciais realizadas no Azerbeijão em Outubro
de 2003. A União Europeia manifesta a sua viva preocupação pela severidade das penas proferidas pelo
Tribunal.

A UE lembra o seu empenho na liberdade de expressão sob todas as suas formas, incluindo o direito de
oposição e o direito de manifestação. Neste contexto, a UE incentiva o Governo do Azerbeijão a respeitar os
valores democráticos, entre os quais se contam a legalidade processual e a manutenção de um diálogo aberto
com a oposição,  de acordo com os compromissos assumidos pelo Azerbeijão no quadro da OSCE e do
Conselho da Europa.

Ainda este ano, a UE teve ocasião de saudar as amnistias presidenciais que permitiram a libertação de
numerosos presos que tinham sido detidos depois das manifestações de Outubro de 2003. A UE considerou-
-as um sinal de uma evolução positiva que importa prosseguir. A União Europeia encoraja o Governo do
Azerbeijão a prosseguir nessa via através da criação de um clima político que proporcione o pluralismo, a
competição democrática num espírito equitativo e o diálogo entre os partidos. A União Europeia está
disposta a contribuir com a sua ajuda para esse fim.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia* � países candidatos �, a Albânia, a Antiga República
Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia e Montenegro � países do Processo de
Estabilização e de Associação e potenciais candidatos � e a Islândia e a Noruega � países da EFTA membros
do Espaço Económico Europeu � subscrevem igualmente a presente declaração.

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

_______________
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134/04

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

Bruxelas, 29 de Novembro de 2004

A União Europeia congratula-se vivamente com o facto de a Etiópia ter anunciado uma proposta em cinco
pontos no sentido de resolver o conflito fronteiriço com a Eritreia. A aceitação de princípio da decisão
tomada pela Comissão de Fronteiras constitui uma importante indicação do empenho da Etiópia em acatar a
decisão definitiva e vinculativa da referida Comissão. A União Europeia espera que a Eritreia adopte uma
abordagem construtiva em relação à proposta da Etiópia e que ambos os países apliquem na íntegra a decisão
sobre as fronteiras, em plena cooperação com a Comissão de Fronteiras. É esta a única base para a
instauração de uma paz duradoura.

A União Europeia, enquanto testemunha do Acordo de Argel, reitera o seu empenho no processo de paz
entre a Etiópia e a Eritreia, salientando que a normalização das relações entre ambos os países constituirá um
elemento fundamental para a paz e a segurança na região. A UE está pronta a prestar o seu apoio no âmbito
deste processo.

A Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Croácia* � países candidatos �, a Albânia, a Antiga República
Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia e Montenegro � países do Processo de
Estabilização e Associação e potenciais candidatos � e a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega � países da
EFTA membros do Espaço Económico Europeu � subscrevem igualmente a presente declaração.
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e Associação.

_______________
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

ASSEMBLEIA PLENÁRIA
DE 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2004

SÍNTESE DOS PARECERES ADOPTADOS

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

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

 A 412ª reunião plenária foi assinalada pela eleição do novo presidente do CESE, pela renovação da Mesa e
das outras estruturas de trabalho do Comité.
 
 
 1. PARECER SOBRE O TRATADO QUE ESTABELECE UMA

CONSTITUIÇÃO PARA A EUROPA

•  Projecto de parecer sobre o "Tratado que estabelece uma Constituição para a
Europa"

� Relator-Geral: H. MALOSSE (Empregadores � FR)

� Referências: CESE 1373/2004 fin � CESE 1445/2004
 
� Pontos principais:

O presente parecer dá resposta ao pedido do Parlamento Europeu, que decidiu, por iniciativa da sua
Comissão de Assuntos Constitucionais, consultar o Comité sobre o Tratado que estabelece uma
constituição para a Europa.

 
 Na primeira parte, o CESE expõe as principais razões que o conduziram a pronunciar-se a favor da
ratificação do tratado constitucional pelos Estados-Membros. A este respeito, o Comité considera que:
 
 O modo de elaboração do Tratado Constitucional constitui em si um progresso na democratização da
construção europeia, resultado de um verdadeiro debate democrático;
 
 O Tratado Constitucional consagra um novo quadro de funcionamento para a União, tornando-o mais
compreensível e acessível para todos;
 
 O Tratado Constitucional reforça a legitimidade democrática da União;

http://www.cese.europa.eu
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 a inclusão da Carta dos Direitos Fundamentais no Tratado representa um avanço significativo na
protecção dos direitos das pessoas singulares e colectivas;
 
 Graças aos progressos democráticos, o Tratado Constitucional oferece aos cidadãos os meios para
decidirem sobre o conteúdo das políticas e das acções que a União deve realizar em concreto para
responder às suas expectativas.
 
 Mesmo constatando que grande número das reivindicações da sociedade civil não foram tidas em conta
durante os trabalhos da Convenção e da CIG, o CESE considera, não só que a rejeição do Tratado
Constitucional enviaria um sinal negativo à construção europeia e seria renunciar aos avanços que a
sociedade civil conseguiu obter através do método tradicional, mas também que é possível valorizar o
quadro institucional proposto e melhorá-lo com medidas operacionais.
 
 Numa segunda parte, o CESE aborda a estratégia de comunicação a executar para valorizar o tratado
constitucional e considera que a qualidade desta estratégia será determinante para a aceitação pelos
europeus do Tratado. Recomenda que se articule a estratégia em torno de quatro acções:
 
 Preparação de instrumentos de informação que poderão assumir a forma de grelhas de leitura da
Constituição adaptadas às preocupações das diferentes categorias da população em cada Estado-Membro
(ponto 3.1.);
 
 Lançamento de campanhas de comunicação assentes nos meios de comunicação e nos vectores de
comunicação próximos do cidadão (autarquias locais e regionais, grupos políticos e organizações da
sociedade civil (pontos 3.2 e 3.2.1);
 
 Organização de debates abertos a todos os cidadãos para suscitar intercâmbios de ideias e permitir que se
forjem convicções (ponto 3.3);
 
 Uma participação activa das instituições europeias, em complementaridade com os Estados-Membros,  na
elaboração e na aplicação da estratégia de comunicação sobre a Constituição, a fim de dar uma verdadeira
dimensão transnacional aos debates e à ratificação da Constituição (pontos 3.4.3 e 3.4.2).

− Contacto: Patrick FÈVE
          (Tél.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail : patrick.feve@esc.eu.int)

 
 
 2. ESTRATÉGIA DE LISBOA

•  Melhorar a aplicação da estratégia de Lisboa

� Relator: B. VEVER (Empregadores � FR)

� co-relatores:  EHNMARK (Trabalhadores � S) �  SIMPSON (Diversos � UK)

� Referências: consulta do Conselho Europeu � CESE 1438/2004

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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� Pontos principais:

O Conselho Europeu de 25 e 26 de Março de 2004 convidou o Comité Económico e Social Europeu a
examinar as formas de aplicar mais eficazmente a Estratégia de Lisboa.

O parecer do CESE propõe uma série de acções específicas para decisão do Conselho da Primavera :
"reforçar o crescimento e a coesão", "implementar um mercado interno mais eficiente", "promover a
inovação e a qualidade", "promover as parcerias público-privado no domínio da investigação", "redefinir
a política social" e "proteger o ambiente de forma mais activa".

Dois princípios ambiciosos são subjacentes às propostas :

Em primeiro lugar, os Estados-Membros devem assumir maior responsabilidade pela estratégia.  O
Método Aberto de Coordenação tem de ser mais incisivo.  Em segundo lugar, a sociedade civil
organizada e os cidadãos da Europa devem ter uma melhor informação sobre a Estratégia de Lisboa.  A
sociedade civil organizada e os parceiros sociais devem desempenhar um papel mais claro e mais
abrangente na aplicação da Estratégia de Lisboa.

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

•  O repto competitivo das empresas europeias

− Relator: B. VEVER (Empregadores � FR)
 

− Referências: parecer exploratório solicitado pelo Presidente da Comissão Europeia � CESE 1439/2004

− Pontos principais:

Para restabelecer a competitividade das empresas na Europa, o Comité realça quatro exigências, que se
lhe afiguram indissociáveis umas das outras:

� A primeira prioridade é reanimar a confiança dos actores económicos.
� Uma outra prioridade é assegurar a finalização das disposições essenciais à consecução do mercado

único, que não deveria sofrer mais nenhum adiamento para além de 2010, prazo fixado em Lisboa no
que toca à competitividade � sem, no entanto, ignorar as necessidades de permanente manutenção
que, mais tarde, se farão sentir.

� A competitividade das empresas europeias implica também que, utilizando uma abordagem
igualmente sincronizada em relação ao dito prazo de 2010, se desenvolva uma união económica
dinâmica em torno do euro, apta a estimular o crescimento e o emprego e apoiando�se numa política
monetária adequada.

� A aplicação das reformas estruturais da Estratégia de Lisboa exige, enfim, mais determinação e
coerência.

mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
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Em conclusão, o Comité verifica que as desvantagens competitivas das empresas europeias representam
hoje o preço a pagar por uma Europa insuficientemente empreendedora, lenta na tomada de decisões e na
adaptação às transformações internacionais, sempre inacabada em muitos domínios, atrasada nas suas
reformas e explorando os seus trunfos de um modo medíocre, frequentemente hesitante, por vezes
incoerente e, portanto, contraproducente. Para obviar a esta situação impõe�se uma acção determinada.
Para ter êxito, necessita de se inscrever numa abordagem de crescimento mais determinada, que dinamize
os factores económicos tanto da oferta como da procura num mercado único europeu mais fluido e mais
eficiente. O Comité apoia, em particular, o apelo da última Cimeira da Primavera para que sejam
promovidas novas parcerias para a reforma, tanto a nível nacional como europeu, associando mais
estreitamente os parceiros sociais. O Comité salienta a necessidade de rumar firmemente em direcção ao
objectivo de 2010, que deve englobar tanto a execução das reformas de Lisboa como a conclusão do
mercado único e a realização de uma verdadeira união económica, competitiva, que extraia todas as lições
da união monetária e, ao mesmo tempo, integre plenamente as exigências do desenvolvimento
sustentável.

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

•  Formação e produtividade

� Relator: C. KORYFIDIS (Trabalhadores � EL)

� Referências: Parecer exploratório � CESE 1435/2004
 
� Pontos principais:

Não obstante as diferenças entre os seus sistemas de formação, os Estados Membros da UE devem ser
encarados, no seu conjunto, como um "espaço de formação".

A estratégia que preconiza uma cooperação educativa reforçada à escala europeia e visa paliar de forma
global e homogénea os atrasos constatados na prossecução dos objectivos de Lisboa, requer opções
políticas claras, nomeadamente:

� disponibilizar recursos suficientes para cobrir todo o leque de trabalhadores implicados e todos os
tipos de formação exigidos pela conjuntura actual;,

� explorar o indispensável e entusiasta potencial educativo europeu;

� criar um quadro e um ambiente de aprendizagem contemporâneos;

� sensibilizar as administrações a todos os níveis, os parceiros sociais e, mais geralmente, a sociedade
civil e assegurar a sua presença e participação activas;

� definir melhor os papéis e as responsabilidades que competem aos diferentes beneficiários das
iniciativas educativas e às instâncias que as oferecem; zelar também por uma determinação mais
clara dos mecanismos de controlo de todas essas iniciativas a nível local, nacional e europeu; e

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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� angariar um empenho sustentado na promoção de todas as iniciativas e de todas as implicações do
seu conteúdo e dos seus objectivos.

Uma utilização mais generalizada e uma melhor coordenação dos vectores clássicos da educação (família,
escola, emprego) proveria esta estratégia de uma dinâmica considerável, a qual é indispensável para
alcançar o objectivo primordial de tornar a Europa na economia baseada no conhecimento mais dinâmica
do mundo até 2010.

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

•  Ambiente / Oportunidades económicas

 � Relator: BUFFETAUT (Empregadores � FR)
 

 � Referências: Parecer exploratório � CESE

� Pontos principais:

Por carta de Abril de 2004, a futura Presidência neerlandesa solicitou ao CESE um parecer exploratório
sobre "o ambiente: uma oportunidade económica".  A Presidência neerlandesa deseja acentuar as
oportunidades vantajosas para todos das tecnologias ambientais que, graças aos progressos realizados,
estão em condições de contribuir para a concretização dos objectivos económicos e sociais da Estratégia
de Lisboa.

O debate sobre o ambiente e competitividade existe, é intenso, permeia toda a sociedade civil e reflecte o
mundo económico e social. A questão é clara: a integração dos imperativos ambientais constitui tão-só
um entrave à competitividade das empresas ou pode representar uma oportunidade de desenvolvimento de
novas profissões, novos mercados e novas tecnologias?

No seu parecer exploratório, o CESE salienta que fazer da protecção do ambiente uma verdadeira
oportunidade económica não compete a especialistas do ambiente. Ela é já um elemento fundamental de
um sector económico tão importante como o turismo e o lazer. Quanto às tecnologias ambientais, a chave
do sucesso está na criação de um verdadeiro mercado e na capacidade de reacção das empresas. Seria
necessário valorizar mais as iniciativas voluntárias em matéria de inovação tecnológica e de protecção do
ambiente promovidas pelas empresas ou pelos sectores profissionais.

É evidente que se as tecnologias ambientais permitirem efectivamente reduzir os custos de produção,
graças a um  menor consumo de energia e de matérias-primas, dar uma melhor imagem da empresa e dos
seus produtos, aumentar as vendas e diminuir os custos ambientais, as empresas não deixarão de se
interessar e de assegurar o seu desenvolvimento. Para tanto, é preciso que as conheçam e estejam em
condições de apreciar a sua eficácia. Donde a necessidade de criar uma verdadeira  rede  de informação e
de  intercâmbio  sobre as boas práticas e as  tecnologias  ambientais, que poderia associar poderes
públicos, associações profissionais, centros técnicos e centros de investigação.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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É necessária a mobilização dos empresários e dos profissionais, bem como dos clientes e dos
consumidores,  bem como dos clientes e dos consumidores. Sem eles, o mercado não existe. As
tecnologias ambientais devem, pois, revelar-se eficazes ao grande público tanto no plano da protecção do
ambiente como no da produção, na falta do que serão um elemento marginal e atractivo do
desenvolvimento económico, que se fará sem elas.

É imperativo que as políticas ambientais atentem no seu impacto económico, tal como as políticas
económicas devem integrar os imperativos ambientais. Devem ser, de algum modo, interactivas, porque
as políticas que não têm em conta a viabilidade económica nem os seus efeitos ambientais positivos não
reúnem todos os ingredientes do sucesso.

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

•  Dinamismo económico

– Relatora: FUSCO (Interesses Diversos � IT)

– Referências: Parecer exploratório � CESE 1425/2004
 
 – Pontos principais:

O Comité considera que as PME são o alicerce da economia e do emprego na Europa, sendo a este título
o principal operador envolvido na realização dos objectivos de Lisboa. As Empresas de Economia Social
(EES) desempenham um papel cada vez maior na coesão social e no desenvolvimento local. A
capacidade de interacção entre PME e EES, nomeadamente através de uma maior utilização das EES
pelas PME, no interesse destes dois tipos de empresas, tem sido insuficientemente explorada.

Por conseguinte, o CESE propõe à Comissão Europeia que examine de novo a interacção existente e
potencial entre PME e EES, e que contribua para demonstrar que esta interacção é benéfica para o
desenvolvimento destes dois tipos de empresas no quadro das profundas mutações impostas pelo
dinamismo económico, designadamente nas políticas de desenvolvimento regional, de coesão social e de
inovação.

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

•  Corredores pan-europeus de transporte

 – Relatora: ALLEWELDT (Trabalhadores � D)
 
 – Referências: Parecer de iniciativa � CESE 1426/2004
 
 – Pontos principais:

O alargamento da União Europeia em Maio de 2004 e as perspectivas de adesão nos países da Europa de
Sueste irão também modificar as condições da política comum de infra-estruturas e da cooperação nos
corredores.

Nos próximos dois anos, o CESE deverá centrar as suas actividades na colaboração prática e na
participação das organizações da sociedade civil in loco.  Pretende-se, deste modo, contribuir para a
realização dos objectivos da política de transportes.

A cooperação do CESE com os comités directores dos corredores e com a Comissão Europeia deve
continuar a ser intensificada. Neste contexto, o grupo de estudo permanente :

� deverá levar a fundo o seu novo papel no âmbito da realização do South East Europe Core Regional
Transport Network.

� deveria reflectir sobre a melhor forma de a realização dos eixos pan-europeus de transporte ter em
consideração os aspectos operacionais do transporte. sobretudo os aspectos relacionados com a
intermodalidade, a protecção ambiental, a segurança, as condições sociais e a eficácia devem ser
conjugados com a política dos corredores.

� deveria contribuir para o planeamento de novos corredores no âmbito da Política de Vizinhança
Europeia.

Os trabalhos da Comissão Europeia e do comité director relacionados com os corredores e as zonas de
transporte deveriam estar mais interligados, e com uma maior participação do Parlamento Europeu.

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

 
•  Segurança nos portos – Alteração

 – Relatora: A. BREDIMA-SAVOPOULOU (Empregadores � EL)
 
 – Referências: COM(2004) 393 final � 2004/0031 COD � CESE 1428/2004
 
– Contacto: Luís LOBO
                      (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
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 4. ENERGIA
 

•  Segurança do fornecimento de electricidade / investimento em infra-estruturas

 – Relatora: U. SIRKEINEN (Empregadores � FI)
 
 – Referências: COM(2003) 740 final � 2003/0301 COD � CESE 1444/2004
 
� Contacto: Siegfried Jantscher

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

 
•  Eficiência na utilização final de energia

 � Relatora: U. SIRKEINEN (Empregadores � FI)
 
 – Referências: COM(2003) 739 final � 2003/0300 COD � CESE 1443/2004
 
� Contacto: Siegfried Jantscher
                        (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 

5. MUTAÇÕES INDUSTRIAIS
 

•  Auxílios estatais na siderurgia

 – Relator: LAGERHOLM (Empregadores � S)
 
 – Co-relator: KORMANN (Delegado � D)
 
 – Referências: Parecer de iniciativa � CESE 1431/2004

 
 – Pontos principais:

A Comissão Consultiva das Mutações Industriais (CCMI) do Comité Económico e Social Europeu
examina neste parecer de iniciativa o papel que os auxílios estatais desempenham em geral no âmbito da
mutação estrutural, bem como o papel que desempenharam especificamente ao nível da indústria
siderúrgica comunitária.

A experiência do passado com a reestruturação da indústria siderúrgica europeia revela que os auxílios
estatais são uma faca de dois gumes, se forem atribuídos apenas a determinadas empresas e conduzem a
uma atribuição deficiente dos recursos, já que são mantidas a médio prazo no mercado capacidades
não-rentáveis. Contudo, se os auxílios estatais forem atribuídos no âmbito de uma programa de
reestruturação previamente negociado, podem atenuar as dificuldades sociais e as consequências da
mutação industrial, promovendo assim a sua aceitação. A gestão deste processo através do diálogo social
já deu bons resultados.
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No contexto da adesão de dez ou mesmo doze novos Estados-Membros, torna-se ainda mais premente
insistir na aplicação rigorosa das regras claras em matéria de auxílios à indústria siderúrgica. Os erros
cometidos durante a época da UE a 15 não podem ser repetidos.

Há um consenso geral quanto à inevitabilidade da mutação industrial e também quanto à necessidade de
estruturar esta mutação no âmbito de acordos-quadro internacionais. As negociações no âmbito da OCDE
deverão conduzir a uma melhoria duradoura da presente situação, ou seja:

� ausência de concessões excessivas a países em vias de desenvolvimento, emergentes ou de transição,
como a China,

� ausência de proibições de regulamentação necessária no âmbito da UE nos domínios da investigação
e do desenvolvimento, da política ambiental (por exemplo, limites para os custos de adaptação de
empresas para prevenção de distorções da concorrência no caso de medidas a favor do ambiente) e
do encerramento de capacidades inviáveis, assim como

� inexistência de direitos de compensação para as exportações de aço devido a tais derrogações.
 
– Contacto: Jakob ANDERSEN
                      (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)

6. SAÚDE

•  Segurança sanitária: uma obrigação colectiva, um novo direito

� Relator: A. BEDOSSA (Interesses Diversos � FR)

� Referências: Parecer de iniciativa � CESE 1432/2004

� Pontos principais:

Ao nível europeu, a administração sanitária na saúde pública é verdadeiramente insuficiente e dispõe de
um fraco apoio jurídico. Em virtude da escassez dos recursos, carece igualmente de uma legitimidade em
termos médicos. Todos estes aspectos devem ser melhorados.

A realização da rede europeia de saúde pública atesta a vontade todos os poderes públicos europeus de
associar os actores da saúde pública e de dotar de inculcar coerência e nova eficácia aos instrumentos de
vigilância em cada Estado-Membro.

Consciente das sucessivas crises que sacudiram o mundo nas duas últimas décadas, o Comité Económico
e Social Europeu propõe a realização periódica de congressos europeus de alto nível em matéria de saúde
pública.

Estas conferências têm por objectivos debater medida colectivas a tomar, fornecer informações precisas
sobre estas crises, dar respostas coordenadas, avaliar as ameaças de riscos externos, apoiar diagnósticos
rápidos e dar-lhes respostas adequadas.

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS70

Boletim 13.12.2004 - PT - PE 351.877

O Comité Económico e Social Europeu preconiza dar, desde já, ao futuro centro europeu de vigilância
sanitária de Estocolmo um mandato alargado e reforçado, no intuito de elaborar relatórios relevantes e
permanentes em matéria de saúde pública, e de propor as medidas necessárias a tomar pelos
Estados-Membros da União Europeia, no respeito do princípio de subsidiariedade.

O Comité Económico e Social Europeu recorda que as suas recomendações estão interligadas e que
requerem, para serem aplicadas, uma vontade forte por parte dos países da União Europeia, a saber :
•  reforço das capacidades administrativas, com articulações transfronteira, e gestão universalmente

reconhecida e aceite.
•  competências e instrumentos jurídicos necessários.
•  processos de decisão transparentes e uma deontologia mais rigorosa e compartilhada por todos no

que toca às comunicações em matéria de  segurança sanitária.
•  cooperação reforçada e ligação em rede entre todos os organismos de vigilância e de fiscalização.

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

•  A Mobilidade dos doentes na União Europeia

– Relator: A. BEDOSSA (Interesses Diversos � FR)

– Referências: COM(2004) 301 final � CESE 1433/2004

� Pontos principais :

A comunicação relativa à mobilidade dos doentes propõe um conjunto de medidas concretas em vários
domínios e permite a integração do objectivo (definido pelo Tratado) de elevado nível de protecção da
saúde humana nas políticas comunitárias.

A legislação comunitária confere aos cidadãos o direito de receberem tratamento médico noutros
Estados-Membros e de serem reembolsados. Na prática, o exercício destes direitos continua a ser difícil.

O CESE sugere uma estratégia europeia que :

•  Favoreça uma cooperação europeia com vista a uma melhor utilização dos recursos
•  Alcance um entendimento comum, a nível europeu, acerca dos direitos e deveres dos

doentes
•  Partilhe da capacidade não utilizada e cuidados transnacionais.

O Comité Económico e Social Europeu concorda plenamente com a decisão relativa à mobilização do
Fundo de Coesão e dos Fundos Estruturais da União Europeia de modo a facilitar os investimentos no
domínio da saúde e o desenvolvimento de infra-estruturas sanitárias e de competências médicas,
objectivos prioritários de intervenção para os instrumentos financeiros comunitários.
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A cooperação entre os Estados-Membros deverá permitir estabelecer objectivos comuns que conduzam à
criação de planos nacionais. A escolha de indicadores adequados permitirá, por outro lado, acompanhar
de perto a evolução das políticas de saúde de cada país da União Europeia.

O Comité Económico e Social Europeu recorda que um instrumento se torna indispensável: um
observatório ou uma agência que recolha observações, análises e dados partilhados sobre as políticas de
saúde nacionais, sem prejuízo das disposições dos Tratados em vigor (subsidiariedade e competência
nacional).

O Comité Económico e Social Europeu apoia sem reservas a intenção da Comissão de recorrer a um
método aberto de coordenação, que incluem os seguintes factores fundamentais:

•  o intercâmbio de boas práticas
•  os indicadores pertinentes das estruturas e das práticas
•  o aperfeiçoamento da oferta de produtos de saúde
•  a coordenação dos sistemas nacionais de modo a evitar qualquer efeito de dumping e de fuga de

competências a nível transfronteiriço
•  a concretização necessária do mercado único dos medicamentos.

Esta é uma das primeiras vezes que cinco direcções-gerais da Comissão Europeia aliam a sua vontade
política, competências e meios com o objectivo de garantir que todos os países europeus terão os meios
para aplicar uma política de saúde e de segurança social coerente, para benefício de todos os cidadãos da
União Europeia.

O Comité Económico e Social Europeu tenciona, neste contexto, criar uma task force simples mas
permanente, para acompanhar estas políticas.

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

 
•  Serviços de saúde e de assistência aos idosos

− Relator: P. BRAGHIN (Empregadores – IT)
 

− Referências: COM(2004) 340 final � CESE 1447/2004

− Pontos principais:

O CESE, na impossibilidade legal de uma política comunitária para os cuidados de saúde e os cuidados
prolongados, concorda com a importância primordial do método aberto de coordenação como instrumento
para perseguir de modo eficaz os objectivos de modernização e de desenvolvimento de cuidados de saúde
e de cuidados prolongados de qualidade, acessíveis e sustentáveis, e para garantir a protecção de saúde
pública, mas em contextos diferenciados e sujeitos a crescentes pressões e desafios.
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A realização deste método aberto de coordenação implica a identificação de uma série de indicadores que
permitam colmatar as actuais carências de conhecimento e, ao mesmo tempo, tomar em consideração as
situações existentes e as dinâmicas macro sociais que influem no sistema de cuidados de saúde e de
cuidados prolongados, em especial.  Esse conjunto de indicadores deve integrar os aspectos estruturais
(fileira dos cuidados, dotação de equipamentos e de pessoal e as respectivas formação e experiência, etc.),
os aspectos inerentes à qualidade do processo de prestação de cuidados (modalidades de prestação dos
serviços e de realização das intervenções, orientações operacionais, normas e práticas médicas,
salvaguarda dos direitos dos pacientes, etc.) e, finalmente, os aspectos da qualidade dos resultados
específicos dos cuidados, em função da sua tipologia e das expectativas sociais atinentes.

As próximas etapas propostas na comunicação dizem respeito a aspectos muito relevantes do problema e
abrem a observação a campos de grande interesse.  Todavia, as propostas são gerais, arriscando se,
portanto, a ser genéricas e a não levarem a passos significativos em frente no método aberto de
coordenação.

O CESE preconiza a identificação de objectivos comuns mais concretos, que não sejam exageradamente
prescritivos nem interfiram negativamente com a organização dos sistemas nacionais, e transformação
dos relatórios preliminares previstos num instrumento útil sem incremento dos custos administrativos
nem encargos excessivos para as limitadas capacidades dos novos Estados-Membros.

Especialmente importante e urgente é promover acções destinadas à qualificação dos operadores e
profissionais, desenvolvendo, com acções de formação idóneas, a área de qualificação profissional
comum às profissões da saúde e sociais que realizam trabalho de prestação de cuidados; isto implica uma
preparação sobre aspectos não meramente técnicos e a aquisição de novas capacidades, por exemplo a
gestão da informação em especial sobre redes informáticas e a gestão da despesa numa lógica de largo
espectro.  Estes novos modelos de formação devem ser apoiados e incentivados pela acção comunitária
para se enriquecer com as experiências trocadas no método aberto de coordenação.

� Contacto: Stefania Barbesta
(Tel. 32 2 546 96 19 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

7. GESTÃO DAS FRONTEIRAS E LIVRE CIRCULAÇÃO DAS PESSOAS

•  Admissão de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação na
Comunidade Europeia

� Relatora: S. KING (Empregadores � UK)

� Referência : COM(2004) 178 final 2004/0061-0063 CNS � CESE 1434/2004
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� Pontos principais :

O CESE acolhe favoravelmente a comunicação e, em princípio, apoia as propostas nela contidas. Deseja,
no entanto, fazer as seguintes observações:

•  O objectivo de conseguir 700 000 investigadores suplementares até 2010 não nos parece realista sem
esforços concertados em diversas áreas.

•  Devem-se fornecer dados comparativos sobre os recursos que países como o Japão e os EUA
consagram à promoção da formação, da mobilidade e do desenvolvimento da carreira dos
investigadores.

•  A definição de "organismo de investigação" deveria ser alargada para incluir as organizações
privadas ou públicas que concedem subsídios de investigação.

•  Em certos casos, o estatuto de investigador necessita de maior clareza; Algumas das pessoas
admitidas podem carecer de refúgio e de protecção ao abrigo da Convenção de Genebra de 1951.

•  a Comissão deverá iniciar um processo que permita que os investigadores de países terceiros que já
se encontram na UE sejam identificados e considerados como tais.

•  A falta de transparência em matéria de qualificações e de competências é uma questão que deverá ser
abordada.

•  A sub-representação das mulheres, especialmente em funções de gestão e de direcção, é algo que
afecta, em particular, as investigadoras de países terceiros.

•  A "fuga de cérebros" de países em desenvolvimento é uma fonte de preocupação.
•  O Comité regista a decisão tomada pela Irlanda de aderir à directiva e espera que o Reino Unido siga

o seu exemplo.

� Contacto: Mr Torben BACH NIELSEN
 (Tel. : 32 2 546 96 19 � e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int)
 
8. DROGA E TOXICODEPENDÊNCIA

•  Programa ARGO

–  Relator: PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores � E)

– Referências: COM(2004) 384 final -2004/0122 (CNS) � CESE 1436/2004

– Pontos principais:

As dificuldades que as administrações têm tido para colaborarem entre si no âmbito do programa ARGO
são o espelho da falta de cooperação entre os Estados-Membros na gestão das fronteiras externas.

O CESE vê toda a oportunidade em que, futuramente, se procure ir mais além do que a mera cooperação
administrativa e se construa um sistema de solidariedade comunitária no domínio das fronteiras externas,
dos vistos, do asilo e da imigração, no âmbito de uma política comum. Convém que esta abordagem seja
tida em conta nas perspectivas financeiras a partir de 2007.
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O CESE exige que, na cooperação administrativa no domínio das fronteiras externas, de vistos, de asilo e
imigração, as autoridades garantam sempre um tratamento humanitário e digno a todas as pessoas, de
acordo com a Carta de Direitos Fundamentais da UE e as convenções internacionais em matéria de
direitos humanos.

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

•  Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência

 � Relator-geral: OLSSON (Interesses Diversos � SE)
 

− Referências: COM(2003) 808 final � 2003/0311 CNS � CESE 1437/2004
 
– Pontos principais:

 
 O Comité acolhe favoravelmente a proposta de regulamento, cujo objectivo é alargar o papel do
Observatório, adaptar o funcionamento dos seus órgãos e clarificar um certo número de incertezas sobre a
aplicação do regulamento inicial. Reflecte o espírito já expresso nos pareceres anteriores do CESE
relativos à prevenção e redução dos riscos associados à toxicodependência.
 
O CESE urge a associação das organizações interessadas da sociedade civil aos trabalhos do OEDT.
 
 O CESE propõe que o Observatório disponha de um comité de contacto composto por representantes das
redes europeias activas neste domínio e que estão em condições de fornecer informações complementares
às fornecidas pelos pontos focais.
 
 Os pontos focais nacionais fazem parte da Rede Europeia de Informação sobre a Droga e a
Toxicodependência (REITOX), de que dispõe o Observatório.
 

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

9. FISCALIDADE E SERVIÇOS FINANCEIROS

•  Circulação de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo

 – Relator: WILKINSON (Empregadores � UK)
 

− Referências: COM(2004) 227 final � 2004/0072 CNS � CESE 1441/2004
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– Pontos principais:

A complexidade dos detalhes das operações do mercado interno de bens sujeitos a impostos especiais de
consumo tem provocado incerteza quanto à forma de aplicação das regras em certos casos  e tem significado
para as empresas que nelas intervêm uma substancial carga administrativa.

A proposta da Comissão contempla as transacções comerciais, as vendas a particulares e as vendas à
distância  e propõe-se clarificar, simplificar e harmonizar as disposições em vigor aplicáveis aos
movimentos intracomunitários, cujos impostos especiais de consumo já foram pagos num Estado-Membro
sobre os produtos em causa, e a liberalizar esses movimentos para que os consumidores passem a retirar
maiores benefícios do mercado interno.

O Comité associa-se inteiramente a estes dois objectivos.

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

•  IVA – Forte intensidade do factor trabalho – Adesões

� Relator: PEZZINI (Empregadores � IT)
 

− Referências: COM(2004) 295 final � 2004/0810 CNS � CESE 1442/2004

− Pontos principais:

Lamentando que o Conselho ainda não tenha chegado a uma decisão unânime sobre a proposta de
directiva, o Comité aprova a derrogação proposta pela Comissão à Directiva 1999/85/CE.

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

•  Resseguros

– Relator: J. FRANK von FÜRSTENWERTH (Empregadores � DE)

– Referências: COM(2004) 273 final � 2004/0097 COD � CESE 1423/2004
 
 – Contacto: Jean-Pierre FAURE

          (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierrre.faure@esc.eu.int)
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10. POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA

Concessões e parcerias sectores público/privado

� Relator: LEVAUX (Empregadores � FR)

� Referências: COM(2004) 327 final � CESE
 
� Pontos principais:

Num contributo para o debate lançado pela Comissão sobre o Livro Verde sobre as parcerias
público/privado (PPP), o CESE considera que, actualmente, está a emergir um direito específico de PPP
em vários Estados. Tendo em conta as experiências em curso, seria preferível:

a) Permitir a evolução das PPP sob várias formas, ao longo de vários anos;
b) Obter dos Estados-Membros a comunicação sistemática das diversas formas de PPP, bem como das

dificuldades encontradas;
c) Criar juntamente com representantes dos Estados, da Comissão e da sociedade civil (entre os quais o

CESE), um observatório da evolução das PPP;
d) Sublinhar que para as PPP e concessões, se aplicam os limiares europeus de publicidade (obras,

serviços); abaixo destes limiares cada Estado aplicará as suas próprias regras, para evitar um peso
administrativo inútil;

e) Publicar, antes de 2007, uma comunicação interpretativa que clarifique:

� a definição das concessões e das PPP,
� a posição concorrencial das entidades mistas ou para-públicas,
� o diálogo competitivo e o procedimento de publicidade,
� a modalidade do "promotor" que favorece a inovação,
� a pertinência das ajudas estatais para as entidades mistas ou para-públicas.

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

11. AGRICULTURA E PAÍSES TERCEIROS

•  Agricultura e segurança alimentar no âmbito da parceria Euromed

– Relator: Staffan NILSSON (Interesses Diversos � SE)

– Referência: Relatório de informação CESE 731/2004 fin
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– Pontos principais:

As cimeiras anuais do CES e instituições similares euromediterrânicas que se realizam regularmente
desde 1995 têm por finalidade contribuir para uma melhor compreensão dos grandes temas respeitantes à
parceria euromediterrânica e para melhorar o conhecimento recíproco das realidades económicas e
sociais.

Na última cimeira euromediterrânica, em Malta, foi decidido que a próxima cimeira se realizaria em
Valência, Espanha, em 2004.

O grupo de preparação Cimeira inclui, para além do Comité Económico e Social Europeu, o Conselho
para o Desenvolvimento Económico e Social de Malta (MCESD), o Conselho Económico e Social do
Reino de Espanha e o Conselho Económico e Social da Tunísia. O CESE é membro permanente do
Comité preparatório das cimeiras euromediterrânicas e contribui, nomeadamente, mediante a elaboração
de uma monografia sob forma de relatório de informação.

O tema do relatório deste ano é "Agricultura e segurança alimentar no âmbito da parceria Euromed",
elaborado em cooperação com o Conselho Económico e Social da Grécia (OKE), o Comité Económico e
Social de Israel, o CNEL italiano, a delegação palestina e a delegação turca ao CCM UE-Turquia.
 
O Conselho Económico e Social do Reino de Espanha, em cooperação com o Comité Económico e Social
de França, o Comité Económico e Social da Grécia (OKE), o CNEL italiano e o Comité Económico e
Social da Tunísia, apresentará uma monografia sobre Imigração e cooperação entre os países vizinhos da
região.

Os países do Mediterrâneo representam o segundo maior mercado de exportação de produtos agrícolas e
alimentares da UE.  O relatório de informação foca a segurança alimentar, e coloca uma tónica na
necessidade de implicar as organizações de agricultores, a indústria alimentar, os consumidores e os
trabalhadores no processo de desenvolvimento.

O CESE poderia tirar partido das suas estruturas e redes para a organização de uma conferência
subordinada ao tema "Cooperação para uma melhor segurança alimentar".

A fim de atingir o objectivo pretendido em matéria de produção de alimentos e de segurança alimentar,
devem-se identificar e explorar vários elementos, tais como, entre outros, mais programas de formação,
assessoria e investigação.

Estas áreas devem beneficiar de prioridade política no âmbito do processo de Barcelona, por forma que o
programa MEDA possa igualmente criar condições adequadas para o desenvolvimento da agricultura e da
segurança alimentar.

–     Contacto:   Michael Wells
            (Tel.:  00 32 2 546 82 83 – e-mail : michael.wells@esc.eu.int)

mailto:michael.wells@cese.europa.eu
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•  Acções de informação e  promoção a favor de produtos agrícolas/países terceiros

– Relator: NIELSSEN (Interesses Diversos � DK)
 

 – Referências: COM(2004) 233 final � 2004/0073 CNS � CESE 1430/2004
 
� Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO
                       (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

12. DEFESA DOS CONSUMIDORES

•  HAP / óleos e pneumáticos

 – Relator: SEARS (Empregadores � UK)
 

 – Referências: COM(2004) 98 final � 2004/0036 COD � CESE 1430/2004
 

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

•  Triclorobenzeno

� Relator: SEARS (Empregadores � UK)

� Referências: COM(2004) 320 final � 2004/0111 COD � CESE 1424/2004

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

13. TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO
 

•  Elevado débito na Europa

 – Relator: McDONOGH (Empregadores � IE)
 
 – Referências: COM(2004) 61 final � CESE 1427/2004
 

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
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 – Pontos principais:

O Comité insta a Comissão a:
� continuar a velar pelo pleno cumprimento do quadro em todos os Estados-Membros, incluindo os mais

recentes.
� impor uma definição precisa e inequívoca do termo �banda larga� para utilização na União Europeia.
� incluir um padrão mínimo de qualidade da conexão na sua definição de banda larga.
� estender as redes de banda larga a todo o território da União Europeia o mais rapidamente possível e de

destacar as lacunas na rede em futuros relatórios.
� no interesse dos consumidores e do aproveitamento racional dos recursos na UE, contemplar a adopção de

normas em matéria de partilha dos recursos entre operadores 3G sempre que possível, aumentando
assim a rapidez do acesso, mitigando os problemas ambientais e diminuindo os custos do serviço
fornecido.

� ter em conta as questões de segurança na adesão a novos serviços pelos consumidores, aumentando a
confiança destes nas novas tecnologias e serviços.

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

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@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.ep.ec/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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: 4
Type: http:

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

Page: 61
Type: http:

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

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:patrick.feve@esc.eu.int
New: mailto:patrick.feve@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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Page: 71
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

Old: mailto:jeanpierrre.faure@esc.eu.int
New: mailto:jeanpierrre.faure@cese.europa.eu

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

Old: mailto:michael.wells@esc.eu.int
New: mailto:michael.wells@cese.europa.eu

Page: 78
Type: mailto

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

Page: 78
Type: mailto

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

Page: 78
Type: mailto

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

Page: 79
Type: mailto

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

Page: 81
Type: http:

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