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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): 
 

 
17/2005  Espaço bebé" em Bruxelas 
 

 
 
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 
 
 
 

Cessação do mandato no Parlamento Europeu 
de um deputato eleito em Portugal 

 
 

Na sessão de 10 de Março de 2005, o Parlamento tomou conhecimento, nos termos do nº 4 do artigo 4ç, da 
nomeação de : 
 
 

António COSTA 
Vice-presidente 

 
 

na qualidade de membro do Governo português, tendo verificado a abertura da respectiva vaga com efeitos a 
partir de 12 de Março de 2005. 
 

_______________ 
 
 

Notificação oficial da eleição 
de um deputado português 

ao Parlamento Europeu 
 
 
O Presidente do Parlamento Europeu recebeu a notificação oficial de eleição de : 
 
 

Joel HASSE FERREIRA 
 

 
 
na qualidade do Deputado ao Parlamento Europeu, em substituição de António COSTA (PSE/PT), com 
efeitos a partir de 12 de Março de 2005. 
 
O Parlamento Europeu tomará conhecimento da ocorrência na sessão plenária de 11 de Abril de 2005. 
 
 

_______________ 
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LISTA DOS INTERGRUPOS EXISTENTES NO SEIO DO PARLAMENTO EUROPEU 

Constituídos nos termos da regulamentação aprovada pela Conferência dos presidentes em 16.12.1999 
(Situação em 30.03.2005) 

 
 

 
Denominação 

 
Data de 

constituição 

 
Presidência 

 
Grupos  

patrocinadores 
FIELDSPORTS, FISHING AND CONSERVATION 15/12/2004 EBNER Michl PPE/DE           

IND/DEM 
UEN 

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 15/12/2004 CASACA Paulo PPE/DE                        
PSE 
Verts/ALE              

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANCE 16/12/2004 PANAYOTOPOULOS -
CASSIOTOU Maria 

PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 

BALTIC EUROPE 06/01/2005 BEAZLEY Christopher PPE/DE  
PSE 
ALDE 

FEDERALIST INTERGROUP FOR THE EUROPEAN 
CONSTITUTION 

06/01/2005 LEINEN Jo PPE 
PSE 
ALDE 
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Denominação 
 

Data de 
constituição 

 
Presidência 

 
Grupos  

patrocinadores 
TRADITIONAL NATIONAL MINORITIES 
CONSTITUTIONAL  REGIONS AND REGIONAL 
LANGUAGES 

06/01/2005 TABAJDI Csaba Sándor PPE/DE 
PSE 
ALDE             

CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND 
CULTURAL DIVERSITY 

07/01/2005 HIERONYMI Ruth PPE/DE                          
PSE 
GUE/NGL 

FOURTH WORLD EUROPEAN COMMITTEE  07/01/2005 ROURE Martine PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL                       

CONSERVATION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN 
PARLIAMENT 

12/01/2005 STEVENSON Struan PPE/DE 
PSE 
IND/DEM 

TOURISME 12/01/2005 SUDRE Margie PPE/DE                
ALDE 
PSE 

DISABILITY INTERGROUP 20/01/2005 HOWITT Richard PPE/DE 
PSE 
ALDE 
GUE/NGL  
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Denominação 
 

Data de 
constituição 

 
Presidência 

 
Grupos  

patrocinadores 
TRADE UNION COORDINATION GROUP 20/01/2005 HUGHES Stephen PPE/DE                  

PSE 
GUE/NGL                       

ANTI-RACISM AND DIVERSITY 28/01/2005 MORAES Claude PSE            
ALDE 
GUE/NGL 

SME (SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURS) 28/01/2005 KARAS Othmar PPE/DE  
PSE 
IND/DEM 

LESBIAN AND GAY INTERGROUP 02/02/2005 CASHMAN Michael  Verts/ALE                    
ALDE 
PSE 
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Denominação 
 

Data de 
constituição 

 
Presidência 

 
Grupos  

patrocinadores 
PRESS, COMMUNICATION AND FREEDOM 14/02/2005 CAVADA Jean-Marie PSE   

ALDE 
Verts/ALE 

TIBET INTERGROUP 14/02/2005 MANN Thomas PPE/DE 
Verts/ALE 
UEN 

CIEL ET ESPACE 09/03/2005 BUSQUIN Philippe PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL 

GLOBALISATION INTERGROUP 30/03/2005 FORD Glyn PSE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 
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PERGUNTAS ESCRITAS  (Situação em 04.04.2005) 
 
 
Autor Objecto N° 

Herbert Bösch Seguimento do caso "Representação da Comissão em 
Viena" 

E-0657/05 

Herbert Bösch Reconhecimento de títulos de formação E-0658/05 

Herbert Bösch Reconhecimento das cartas de condução E-0659/05 

Konstantinos Hatzidakis Estupefacientes E-0660/05 

Monica Frassoni Perda de competitividade dos produtores italianos de 
princípios activos farmacêuticos destinados a 
medicamentos genéricos decorrente dos diferentes prazos 
de validade da protecção conferida pelos CCP italianos e 
europeus 

E-0661/05 

Frederika Brepoels Doação de órgãos a nível europeu E-0662/05 

Esko Seppänen Quota de salmão da Dinamarca E-0663/05 

Dimitrios Papadimoulis Informação sobre o projecto de Constituição P-0664/05 

Satu Hassi Ataques aos defensores dos Direitos Humanos na 
Chechénia 

P-0665/05 

Dimitrios Papadimoulis Custos e tempo necessários ao lançamento de empresas na 
Grécia 

E-0666/05 

Dimitrios Papadimoulis Olympic Airways E-0667/05 

Georgios Papastamkos Política de coesão 2007-2013 P-0668/05 

María Salinas García Utilização do Fundo de Solidariedade para paliar os 
efeitos da catástrofe agrícola causada pela geada em 
Espanha 

P-0669/05 

Jules Maaten Gripe aviária - medidas da Comissão E-0670/05 

Lissy Gröner Suspensão da ajuda a projectos nos países euro-
mediterrânicos 

E-0671/05 

Manolis Mavrommatis Segurança dos elevadores na UE E-0672/05 

Georgios Karatzaferis Processo de recrutamento de pessoal científico para a 
administração pública grega 

E-0673/05 

Georgios Karatzaferis Processo de recrutamento de pessoal científico para a 
administração pública grega 

E-0674/05 

Georgios Karatzaferis Aeroporto de Atenas e HOCHTIEF E-0675/05 
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Autor Objecto N° 

 Pergunta anulada E-0676/05 

Georgios Karatzaferis Revelação de um documento do Ministério das Finanças 
sobre o 3º QCA. 

E-0677/05 

Georgios Karatzaferis Destruição de documentos no edifício da DG REGIO 
relativos ao aeroporto de Atenas e a outros projectos co-
financiados 

E-0678/05 

Marie-Line Reynaud Luta contra o terrorismo - reconhecimento - Comunidade 
Romanichel 

E-0679/05 

Jan Mulder Directivas europeias relativas ao combate às EET nos 
ovinos 

E-0680/05 

Saïd El Khadraoui Incómodo causado pelo ruído e voos nocturnos E-0681/05 

Johan Van Hecke Quadro financeiro plurianual da cooperação relativa ao 
financiamento do desenvolvimento no âmbito do Acordo 
de Cotonou 

P-0682/05 

Elisabeth Schroedter Ameaça de degradação de um lago formado pelo rio 
Havel numa reserva natural, devido ao apoio, a título dos 
fundos estruturais europeus, à construção de casas de 
férias (palafitas) 

E-0683/05 

Glenys Kinnock Território Britânico do Oceano Índico (TBOI) E-0684/05 

Christine De Veyrac Juventude - Pacto Europeu E-0685/05 

Robert Goebbels O Pacto de Estabilidade e Crescimento e as previsões 
apresentadas pelo Governo italiano 

P-0686/05 

Dimitrios Papadimoulis Novas taxas sobre o pêssego enlatado nos Estados Unidos E-0687/05 

Dimitrios Papadimoulis Centrais nucleares na Turquia E-0688/05 

Dimitrios Papadimoulis Saúde mental dos jovens E-0689/05 

Simon Busuttil Taxa sobre os cartões de crédito em Malta E-0690/05 

André Laignel e Marie-Noëlle 
Lienemann 

Declaração de Danuta Hübner sobre as deslocalizações E-0691/05 

Christine De Veyrac Defesa - preferência comunitária E-0692/05 

Robert Goebbels Projecto de directiva relativa à proibição de fumar em 
bares e restaurantes 

E-0693/05 

Giovanni Pittella e Nicola 
Zingaretti 

Financiamentos do Governo italiano aos descodificadores 
DTT 

E-0694/05 

Thomas Ulmer Directiva relativa aos serviços P-0695/05 
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Autor Objecto N° 

Jim Higgins Tratamento dos resíduos de amianto P-0696/05 

Hélène Goudin Apoio económico a aeroportos P-0697/05 

Antonio De Poli Regulamento (CE) nº 1576/89: definição das bebidas 
espirituosas e utilização exclusiva da designação "grappa" 

P-0698/05 

Herbert Bösch Repartição das ajudas directas PAC E-0699/05 

Georgios Karatzaferis Despesas em estabelecimentos de explicações na Grécia E-0700/05 

Georgios Karatzaferis EUROSTAT e envolvimento de funcionários seus num 
alegado escândalo 

E-0701/05 

Manolis Mavrommatis Preservação do património cultural na UE E-0702/05 

Dorette Corbey Medidas da OMC contra os Estados que se recusem a 
ratificar o Protocolo de Quioto 

E-0703/05 

Antonio De Poli Porto franco de Trieste e novo Código Aduaneiro Europeu E-0704/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Início do período em que, para evitar um maior 
aquecimento da Terra, serão necessárias medidas mais 
drásticas do que o Protocolo de Quioto e um prazo de 150 
anos 

E-0705/05 

Frank Vanhecke Organização de defesa dos direitos humanos na Turquia E-0706/05 

Frank Vanhecke Reconhecimento do genocídio do povo arménio pela 
Turquia 

E-0707/05 

Frank Vanhecke Referendos sobre a Constituição Europeia E-0708/05 

Koenraad Dillen Relações UE-Cuba E-0709/05 

Koenraad Dillen Agência dos Direitos Fundamentais E-0710/05 

Wojciech Wierzejski Financiamento de campanhas sobre a Constituição 
Europeia 

P-0711/05 

Michl Ebner Reconhecimento de diplomas do ensino superior E-0712/05 

Michl Ebner Jogos promocionais à escala europeia E-0713/05 

Michl Ebner Programa de intercâmbio para aprendizes E-0714/05 

Emma Bonino e Marco Pannella Aprovação, pelo Parlamento italiano, de uma lei nacional 
"sobre a coexistência entre culturas tradicionais e culturas 
OGM" 

E-0715/05 

Marco Pannella e Emma Bonino Repressão na Bielorússia na sequência do referendo de 17 
de Outubro de 2004 

E-0716/05 
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Autor Objecto N° 

Erik Meijer Crescimento subsidiado do aeroporto de Charleroi: uma 
alternativa ao incómodo causado pelo tráfego aéreo em 
Bruxelas ou uma concorrência artificial? 

E-0717/05 

Simon Busuttil Euromed/Juventude III P-0718/05 

Kathalijne Buitenweg Gansos depenados vivos na Hungria P-0719/05 

Carmen Fraga Estévez Limitações ao mercado único E-0720/05 

Chris Davies Matança de aves migratórias em Chipre E-0721/05 

Chris Davies Cheias na cidade de Carlisle E-0722/05 

Chris Davies Importantes reservas ornitológicas em Chipre E-0723/05 

Chris Davies Berlaymont: utilização de madeira ilegal E-0724/05 

Giovanni Pittella Embargo de pedreiras no território de Caserta (Campânia) E-0725/05 

Paul van Buitenen e Erik Meijer Garantias relativas ao financiamento da infra-estrutura da 
ligação HSL entre Bruxelas e Amesterdão 

E-0726/05 

Erik Meijer Corte desnecessário do abastecimento de electricidade e 
de água potável nos enclaves do Kosovo habitados por 
sérvios e a via para o restabelecimento das ligações 

E-0727/05 

Richard Falbr Artigo 92º da proposta de regulamento do Conselho que 
estabelece disposições gerais relativas ao FEDER, ao FSE 
e ao Fundo de Coesão 

P-0728/05 

Herbert Bösch Nomeação de um director provisório do OLAF P-0729/05 

Mairead McGuinness Tributação dos biocombustíveis P-0730/05 

Neil Parish Concessão de restituições à exportação de bovinos com 
destino ao Líbano 

P-0731/05 

Christine De Veyrac Transporte aéreo - taxa sobre o querosene P-0732/05 

Hiltrud Breyer A integração das questões de género na promoção pública 
do desporto 

E-0733/05 

Panagiotis Beglitis Projecto de regulamento que estabelece um instrumento 
de apoio financeiro e proposta de regulamento para o 
desenvolvimento de trocas comerciais com a comunidade 
cipriota turca 

E-0734/05 

Manolis Mavrommatis Resíduos e contaminação do ambiente E-0735/05 

Herbert Bösch Designação de um director interino do OLAF E-0736/05 

Charles Tannock Detenção de não muçulmanos na Arábia Saudita E-0737/05 
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Autor Objecto N° 

Jim Higgins Preço das chamadas em roaming internacionais dos 
telefones móveis 

E-0738/05 

Paul van Buitenen Agência Europeia de Reconstrução E-0739/05 

Tokia Saïfi Comércio internacional - Têxteis E-0740/05 

Antonio De Poli Direito à mobilidade para pessoas com deficiência e carta 
de condução para microcarros 

E-0741/05 

Antonio De Poli Direito à mobilidade para pessoas com deficiência e carta 
de condução para microcarros 

E-0742/05 

Antonio De Poli Empréstimo gratuito de livros e processo por infracção 
contra a Itália 

E-0743/05 

Antonio De Poli Empréstimo gratuito de livros e processo por infracção 
contra a Itália 

E-0744/05 

Mario Borghezio Concessão de um passaporte diplomático a um imã 
filoterrorista pelo Senegal 

E-0745/05 

Mario Borghezio Concessão de um passaporte diplomático a um imã 
filoterrorista pelo Senegal 

E-0746/05 

Bart Staes Auxílios estatais a uma central nuclear EPR da TVO na 
Finlândia 

E-0747/05 

Albert Maat e Bastiaan Belder Impossibilidade de os cristãos participarem nas eleições 
no Iraque 

E-0748/05 

Willy Meyer Pleite Projecto de construção de um parque eólico na comarca 
de Comtat (Comunidade de Valência - Espanha) 

E-0749/05 

Hiltrud Breyer Esclarecimento adicional à resposta do Comissário 
Verheugen à pergunta escrita P-3218/04 

E-0750/05 

Françoise Grossetête Produtos dermo-cosméticos - Monopólio na Suécia E-0751/05 

Kathalijne Buitenweg e Monica 
Frassoni 

Declaração oficial do UNODC contra a redução dos danos E-0752/05 

Kathalijne Buitenweg e Monica 
Frassoni 

Declaração oficial do UNODC contra a redução dos danos E-0753/05 

Paul van Buitenen Conflito de interesses E-0754/05 

Paul van Buitenen Dom da ubiquidade E-0755/05 

Brice Hortefeux Doenças cardiovasculares E-0756/05 

Luca Romagnoli Poderá o Banco de Itália exercer funções de controlo a 
favor dos cidadãos? 

E-0757/05 
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Autor Objecto N° 

Luca Romagnoli Poderá o Banco de Itália ser considerado uma sociedade 
secreta e inconstitucional? 

E-0758/05 

Cristiana Muscardini e outros Actividades de recuperação e reciclagem dos resíduos de 
material plástico 

E-0759/05 

Luca Romagnoli Casino de Campione d'Italia E-0760/05 

Jörg Leichtfried Coordenação de férias à escala europeia P-0761/05 

Konstantinos Hatzidakis Queijo grego "feta" E-0762/05 

Georgios Karatzaferis Selecção de funcionários públicos por entrevista na Grécia E-0763/05 

Dimitrios Papadimoulis Problemas no sector do tomate industrial E-0764/05 

Dimitrios Papadimoulis Construção de um aterro sanitário no concelho de Dodoni 
na Grécia 

E-0765/05 

Paul van Buitenen Projecto de recomendação apresentado pelo Provedor de 
Justiça Europeu a respeito de Hans-Martin Tillack 

E-0766/05 

Glenys Kinnock Importações comunitárias provenientes da Birmânia E-0767/05 

Francesco Speroni Decisão da Comissão 2004/595/CE, que cria um modelo 
de certificado sanitário aplicável à importação de cães, 
gatos e furões na Comunidade para fins comerciais 

E-0768/05 

Renato Brunetta Limitação ao trânsito ao longo do eixo do Brenner E-0769/05 

Richard Seeber Distorção da concorrência e discriminação, por parte da 
União Europeia, em matéria de controlo por teledetecção 

P-0770/05 

Nicola Zingaretti Respeito da Directiva relativa aos valores-limite de 
substâncias poluentes 

P-0771/05 

Christoph Konrad Inobservância sistemática do Acordo de Schengen por 
parte do Governo Federal Alemão 

E-0772/05 

Christoph Konrad Inobservância sistemática do Acordo de Schengen por 
parte do Governo Federal Alemão 

E-0773/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0774/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0775/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0776/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0777/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0778/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0779/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0780/05 
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Nigel Farage Hospitalidade E-0781/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0782/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0783/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0784/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0785/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0786/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0787/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0788/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0789/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0790/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0791/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0792/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0793/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0794/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0795/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0796/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0797/05 

Nigel Farage Hospitalidade E-0798/05 

Sophia in 't Veld Organização Mundial da Propriedade Intelectual E-0799/05 

Eoin Ryan Competitividade e ajudas estatais na indústria 
cinematográfica europeia 

E-0800/05 

Simon Busuttil Restrição do número de futebolistas comunitários 
autorizados a jogar no campeonato maltês 

E-0801/05 

Frederika Brepoels Aplicação correcta na norma ISO-3166 E-0802/05 

Erik Meijer Mais de dez anos de falta de colaboração dos órgãos da 
República da Croácia no esclarecimento de 
desaparecimentos ocorridos durante a guerra de secessão 

E-0803/05 

Cristiana Muscardini Por um Líbano livre P-0804/05 

Alessandro Battilocchio Reestruturação da empresa "ABB Energy Automation" - 
sede de Ariccia (Roma) 

P-0805/05 
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Jan Zahradil Consequências jurídicas da rejeição, por um ou vários 
Estados-Membros da UE, do Tratado que estabelece uma 
Constituição para a Europa 

E-0806/05 

Christa Prets Directiva que aplica o princípio de igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e 
serviços e seu fornecimento - Artigo 16º: Relatórios 

E-0807/05 

Chris Davies Coca Cola E-0808/05 

Jules Maaten Registo universal de nascimento E-0809/05 

Mario Borghezio Exclusão ilegítima da língua italiana das conferências de 
imprensa dos comissários europeus 

E-0810/05 

Mario Borghezio Exclusão ilegítima da língua italiana das conferências de 
imprensa dos comissários europeus 

E-0811/05 

Cristiana Muscardini Modelo social europeu E-0812/05 

Amalia Sartori Protecção da grappa italiana E-0813/05 

Giovanni Pittella Aterro de resíduos sólidos urbanos em Vieste (Itália) E-0814/05 

Luciana Sbarbati Importações chinesas no sector do calçado E-0815/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard "Global dimming": ofuscação da luz solar, a nível 
mundial, através de partículas, reduzindo a possibilidade 
de formação de nuvens e levando à desertificação numa 
grande parte do mundo 

E-0816/05 

Paul Rübig Taxas cobradas pela Agência Europeia para a Segurança 
da Aviação 

E-0817/05 

Paul Rübig Taxas cobradas pela Agência Europeia para a Segurança 
da Aviação 

E-0818/05 

Manolis Mavrommatis Comissão reduz a distribuição de jornais E-0819/05 

Georgios Karatzaferis Destruição do ambiente em Corfu e indiferença das 
autoridades gregas 

E-0820/05 

Jim Higgins Rastreabilidade dos ingredientes geneticamente 
modificados nos alimentos para animais 

E-0821/05 

Harlem Désir Reestruturação da empresa Alstom Power Boilers P-0822/05 

Francesco Speroni Identificação do titular do "direito ao pagamento" previsto 
no Regulamento (CE) nº 1782/2003 no caso dos contratos 
de parceria pecuária 

P-0823/05 
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Bogdan Klich Entraves administrativos colocados por alguns Estados-
Membros à constituição de empresas e à prestação de 
serviços por agentes de outros Estados-Membros 

P-0824/05 

Ria Oomen-Ruijten e Karl von 
Wogau 

Seguro de doença obrigatório para os estudantes que 
residem na Alemanha e estudam noutro Estado-Membro 

E-0825/05 

Karl von Wogau Consequências da responsabilidade objectiva para o sector 
do equipamento médico 

E-0826/05 

Georgios Karatzaferis O Parque Nacional de Skinia na Grécia está em perigo E-0827/05 

Georgios Karatzaferis Aplicação do 3° QCA na Grécia E-0828/05 

Christopher Heaton-Harris Orçamento comunitário E-0829/05 

Christopher Heaton-Harris Orçamento comunitário E-0830/05 

James Allister Subexecução do orçamento comunitário E-0831/05 

James Allister Directiva comunitária relativa a embalagens E-0832/05 

James Allister Taxas de sinalização luminosa (Light Dues) E-0833/05 

Roger Helmer Financiamento de informações sobre a Constituição E-0834/05 

Mary McDonald Enterramento dos cabos de alta tensão E-0835/05 

Antoine Duquesne Evolução da produção mundial de petróleo e de gás 
natural 

E-0836/05 

Luisa Morgantini, Giovanni Fava e 
Giusto Catania 

Juventude - Euromed E-0837/05 

Francesco Speroni Identificação dos beneficiários do "direito ao apoio" a que 
se refere o  Regulamento (CE) nº 1782/2003 em caso de 
contrato de parceria pecuária 

E-0838/05 

 Pergunta anulada P-0839/05 

Bart Staes Direito anti-dumping e importação de bicicletas 
originárias da China 

P-0840/05 

Mogens Camre Consequências de uma intervenção militar turca no Iraque E-0841/05 

Mogens Camre Suspensão das negociações de adesão com a Turquia E-0842/05 

Dimitrios Papadimoulis Aterro em Vergina E-0843/05 

Ashley Mote Estónia e a questão do açúcar E-0844/05 

Ashley Mote Decisão do BCE de aumentar o número de notas de 500 
euros 

E-0845/05 

Lydia Schenardi Directivas "REACH" E-0846/05 
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Lydia Schenardi Directivas "REACH" E-0847/05 

Antonio De Poli Eliminação da língua italiana das línguas de trabalho 
quotidianas da Comissão 

E-0848/05 

Philip Claeys Embargo de armas à China e consequências para a 
cooperação com os EUA 

E-0849/05 

Philip Claeys Embargo à venda de armas à China - condições E-0850/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Substituição do corte das caudas dos animais domésticos 
vadios na Bósnia-Herzegovina por métodos de limitação 
da sua reprodução 

E-0851/05 

Bart Staes Steviosida E-0852/05 

Bogdan Golik Concurso público para a compra de testes de detecção de 
BSE na Polónia 

E-0853/05 

Jonas Sjöstedt Relocalização de uma fábrica na Polónia E-0854/05 

Marilisa Xenogiannakopoulou e 
Stavros Arnaoutakis 

Instalação da Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação (ENISA) em Heráclion, Creta 

E-0855/05 

Georgios Karatzaferis Aplicação Directiva 98/35/CE sobre a formação dos 
marítimos 

E-0856/05 

Jens-Peter Bonde Presença de nitritos e nitratos na carne produzida em 
cultura biodinâmica 

E-0857/05 

Bart Staes Apoio à energia nuclear e ao desenvolvimento de fontes 
de energia renováveis 

E-0858/05 

Toine Manders Estruturação e garantia de qualidade das avaliações de 
impacte empresarial 

E-0859/05 

James Allister Branqueamento de capitais pelo IRA P-0860/05 

John Bowis Sistemas de rotulagem dos alimentos P-0861/05 

Esko Seppänen Pagamento da contribuição dos reformados na Finlândia  
para a segurança social 

P-0862/05 

Marilisa Xenogiannakopoulou Combate ao turismo sexual nos países em 
desenvolvimento 

E-0863/05 

Catherine Stihler Resposta ao novo surto de gripe aviária E-0864/05 

Catherine Stihler Resposta ao novo surto de gripe aviária E-0865/05 

James Allister Indústria musical europeia - Directiva 2004/48/CE relativa 
ao respeito dos direitos de propriedade intelectual 

E-0866/05 



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 

 

24 

Boletim 11.04.2005 
  

- PT - PE 356.655 

 
Autor Objecto N° 

James Allister Desenvolvimento da música online e da distribuição 
digital 

E-0867/05 

James Allister Estratégias de combate à pirataria musical E-0868/05 

James Allister Taxas de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 
aplicadas aos bens culturais 

E-0869/05 

Péter Olajos Monitorização da osteoporose E-0870/05 

Adriana Poli Bortone Competitividade do mercado farmacêutico E-0871/05 

Philip Claeys Regularização dos ilegais e sistema de alerta precoce E-0872/05 

David Martin Possibilidades de emprego dos trabalhadores marítimos da 
União Europeia nas águas territoriais australianas e 
canadianas 

E-0873/05 

Bart Staes Intervenção militar em Zumsoj (Chechénia) E-0874/05 

Bart Staes Intervenção militar em Zumsoj (Chechénia) E-0875/05 

Adriana Poli Bortone Fundos MEDA 2005 - Associações que operam na área 
euro-mediterrânica 

E-0876/05 

Antonio De Poli 1 de Janeiro: liberalização das quotas de importação no 
sector dos têxteis: que garantias para os produtos italiano 
e europeu? 

E-0877/05 

Avril Doyle Lesões causadas por seringas E-0878/05 

Erik Meijer Estipulação de disposições derrogatórias para a União 
Europeia e os seus Estados-Membros no que se refere ao 
controlo dos acordos europeus celebrados por intermédio 
do Conselho da Europa ou da OSCE 

E-0879/05 

Ilda Figueiredo Situação na Empresa Tovartex - Ovar E-0880/05 

Hans-Peter Martin Privilégios dos deputados ao Parlamento Europeu P-0881/05 

Diana Wallis Directiva 2003/8/CE do Conselho relativa à melhoria do 
acesso à justiça nos processos transfronteiras através do 
estabelecimento de regras mínimas comuns relativas à 
assistência judiciária atribuída no âmbito destes processos 

P-0882/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Entraves comerciais colocados pelo Chile P-0883/05 

Andreas Mölzer Consequências para a UE da política de concessão de 
vistos da embaixada alemã em Kiev 

P-0884/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Segurança marítima: locais de refúgio E-0885/05 

Dimitrios Papadimoulis Substâncias químicas perigosas nos perfumes E-0886/05 
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Katerina Batzeli Promoção das frutas e legumes E-0887/05 

Michl Ebner Inclusão dos Dolomitas na lista do património cultural 
mundial 

E-0888/05 

Michl Ebner Tintas à base de solventes usadas na serigrafia e na 
impressão digital 

E-0889/05 

Michl Ebner Controlo de emissões nos novos Estados-Membros E-0890/05 

Michl Ebner Controlo dos valores-limite das emissões E-0891/05 

Katerina Batzeli Reconhecimento dos certificados fitossanitários 
comunitários 

E-0892/05 

Joseph Muscat Obrigações do Tesouro emitidas pelo Estado argentino E-0893/05 

Joseph Muscat Obrigações do Tesouro emitidas pelo Estado argentino E-0894/05 

Erik Meijer e Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Financiamento do regresso voluntário e do alojamento de 
antigos residentes em zonas rurais que, após a supressão 
dos seus empregos, não conseguiram encontrar uma saída 
nas cidades da Europa Central 

E-0895/05 

Ewa Hedkvist Petersen Veículos pesados de transporte de mercadorias mais 
longos para incrementar a segurança rodoviária e o 
ambiente 

E-0896/05 

Monica Frassoni Febre catarral ovina P-0897/05 

Mathieu Grosch Introdução do tacógrafo digital E-0898/05 

Dimitrios Papadimoulis Formação ao longo da vida na Grécia E-0899/05 

Dimitrios Papadimoulis Segurança da ponte Rion-Antirrion na Grécia E-0900/05 

Christopher Huhne Regime fiscal das empresas nas Ilhas Anglo-Normandas E-0901/05 

Marianne Thyssen Acreditação de jornalistas junto da Comissão E-0902/05 

Carlos Carnero González Regime linguístico utilizado pela Comissão Europeia na 
sala de imprensa 

P-0903/05 

Stavros Lambrinidis Nomeação do novo Director do Observatório Europeu da 
Droga e da Toxicodependência 

P-0904/05 

Richard Seeber Aumento dos recursos financeiros para a investigação de 
testes rápidos do vírus da raiva 

E-0905/05 

Herbert Bösch Destacamento de um ex-director do Eurostat em interesse 
de serviço 

E-0906/05 
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Dirk Sterckx Iniciativas europeias para promover a informação sobre a 
insuficiência renal, bem como o seu rastreio e tratamento 

E-0907/05 

Charles Tannock, Jana Hybášková 
e Jas Gawronski 

A estação de televisão Al-Manar do Hizbullah E-0908/05 

Charles Tannock, Jana Hybášková 
e Jas Gawronski 

A estação de televisão Al-Manar do Hizbullah E-0909/05 

Christopher Heaton-Harris Baixa anual por doença do pessoal da Comissão E-0910/05 

Mario Borghezio Proteger o canal independente NTDTV das pressões do 
Governo chinês 

E-0911/05 

Mario Borghezio Proteger o canal independente NTDTV das pressões do 
Governo chinês 

E-0912/05 

Cristiana Muscardini Protecção da língua italiana E-0913/05 

Cristiana Muscardini Protecção da língua italiana E-0914/05 

Cristiana Muscardini Línguas de trabalho E-0915/05 

Dimitrios Papadimoulis ETAR de Psyttalia P-0916/05 

Satu Hassi Interpretação do nº 3 do artigo 6º da Directiva relativa à 
preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens 

P-0917/05 

Christoph Konrad Compatibilidade do sistema alemão Petcycle com as 
directivas da UE 

E-0918/05 

Dimitrios Papadimoulis Violação da Directiva 92/43 relativa à preservação dos 
habitats naturais 

E-0919/05 

Dimitrios Papadimoulis Violação da directiva relativa à liberdade de acesso à 
informação em matéria de ambiente 

E-0920/05 

Thomas Wise Contrato de prestação de serviços (TV) E-0921/05 

Mario Mauro Utilização do italiano nas reuniões de trabalho das 
Instituições da UE 

E-0922/05 

Dirk Sterckx Relatório sobre a aplicação da Directiva 2002/39/CE 
relativa ao mercado interno dos serviços postais 

E-0923/05 

Satu Hassi Requisitos mínimos para garantir a representação das 
mulheres e dos homens nos órgãos públicos 

E-0924/05 

Thomas Ulmer Escassez de água no Botswana P-0925/05 

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

P-0926/05 
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Gerardo Galeote Quecedo Discriminação na utilização das línguas oficiais P-0927/05 

Glyn Ford Caso de aplicação da pena capital no Irão P-0928/05 

Roberta Angelilli Suspensão da vacinação obrigatória contra a febre catarral 
(blue tongue) 

P-0929/05 

Ignasi Guardans Cambó A endometriose E-0930/05 

Mathieu Grosch Cabotagem - Regulamento (CEE) nº 3118/93 E-0931/05 

Graham Watson Privação do direito de voto dos cidadãos da UE E-0932/05 

Thierry Cornillet Vacinação das crianças nos países ACP E-0933/05 

Camiel Eurlings A situação dos cristãos no Iraque P-0934/05 

Markus Pieper Política regional europeia E-0935/05 

Mary McDonald Acolhimento de crianças E-0936/05 

Roberta Angelilli Financiamento da produção de materiais de embalagem 
para alimentos 

E-0937/05 

Camiel Eurlings Migrantes birmaneses registados na Tailândia atingidos 
pelo tsunami 

E-0938/05 

Giusto Catania Abertura do primeiro cárcere privado italiano para 
toxicodependentes administrado em conjunto com a 
Comunidade de San Patrigiano 

P-0939/05 

Claude Moraes Resultados práticos da visita do Primeiro-Ministro do 
Paquistão 

P-0940/05 

Johan Van Hecke Medidas proteccionistas adoptadas pela França ao 
introduzir um imposto sobre bebidas alcoólicas com mais 
de 35 gramas de açúcar 

P-0941/05 

Antolín Sánchez Presedo Adopção internacional de crianças romenas E-0942/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ajudas a sociedades mistas pesqueiras E-0943/05 

Hiltrud Breyer Violação da directiva-quadro da UE relativa à avaliação e 
gestão da qualidade do ar ambiente (96/62/CE) pela 
cidade de Kassel 

E-0944/05 

Manolis Mavrommatis Atenção para a esclerose em placas E-0945/05 

Claude Moraes Plano de acção da UE no domínio da droga E-0946/05 

Paul van Buitenen Recrutamento de um director para a Fundação de Dublin E-0947/05 

Antoine Duquesne Processos de modificação da identidade genética germinal 
do ser humano 

P-0948/05 
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Antolín Sánchez Presedo Sinalização adequada de entradas e saídas de garagens ou 
outros parques de estacionamento semelhantes 

E-0949/05 

José García-Margallo y Marfil Transvase do Ebro E-0950/05 

Dimitrios Papadimoulis Programas para pessoas com necessidades específicas no 
2° QCA 

E-0951/05 

Glyn Ford A Coreia do Norte e o enriquecimente de urânio E-0952/05 

László Surján Utilização dos Fundos Estruturais e de Coesão nos 10 
novos Estados-Membros à data de 31 de Dezembro de 
2004 

P-0953/05 

Toine Manders Proibição de fumar no sector da hotelaria, restauração e 
cafés na Europa 

P-0954/05 

Richard Ashworth REACH P-0955/05 

Antolín Sánchez Presedo Crise do sector naval europeu E-0956/05 

Antolín Sánchez Presedo e Javier 
Moreno Sánchez 

Proposta de Regulamento do Conselho relativa à 
aplicação de um sistema de preferências aduaneiras 
generalizadas 

E-0957/05 

David Hammerstein Mintz Impacto do projecto "Residencial Golf Fontanaras" no 
SIL nº 62 

E-0958/05 

Salvador Garriga Polledo Ano Internacional do Microcrédito E-0959/05 

Salvador Garriga Polledo A cutelaria europeia une-se face às cópias asiáticas E-0960/05 

Salvador Garriga Polledo Deduções fiscais para o investimento em I+D E-0961/05 

Hynek Fajmon Restrições à livre circulação de mercadorias na sequência 
da introdução da portagem electrónica na Alemanha 

E-0962/05 

Konstantinos Hatzidakis Violação dos direitos da minoria grega na Albânia E-0963/05 

Georgios Karatzaferis Corte de dotações do INTERREG III para a Grécia E-0964/05 

Georgios Karatzaferis Igualdade de tratamento para as pessoas com deficiência 
nos processos de selecção de funcionários na Grécia 

E-0965/05 

Panagiotis Beglitis Liberdade de expressão na Turquia E-0966/05 

Paul van Buitenen Alegação de fraudes no Tribunal de Contas Europeu E-0967/05 

Theresa Villiers Financiamento comunitário de projectos a favor de 
pessoas com deficiência 

E-0968/05 

Glyn Ford Convite para a Comissão se deslocar em missão à Guiné 
Equatorial 

E-0969/05 
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Glyn Ford Viagens na União Europeia E-0970/05 

Alyn Smith Directiva relativa à electricidade produzida a partir de 
fontes de energia renováveis 

E-0971/05 

Brice Hortefeux Não respeito do regulamento (CE) nº 1400/2000 da 
Comissão 

E-0972/05 

Bernard Poignant Diferendo OMC sobre a classificação da carne de frango 
impregnada de sal na nomenclatura 

E-0973/05 

Brice Hortefeux Cláusulas de salvaguarda a favor da indústria dos têxteis E-0974/05 

Mario Borghezio Turquia: missionários cristãos sob acusação E-0975/05 

Willy Meyer Pleite Projecto de aterro em Cervera (Castellón, Espanha) E-0976/05 

Bart Staes e Jillian Evans Incinerador de resíduos de Reggio Emilia E-0977/05 

Glenys Kinnock Detenção de deputados na Eritreia E-0978/05 

Piia-Noora Kauppi Efeitos de distorção das novas normas relativas aos 
concursos públicos de madeira do Reino Unido 

E-0979/05 

Alfredo Antoniozzi Maior coordenação e atenção às exigências de um turismo 
regulamentado nos Estados-Membros da UE 

E-0980/05 

Roberta Angelilli Reconhecimento da Síndrome de Asperger como 
perturbação independente do autismo 

E-0981/05 

Paulo Casaca Perseguição de cidadãos iranianos por declarações 
contrárias ao regime 

P-0982/05 

Dimitrios Papadimoulis Pedreiras ilegais na Grécia E-0983/05 

Caroline Jackson Parecer do CCTEA sobre o estudo relativo aos efeitos do 
TBT e outros compostos organoestânicos no ambiente e 
na saúde 

E-0984/05 

Jan Mulder e Willem Schuth Tolerância zero à presença de fragmentos de ossos nas 
rações animais 

E-0985/05 

Paulo Casaca Recipientes nocivos E-0986/05 

María Salinas García Calendário para a reforma da OCM no sector dos frutos e 
produtos hortícolas 

P-0987/05 

Georgios Karatzaferis Poluição do Rio Kifissos em Atenas E-0988/05 

Mario Borghezio A Escola Europeia discrimina os alunos de língua italiana E-0989/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Reuniões mensais com a oposição E-0990/05 
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José Ribeiro e Castro Cuba - Imposição de proibição de contactos com 
estrangeiros 

E-0991/05 

Proinsias De Rossa Imposto aplicável ao GPL, ao gás natural e ao metano 
utilizados como carburante na Irlanda 

E-0992/05 

Proinsias De Rossa Imposto aplicável à gasolina sem chumbo na Irlanda E-0993/05 

Proinsias De Rossa Imposto aplicável aos carburantes diesel com baixo teor 
de enxofre 

E-0994/05 

Proinsias De Rossa Imposto aplicável à produção de alumina na região de 
Shannon 

E-0995/05 

Proinsias De Rossa Tributação de óleos usados reutilizados E-0996/05 

Proinsias De Rossa Imposto sobre consumos específicos aplicável ao 
carburante dos transportes públicos locais na Irlanda 

E-0997/05 

Proinsias De Rossa Imposto especial de consumo para veículos a motor 
utilizados por pessoas deficientes 

E-0998/05 

Proinsias De Rossa Tributação da navegação em embarcações de recreio 
privadas 

E-0999/05 

Proinsias De Rossa Tributação da navegação aérea E-1000/05 

Proinsias De Rossa Implementação da Directiva 2003/96/CE E-1001/05 

Proinsias De Rossa Apoio da Comissão a uma iniciativa Aalborg+10 por parte 
das cidades 

E-1002/05 

Proinsias De Rossa Difusão dos resultados da investigação sobre ambiente 
urbano 

E-1003/05 

Proinsias De Rossa Quadro comunitário de cooperação com vista à promoção 
do desenvolvimento urbano sustentável 

E-1004/05 

Proinsias De Rossa Apoiar as cidades a estabelecer objectivos para questões 
de ambiente urbano 

E-1005/05 

Proinsias De Rossa Orientações para as autoridades locais sobre a 
biodiversidade em zonas urbanas 

E-1006/05 

Proinsias De Rossa O papel da Comunidade em iniciativas locais relativas a 
resíduos 

E-1007/05 

Proinsias De Rossa Apoiar as cidades na sua adaptação às alterações 
climáticas 

E-1008/05 

Proinsias De Rossa Orientações comunitárias sobre questões relativas à 
concepção urbana 

E-1009/05 
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Proinsias De Rossa Orientações comunitárias sobre o planeamento espacial 
"de alta densidade e utilização mista" 

E-1010/05 

Proinsias De Rossa Política comunitária de ensino e formação e ambiente 
urbano sustentável 

E-1011/05 

Proinsias De Rossa Construção sustentável E-1012/05 

Proinsias De Rossa Indicadores de transportes urbanos sustentáveis E-1013/05 

Proinsias De Rossa Desenvolvimento das orientações das autoridades locais 
sobre gestão urbana sustentável 

E-1014/05 

Proinsias De Rossa Estratégia temática sobre ambiente urbano E-1015/05 

Proinsias De Rossa Recomendação às autoridades locais sobre a gestão 
sustentável da água 

E-1016/05 

Proinsias De Rossa Impacto da directiva relativa ao direito de comodato 
público nas bibliotecas 

E-1017/05 

Proinsias De Rossa Reconhecimento das qualificações de médico pela 
Espanha 

E-1018/05 

Proinsias De Rossa Reserva de passagens aéreas para viagens noutro país E-1019/05 

Proinsias De Rossa Proposições da Comissão Europeia referentes a um 
regime de reconversão no âmbito da sua proposta relativa 
à reforma do sector do açúcar 

E-1020/05 

Proinsias De Rossa Respostas dos Estados-Membros às propostas da 
Comissão relativas à reforma do sector do açúcar 

E-1021/05 

Proinsias De Rossa Controlo de transferências ilícitas de resíduos para fora do 
território da Irlanda 

E-1022/05 

Proinsias De Rossa Conformidade com a Convenção 182 da OIT sobre o 
trabalho infantil 

E-1023/05 

Proinsias De Rossa Obrigação de informação e de consulta imposta às 
empresas pelo direito comunitário 

E-1024/05 

Proinsias De Rossa Queixas contra as autoridades nacionais relativas à 
conformidade com as obrigações de informação e de 
consulta sobre a reestruturação de empresas 

E-1025/05 

Proinsias De Rossa Acordo europeu do Conselho da Europa respeitante à 
colocação "au pair" 

E-1026/05 

Proinsias De Rossa Deposição de resíduos em aterros E-1027/05 

Proinsias De Rossa Direito de comodato público E-1028/05 
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Proinsias De Rossa Proposta relativa à criação de uma força para a gestão de 
crises a nível internacional 

E-1029/05 

Proinsias De Rossa Informações pormenorizadas sobre os fundos estruturais e 
os investimentos no domínio da saúde e dos cuidados 
sanitários 

E-1030/05 

Proinsias De Rossa Fundos estruturais e investimentos no domínio da saúde e 
dos cuidados sanitários 

E-1031/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Galiza região do Objectivo 1 P-1032/05 

Raül Romeva i Rueda Satisfação dos pedidos formulados pelo Parlamento 
Europeu no que se refere às munições de fragmentação 

E-1033/05 

Raül Romeva i Rueda Satisfação dos pedidos formulados pelo Parlamento 
Europeu no que se refere às munições de fragmentação 

E-1034/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Homologação de títulos universitários europeus E-1035/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Segurança marítima: obrigação de equipar os navios com 
caixas negras 

E-1036/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Rede de auto-estradas marítimas europeias E-1037/05 

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

E-1038/05 

Ole Christensen Manipulação e rotulagem dos produtos cosméticos E-1039/05 

Giovanni Pittella Fibras cerâmicas: ensaios biológicos sobre o seu carácter 
cancerígeno a longo prazo 

E-1040/05 

Philip Claeys Direcção de Assuntos Religiosos da Turquia contra os 
"cruzados" 

E-1041/05 

Philip Claeys Condenação de um cartoonista na Turquia E-1042/05 

Bart Staes Transposição da Directiva AIA pela Flandres E-1043/05 

Paulo Casaca Coronel Hamid Pourmand E-1044/05 

Georgios Karatzaferis Lei sobre o "accionista principal" e visita de uma 
delegação governamental de alto nível ao Director-geral 
do mercado interno, Sr. Schaub 

E-1045/05 

Bart Staes Fornecimento de armas à Tanzânia E-1046/05 

Bart Staes Fornecimento de armas à Tanzânia E-1047/05 

Bart Staes Contratos de exclusividade com fabricantes de cerveja E-1048/05 

Jacques Toubon Abertura de concursos pelas instituições comunitárias P-1049/05 
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Francesco Speroni Financiamento do terrorismo P-1050/05 

Maria Berger Transposição, na Áustria, da Directiva 200/92/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Dezembro de 
2002, relativa à mediação de seguros 

E-1051/05 

Paul van Buitenen Actividades anti-cristãs da Direcção turca dos Assuntos 
Religiosos (DAR), sob a tutela do Gabinete do Primeiro-
Minsitro 

E-1052/05 

Paul van Buitenen Informações contraditórias do Organismo Europeu de 
Luta Antifraude 

E-1053/05 

Paul van Buitenen Possíveis razões dos depoimentos divergentes contra o 
jornalista Hans-Martin Tillack 

E-1054/05 

Paul van Buitenen Credibilidade questionável do OLAF no caso Tillack E-1055/05 

Paul van Buitenen O papel da Comissão no caso Tillack E-1056/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Dia Nacional da Polónia E-1057/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Dia Nacional dos Países Baixos E-1058/05 

Richard Seeber Medidas susceptíveis de melhorarem a qualidade do ar no 
vale do Inn, no Tirol 

P-1059/05 

Ulrich Stockmann Custos de construção de auto-estradas P-1060/05 

Raül Romeva i Rueda Revisão da Directiva 94/45/CE E-1061/05 

Mogens Camre Consequências da brutalidade da polícia turca E-1062/05 

Mogens Camre Direitos da Mulher na Turquia E-1063/05 

Dimitrios Papadimoulis Fraude ao orçamento comunitário E-1064/05 

Dimitrios Papadimoulis Violação da Directiva 76/207/CEE, sobre a igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres no acesso ao 
emprego 

E-1065/05 

Dimitrios Papadimoulis A relação entre população dependente e população activa E-1066/05 

Georgios Karatzaferis Queixas de cidadãos gregos contra cooperativas de 
residências secundárias na Grécia 

E-1067/05 

Georgios Karatzaferis Corte de 5% ao 3° QCA por iniciativa grega E-1068/05 

Georgios Karatzaferis Nomeação de funcionários turcos para as Instituições 
comunitárias 

E-1069/05 

Georgios Karatzaferis Salvaguarda da transparência de funcionamento das 
Autoridades Administrativas Independentes (AAI) 

E-1070/05 
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Graham Watson Cumprimento das decisões do TJE pelos Estados-
Membros 

E-1071/05 

Hélène Goudin Subsídios à exportação para transportes de animais E-1072/05 

Ashley Mote Segurança da aviação P-1073/05 

Gary Titley Venda de bilhetes para o Campeonato do Mundo de 
Futebol 

P-1074/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Força europeia de intervenção rápida E-1075/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Subvenções a linhas aéreas E-1076/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Relações UE-OMC E-1077/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Abertura dos mercados mundiais E-1078/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Relações comerciais UE - China E-1079/05 

Maria Berger Saúde e bem-estar dos animais - Passaporte comunitário 
para animais 

E-1080/05 

Marco Pannella e Emma Bonino Reintrodução da pena de morte por parte de Mahmoud 
Abbas, Presidente da Autoridade Nacional Palestiniana 
(ANP) 

E-1081/05 

Luisa Morgantini e outros Não respeito dos direitos fundamentais de um cidadão da 
União por parte das autoridades francesas 

E-1082/05 

Marie-Noëlle Lienemann Violências na Turquia contra as mulheres P-1083/05 

David Hammerstein Mintz Impacto do projecto de modernização e ampliação da 
estação de esqui de Formigal 

P-1084/05 

José Ribeiro e Castro Fraldas com IVA reduzido - O caso português P-1085/05 

Hiltrud Breyer Iniciativa da Comissão relativa à limitação e/ou redução 
do teor em dioxinas e em PCB sob a forma de dioxinas 
presentes na cadeia alimentar 

E-1086/05 

Erik Meijer Duplos controlos alfandegários, efectuados 
separadamente, de passageiros em trânsito nas fronteiras 
da Eslovénia com os Estados-Membros adjacentes 

E-1087/05 

José García-Margallo y Marfil O sector do móvel na Europa: consequências de REACH E-1088/05 

José García-Margallo y Marfil O sector do móvel na Europa: défice comercial e perda de 
competitividade 

E-1089/05 

José García-Margallo y Marfil O sector do móvel na Europa e o mercado interno E-1090/05 

José García-Margallo y Marfil O sector do mobiliário na Europa: os programas da 
Comissão 

E-1091/05 
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Evangelia Tzampazi Condições no ensino especial na Grécia E-1092/05 

Dimitrios Papadimoulis Inspecções ambientais na Grécia E-1093/05 

Christopher Huhne Organizações não governamentais E-1094/05 

Christopher Huhne Ajuda de Estado E-1095/05 

Simon Coveney Profissão de "Life Coaching" E-1096/05 

Robert Goebbels Liberalização do sector do jogo E-1097/05 

Margrietus van den Berg Apoio ao exército da Guatemala E-1098/05 

Erik Meijer Estagnação do financiamento de uma rede ferroviária 
transfronteiras de alta velocidade e a grande distância e 
oferta de co-financiamento por parte da Suíça 

E-1099/05 

Paul Rübig Capital Europeia da Cultura 2009 P-1100/05 

Lorenzo Cesa Flexibilização dos instrumentos reguladores no mercado 
europeu das telecomunicações 

P-1101/05 

Herbert Bösch Contribuições de países terceiros para o orçamento da 
União Europeia 

E-1102/05 

Hiltrud Breyer e Marie-Hélène 
Aubert 

Valores-limite aplicáveis à contaminação dos géneros 
alimentícios por isópotos radioactivos 

E-1103/05 

Hélène Flautre Proibição do acesso de jornalistas a centros de detenção 
por parte do Governo maltês 

E-1104/05 

Jim Higgins Candidatura a fundos estruturais por parte do Conselho do 
Condado de Galway 

E-1105/05 

Christopher Huhne Rapto de crianças na UE E-1106/05 

Christopher Huhne Venda de património do Ministério da Defesa E-1107/05 

Robert Goebbels Situação das missões de controlo de segurança "Euratom" E-1108/05 

Erik Meijer Desinvestimento dos caminhos-de-ferro nas redes 
interurbanas e nas ligações de alta velocidade entre as 
grandes cidades intensamente utilizadas em consequência 
do desaparecimento das fontes de financiamento 

E-1109/05 

José Ribeiro e Castro Angola - Conferência de Doadores E-1110/05 

Bernard Poignant Harmonização dos dados toxicológicos E-1111/05 

Joachim Wuermeling Adesão de países da Europa Central e Oriental ao Espaço 
Schengen 

E-1112/05 

Richard Howitt Invalidez e concessão de ajuda de emergência E-1113/05 
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Vittorio Agnoletto Programa de televisão "Punto e a capo" transmitido pela 
RAI2 em 24 de Fevereiro de 2005 

P-1114/05 

Philip Claeys Violência policial contra uma manifestação de mulheres 
na Turquia 

P-1115/05 

Michl Ebner Número telefónico de emergência nos novos Estados-
Membros 

E-1116/05 

Joseph Muscat Acesso de jornalistas a centros de detenção E-1117/05 

Joseph Muscat Acesso de jornalistas a centros de detenção E-1118/05 

Cristiana Muscardini Desenvolvimento do sistema das Escolas Europeias E-1119/05 

Philip Claeys Modificação de nomes de animais na Turquia por 
constituírem uma ameaça à unidade do país 

E-1120/05 

Philip Claeys Reacção de Recep Tayyip Erdoğan à violência policial 
contra uma manifestação de mulheres na Turquia 

E-1121/05 

David Hammerstein Mintz Disciplina de Informática em Espanha E-1122/05 

Mario Borghezio Invasão dos mercados europeus pelos têxteis chineses e 
medidas da UE 

E-1123/05 

Mario Borghezio Invasão dos mercados europeus pelos têxteis chineses e 
medidas da UE 

E-1124/05 

Koenraad Dillen Proibição das canções populares curdas E-1125/05 

 Pergunta anulada P-1126/05 

Konrad Szymański IVA reduzido sobre as fraldas P-1127/05 

Mario Mantovani Programa de desmantelamento nuclear do sítio do CCI de 
Ispra 

P-1128/05 

Bart Staes Autorização de corte de árvores em zona especial de 
conservação 

P-1129/05 

Hynek Fajmon Nível das remunerações e das reformas dos funcionários 
das instituições europeias 

E-1130/05 

Dimitrios Papadimoulis Conta de Solidariedade dos Organismos de Segurança 
Social 

E-1131/05 

Gay Mitchell Genocídio e limpeza étnica das minorias religiosas no 
Bangladesh 

E-1132/05 

Koenraad Dillen Plano de criação de um núcleo europeu E-1133/05 

Bart Staes Navios de pesca da UE para o Sudeste Asiático E-1134/05 
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Bart Staes Pesticidas obsoletos na Geórgia E-1135/05 

Koenraad Dillen Declarações do Presidente do Parlamento Europeu sobre a 
Constituição Europeia 

E-1136/05 

Hynek Fajmon Fixação das condições de candidatura às subvenções 
agrícolas da PAC 

P-1137/05 

Bernat Joan i Marí Transporte, pela CIA, de presumíveis terroristas através 
de aeroportos da UE 

E-1138/05 

Bernat Joan i Marí Projecto de central eólica na Região de Valência E-1139/05 

Hynek Fajmon Contratação de nacionais da República Checa para o 
exercício de funções nas instituições da UE 

E-1140/05 

Elisabeth Jeggle Trânsito rodoviário/Segurança/Sinal de travagem de 
emergência 

E-1141/05 

Dimitrios Papadimoulis Caprinos contaminados com encefalopatia espongiforme 
transmissível (EST) 

E-1142/05 

Philip Bradbourn Financiamento da segurança no sector da aviação E-1143/05 

Koenraad Dillen Violações dos direitos humanos no Curdistão turco E-1144/05 

Bernat Joan i Marí Investigação sobre o assassínio do jornalista José Couso E-1145/05 

Bernat Joan i Marí Investigação sobre o assassínio do jornalista José Couso E-1146/05 

Mogens Camre Liberdade de expressão na Turquia E-1147/05 

Paul van Buitenen OLAF: avaliação de informações baseadas em boatos E-1148/05 

Paul van Buitenen Deputados europeus como fonte de alegações e de apoio à 
realização de uma acção policial 

E-1149/05 

Marie-Noëlle Lienemann Proibição da utilização do cádmio E-1150/05 

Elspeth Attwooll Pesca com redes fixas no rebordo da plataforma 
continental e em águas profundas em torno das ilhas 
britânicas 

P-1151/05 

Sérgio Marques Saída das Regiões Ultraperiféricas do ex-Objectivo nº 1 
(futuro Objectivo "Convergência") 

P-1152/05 

Jorgo Chatzimarkakis Alterações previstas nos concursos das instituições, 
ofensiva contra a língua nacional e prejuízo da 
transparência 

P-1153/05 

Jan Andersson O potencial do tabaco de mascar sueco enquanto meio 
para deixar de fumar 

P-1154/05 
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María Herranz García Competência da Comissão Europeia ou do Estado-
Membro 

E-1155/05 

Ilda Figueiredo Financiamento da concessão de água e saneamento de 
Santa Maria da Feira 

E-1156/05 

Ilda Figueiredo Ajudas concedidas aos vinhos E-1157/05 

Georgios Karatzaferis Parecer do Tribunal de Contas sobre os projectos co-
financiados na Grécia 

E-1158/05 

Georgios Karatzaferis Construção projectada de uma instalação de tratamento de 
resíduos em Grammatikon na Ática 

E-1159/05 

Georgios Karatzaferis Abrandamento da absorção dos fundos comunitários pela 
Grécia 

E-1160/05 

Georgios Karatzaferis Destruição de um sítio arqueológico em Pikermi na Ática E-1161/05 

Georgios Karatzaferis Decisões das autoridades locais na Grécia E-1162/05 

Chris Davies Protecção dos animais nos circos E-1163/05 

Chris Davies Capturas acessórias na pesca, na Noruega E-1164/05 

Chris Davies Direitos humanos em Cuba E-1165/05 

Chris Davies Utilização dos imóveis em Maiorca E-1166/05 

Ilda Figueiredo Apoio às pessoas com artrite E-1167/05 

Joan Calabuig Rull Importação de produtos cerâmicos europeus para 
Marrocos 

P-1168/05 

Ian Hudghton Direitos dos prestadores de cuidados P-1169/05 

Daniel Hannan Euronews P-1170/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ligação ferroviária Porto-Vigo E-1171/05 

Georgios Karatzaferis Encerramento das escolas bilingues gregas na Alemanha E-1172/05 

Koenraad Dillen Convenção das Nações Unidas para a Supressão do 
Financiamento do Terrorismo 

E-1173/05 

Frank Vanhecke Controlo civil dos serviços de informação na Turquia E-1174/05 

Frank Vanhecke Planos para a criação de um "núcleo duro europeu" e 
igualdade entre os Estados-Membros 

E-1175/05 

Frank Vanhecke Aumento da população na Turquia e sua repartição por 
grupos étnicos e regiões 

E-1176/05 

Hélène Goudin Princípio do país de origem na directiva relativa aos 
serviços 

E-1177/05 
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Hélène Goudin Directiva relativa aos serviços E-1178/05 

José García-Margallo y Marfil Regiões que abandonam o Objectivo 1 por efeito natural 
no período financeiro 2007-2013 e ajudas estatais 

P-1179/05 

Willy Meyer Pleite Sistema fiscal em Gibraltar P-1180/05 

Mairead McGuinness Revisão do método de detecção da espícula bovina nos 
alimentos para animais 

P-1181/05 

Marta Vincenzi Responsabilidade social das empresas P-1182/05 

Antonis Samaras Aplicação nos Estados-Membros da Directiva 98/6/CE 
relativa à defesa dos consumidores em matéria de 
indicações dos preços dos produtos oferecidos aos 
consumidores 

P-1183/05 

Marie Isler Béguin Doença da "língua azul" e criação de gado taurino P-1184/05 

Michael Cramer Revisão pela UE de contratos relativos aos transportes 
locais 

E-1185/05 

Hiltrud Breyer Controlo da utilização de produtos fitossanitários E-1186/05 

Hiltrud Breyer Parque marinho nacional de Zákynthos E-1187/05 

Wolfgang Kreissl-Dörfler Dispositivos de segurança para cães nos veículos 
automóveis 

E-1188/05 

Georgios Karatzaferis Processo pré-judicial contra a Grécia relativamente ao 
"accionista básico" 

E-1189/05 

Chris Davies REACH, o ambiente e a saúde E-1190/05 

Jim Higgins Padrão da raça de pony Connemara E-1191/05 

Jim Higgins Concessão de subvenções à investigação para fins 
agrícolas 

E-1192/05 

Cristiana Muscardini Reforma da OCM do açúcar E-1193/05 

Bart Staes Designação de combustíveis renováveis produzidos por 
métodos biológicos 

E-1194/05 

Angelika Beer Tomada de decisão iminente na Alemanha sobre o sistema 
de defesa aérea alargada (MEADS) 

P-1195/05 

Kathy Sinnott Direitos humanos da família O'Hara P-1196/05 

Avril Doyle Relatório do Instituto Federal Alemão para a Avaliação de 
Riscos 

P-1197/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Cidadãos europeus retidos na Austrália E-1198/05 



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 

 

40 

Boletim 11.04.2005 
  

- PT - PE 356.655 

 
Autor Objecto N° 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Cidadãos europeus retidos na Austrália E-1199/05 

Michael Gahler Idiomas utilizados nos convites à apresentação de 
propostas destinadas ao reforço da sociedade civil nos 10 
novos Estados-Membros 

E-1200/05 
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PERÍODO DE PERGUNTAS  (B6-0019/05)   8 e 9 Março 2005 
 
 
26 perguntas (nos termos do artigo 109° do Regimento) 
 

Autor Objecto Nº 
 
PERGUNTAS AO CONSELHO  
 
 
Bernd POSSELT 

 
Kosovo 

 
H-0107/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Política externa dos Estados-Unidos e a Síria 

 
H-0118/05  

 
Agustín DÍAZ DE MERA 
GARCÍA CONSUEGRA 

 
Processo de regularização de imigrantes em Espanha 

 
H-0120/05  

 
Giorgos 
DIMITRAKOPOULOS 

 
O Céu Único Europeu e o Kosovo 

 
H-0125/05  

 
Claude MORAES 

 
Relatório do Conselho "Justiça e Assuntos Internos" sobre 
vandalismo no futebol 

 
H-0126/05  

 
Johan VAN HECKE 

 
Violações dos direitos humanos no Uganda 

 
H-0131/05  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Visita de Busch e as relações transatlânticas 

 
H-0136/05  

 
Bart STAES 

 
Cooperação, no seio da autoridade orçamental, no que 
respeita à repartição dos 1,2 mil milhões de dólares obtidos 
com o acordo concluído entre a Comissão e a Philip Morris 

 
H-0138/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Luta contra o crime organizado 

 
H-0139/05  

 
Hans-Peter MARTIN 

 
Rotina das reuniões 

 
H-0143/05  

 
James ALLISTER 

 
Organismo especial para a gestão dos programas 
comunitários 

 
H-0145/05  

 
Antonios TRAKATELLIS 

 
Protecção civil e desenvolvimento da cooperação no âmbito 
da parceria Euro-Mediterrânica 

 
H-0149/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Futuro alargamento 

 
H-0156/05  
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PERGUNTAS À COMISSÃO 

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Os dez criminosos mais procurados da União 

 
H-0140/05  

 
Paul RÜBIG 

 
Segurança nos transportes aéreos 

 
H-0135/05  

 
Inés AYALA SENDER 

 
Encerramento da fronteira hispano-francesa ao tráfego de 
veículos pesados pelo túnel de Somport 

 
H-0142/05  

  
 
PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO 
 
 
Sr. MANDELSON 
 
 
David MARTIN 

 
Contrafacções e comércio com a Rússia e a China 

 
H-0124/05  

 
Claude MORAES 

 
Concessões de natureza comercial destinadas a auxiliar os 
países em desenvolvimento 

 
H-0127/05  

 
Josu ORTUONDO 
LARREA 

 
Desvantagem comparativa dos fabricantes europeus de 
ferramentas nos Estados Unidos devido ao excesso de direitos 
de importação 

 
H-0128/05  

 
Georgios PAPASTAMKOS 

 
Estados-Unidos ameaçam de aumentar as taxas aduaneiras às 
exportações europeias de pêssego transformado 

 
H-0132/05  

 
Jan ANDERSSON 

 
Consequências da política agrícola da UE para o comércio 
mundial 

 
H-0134/05  

  
Sr. KALLAS 
 
 
Mihael BREJC 

 
Reforma administrativa das instituições europeias 

 
H-0112/05  

 
Paul van BUITENEN 

 
Papel do Tribunal de Contas enquanto "consciência financeira 
da Europa" 

 
H-0160/05  

  
Sr. PIEBALGS 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Dependência energética da Rússia 

 
H-0108/05  

 
Justas PALECKIS 

 
Ligação das redes energéticas da Europa Ocidental e Oriental 

 
H-0154/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Harmonização das leis do sector energético 

 
H-0157/05  
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS 

MARÇO 2005 
 
 
 

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 

 
13 

 
0 

 
8 

 
1 

 
1 

 
0 

 
SCHMIT 

 
Comissão 
 

 
40 

 
13 

 
23 

 
8 

 
0 

 
0 

 
4 

 
FRATTINI 
BARROT 
KOVÁCS 
PIEBALGS 
 

 
Total 

 
55 

 
26 

 
23 

 
16 

 
1 

 
1 

 
4 
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1 
 

 
 

 
No. 

 
No. PE 

 
Autor 

 
Objecto 

 
Apresent. 

 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
1/2005 

 
354.092 

 
Claude MORAES, Neen GILL, Jo 
LEINEN, Hartmut NASSER e Jan 
MULDER 

 
Resposta do Parlamento Europeu à catástrofe do 
tsunami asiático 

 
10.01.2005 

 
10.04.2005 

 
108 

 
2/2005 

 
354.118 

 
Mario-Nöelle LIENEMANN, Glyn 
FORD, Caroline LUCAS, Vittorio 
AGNOLETTO e Harlem DÉSIR 

 
Tsunami e a criação de um imposto 
internacional 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
24 

 
3/2005 

 
354.119 

 
Maciej GIERTYCH, Godfrey 
BLOOM e Patrick LOUIS 

 
60ª aniversário da libertação de Varsóvia 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
30 

 
4/2005 

 
354.150 

 
Graham WATSON 

 
Singapura 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
22 

 
 

5/2005 
 

354.952 
 
Caroline LUCAS, Claude 
MORAES, Sarah LUDFORD, 
Philip BUSHILL-MATTHEWS e 
Alain LIPIETZ 

 
Os direitos e as liberdades religiosas em França 
e na União Europeia 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
43 

                                                      
1  Situação em  10.03.2005 
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No. 

 
No. PE 

 
Autor 

 
Objecto 

 
Apresent. 

 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
6/2005 

 
354.953 

 
Cristiana MUSCARDINI 
 

 
A condenação da pedofilia 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
76 

 
7/2005 

 
354.954 

 
Marie Anne ISLER BEGUIN e 
Milan HORÁČEK 

 
A legitimidade do princípio da candidatura à 
União Europeia dos "novos vizinhos" europeus 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
25 

 
8/2005 

 
354.955 

 
Marie Anne ISLER BEGUIN 

 
A criação de uma Organização das Naões Unidas 
para o Ambiente 
 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
19 

 
9/2005 

 
354.957 

 
Robert EVANS e Neena GILL 

 
O reconhecimento do significado religioso da 
suástica 
 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
15 

 
10/2005 

 
355.158 

 
Andreas MÖLZER 
 

 
A celebração de um dia europeu em memória das 
vítimas civis dos bombardeamentos na Europa, 
que atingiram o seu auge há 60 anos 
 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
11 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
11/2005 

 
356.620 

 
Glyn FORD 
 

 
A condenação da afirmação de Jean-marie Le Pen de 
que a ocupação de França pelos nazis "não foi 
particularmente desumana" 
 

 
07.03.2005 

 
07.06.2005 

 
18 

 
12/2005 

 
356.621 
 

 
Maciej Marian GIERTYCH, Johannes 
BLOKLAND, Kathy SINNOTT et 
Patrick LOUIS 

 
Apelo às Nações Unidas em prol da celebração de um 
tratado internacional de proibição completa do aborto e 
da eutanásia 

 
07.03.2005 
 

 
07.06.2005 

 
20 

 

 
13/2005 

 
356.622 
 

 
Diana WALLIS, John BOWIS, Dr. 
Charles TANNOCK, Catherine 
STIHLER, Jean LAMBERT 

 
Endometriose 

 
09.03.2005 

 
09.06.2005 

 
40 
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COMISSÕES 
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NOMEAÇÃO DE RELATORES        (Competência : F = Fundo/ P = Parecer) 
 
 
 
Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

 
Guardans Cambó 
Ignasi (ALDE) 
 

 
Promoção e protecção dos 
direitos fundamentais 

 
AFCO (P) 
 

 
20/01/2005 

 
2005/2007(INI) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Acordo-quadro CE/Albânia 
sobre a participação em 
programas comunitários 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2004/0276(AVC) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Acordo-quadro CE/Bósnia-
Herzegovina sobre a 
participação em programas 
comunitários 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2004/0277(AVC) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Acordo-quadro CE/Croácia 
sobre a participação em 
programas comunitários 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2004/0278(AVC) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Acordo-quadro 
CE/Macedónia sobre a 
participação em programas 
comunitários 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2004/0279(AVC) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Acordo-quadro CE/Sérvia e 
Montenegro sobre a 
participação em programas 
comunitários 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2004/0280(AVC) 

Moscovici Pierre 
(PSE) 
 

Pedido da República da 
Roménia para ser membro 
da União Europeia 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2005/2028(INI) 

Van Orden Geoffrey 
(PPE-DE) 
 

Pedido da República da 
Bulgária para ser membro 
da União Europeia 
 

AFET (F) 
 

18/01/2005 2005/2029(INI) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Maat Albert Jan 
(PPE-DE) 
 

Pedido da República da 
Bulgária para ser membro 
da União Europeia 
 

AGRI (P) 
 

20/01/2005 2005/2029(INI) 

Maat Albert Jan 
(PPE-DE) 
 

Pedido da República da 
Roménia para ser membro 
da União Europeia 
 

AGRI (P) 
 

20/01/2005 2005/2028(INI) 

Böge Reimer (PPE-
DE) 
 

Instrumento de 
financiamento da 
cooperação para o 
desenvolvimento e da 
cooperação económica 
 

BUDG (P) 
 

31/01/2005 2004/0220(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Vencimentos de base, 
abonos e subsídios dos 
funcionários da Europol 
 

BUDG (P) 
 

02/03/2005 2005/0803(CNS) 

Itälä Ville (PPE-DE) 
 

Instrumento de pré-adesão 
(IPA) 
 

BUDG (P) 
 

21/02/2005 2004/0222(CNS) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Data de expiração e 
disposições orçamentais do 
Regulamento (CE) n° 
382/2001 
 

BUDG (P) 
 

31/01/2005 2004/0288(CNS) 

Samaras Antonis 
(PPE-DE) 
 

Instrumento de estabilidade BUDG (P) 
 

21/02/2005 2004/0223(CNS) 

Ayala Sender Inés 
(PSE) 
Ayala Sender Inés 
(PSE) 
Schlyter Carl 
(Verts/ALE) 
 

Quitação 2003 - Agências CONT (F) 
 

26/07/2004 2004/2050(DEC) 



COMISSÕES 

 

50 

Boletim 11.04.2005 
  

- PT - PE 356.655 

 
 
Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Portas Miguel 
(GUE/NGL) 
 

Protecção das minorias e 
políticas contra as 
discriminações na Europa 
alargada 
 

CULT (P) 
 

01/02/2005 2005/2008(INI) 

Cocilovo Luigi 
(ALDE) 
 

Segurança social relativa 
aos trabalhadores e aos 
membros da sua família que 
se deslocam no interior da 
CE 
 

EMPL (F) 
 

31/01/2005 2004/0284(COD) 

Maaten Jules (ALDE) 
 

Poluição, saúde pública: 
qualidade das águas 
balneares (rev. Directiva 
76/160/CEE) 
 

ENVI (F) 
 

18/01/2005 2002/0254(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Quitação 2003: orçamento 
geral CE, secção III, 
Comissão 
 

ENVI (P) 
 

27/07/2004 2004/2040(DEC) 

 () 
 

Relatório sobre a igualdade 
entre homens e mulheres na 
União Europeia 
 

FEMM (F) 
 

// 2004/2159(INI) 

 () 
 

A situação social na União 
Europeia 
 

FEMM (P) 
 

// 2004/2190(INI) 

Zappalà Stefano 
(PPE-DE) 
 

Reconhecimento das 
qualificações profissionais 

IMCO (F) 
 

26/10/2004 2002/0061(COD) 

Martin David (PSE) 
 

Data de expiração e 
disposições orçamentais do 
Regulamento (CE) n° 
382/2001 
 

INTA (F) 
 

03/02/2005 2004/0288(CNS) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Karim Sajjad (ALDE) 
 

A exploração das crianças 
nos países em 
desenvolvimento, com 
especial destaque para o 
trabalho infantil 
 

INTA (P) 
 

17/01/2005 2005/2004(INI) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Aplicação do Protocolo nº 9 
relativo à central nuclear de 
Bohunice VI, na Eslováquia 
 

ITRE (F) 
 

15/03/2005 2004/0221(CNS) 

Chatzimarkakis Jorgo 
(ALDE) 
 

Serviços no mercado interno ITRE (P) 
 

31/08/2004 2004/0001(COD) 

Purvis John (PPE-DE)
 

Regras relativas às 
quantidades nominais dos 
produtos pré-embalados 
 

ITRE (P) 
 

27/01/2005 2004/0248(COD) 

Coelho Carlos (PPE-
DE) 
 

Sistema de informação 
Schengen, SIS: acesso dos 
serviços de emissão de 
matrícula dos veículos. 
Modificação da Convenção 
 

LIBE (F) 
 

19/01/2005 2003/0198(COD) 

Moraes Claude (PSE) 
 

Vencimentos de base, 
abonos e subsídios dos 
funcionários da Europol 
 

LIBE (F) 
 

21/02/2005 2005/0803(CNS) 

Cashman Michael 
(PSE) 
 

Apreensão de automóveis 
pelas autoridades gregas 

PETI (F) 
 

18/01/2005 2005/2005(INI) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

O futuro dos têxteis e do 
vestuário após 2005 

REGI (P) 
 

14/03/2005 2004/2265(INI) 

Harangozó Gábor 
(PSE) 
 

Instrumento de pré-adesão 
(IPA) 

REGI (P) 
 

19/01/2005 2004/0222(CNS) 

van Nistelrooij 
Lambert (PPE-DE) 
 

Instrumento Europeu de 
Vizinhança e de Parceria 

REGI (P) 
 

14/03/2005 2004/0219(COD) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Cintos de segurança e 
sistemas de retenção dos 
veículos a motor 
 

TRAN (F) 
 

26/01/2005 2003/0130(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Fixações dos cintos de 
segurança 
 

TRAN (F) 
 

26/01/2005 2003/0136(COD) 

Koch Dieter-Lebrecht 
(PPE-DE) 
 

Bancos e apoios de cabeça 
nos veículos a motor 

TRAN (F) 
 

26/01/2005 2003/0128(COD) 
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO 
 
 
Relatórios e comunicações 
 
 
Assunto 
 

 
Competência 
 

 
Doc. 

Comunicação da Comissão ao conselho e ao Parlamento 
Europeu:  elaboração de um plano de acção comunitário para 
a gestão da enguia europeia  
 

PECH 
 

COM(2003)0573 

Proposta de decisão do Conselho que altera a Directiva 
2002/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho com o 
objectivo de fixar concentrações máximas de determinadas 
substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e 
electrónicos 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2004)0606 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu relativa às decisões da Comissão de 20 de Outubro 
de 2004 sobre os planos nacionais de atribuição de licenças 
de emissão de gases com efeito de estufa da Bélgica, Estónia, 
Finlândia, França, Letónia, Luxemburgo, Portugal e 
República Eslovaca, em conformidade com a Directiva 
2003/87/CE 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2004)0681 

Comunicação da Comissão ao Conselho : A situação da 
Alemanha e da França relativamente às respectivas 
obrigações decorrentes do procedimento relativo aos défices 
excessivos, na sequência do acórdão proferido pelo Tribunal 
de Justiça 
 

ECON 
 

COM(2004)0813 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões: Plano de acção para a aplicação do 
quadro jurídico no domínio dos contratos de direito público 
por via electrónica 
 

IMCO 
ITRE 
 

COM(2004)0841 

Relatório da Comissão: relatório anual sobre a realização do 
mercado interno do gás e da electricidade 
 

ITRE 
 

COM(2004)0863 

Livro branco relativo ao intercâmbio de informações sobre 
condenações penais e ao efeito destas últimas na União 
Europeia 
 

LIBE 
JURI 
 

COM(2005)0010 
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Assunto 
 

 
Competência 
 

 
Doc. 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu,ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões: segundo relatório sobre a aplicação da estratégia 
do mercado interno para 2003-2006 
 

IMCO 
ECON 
EMPL 
ITRE 
JURI 
 

COM(2005)0011 

Objectivos estratégicos para 2005-2009 : Europa 2010: Uma 
parceria para a renovação europeia - Prosperidade, 
solidariedade e segurança - Comunicação do Presidente  com 
o acordo da Vice-Presidente Wallström 
 

Todas 
comissões 

COM(2005)0012 

Comunicação da Comissão ao Conselho : Projecto de 
Relatório Conjunto sobre o Emprego 2004/2005 

EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 
 

COM(2005)0013 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões: Projecto de Relatório Conjunto sobre 
Protecção Social e Inclusão Social 
 

EMPL 
FEMM 
 

COM(2005)0014 

Programa de trabalho da Comissão para 2005: Comunicação 
do Presidente com o acordo da Vice-Presidente Wallström 
 

Todas 
comissões 

COM(2005)0015 

Comunicação da Comissão: Relatório sobre a execução do 
Plano de Acção sobre Tecnologias Ambientais em 2004 
  

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0016 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu: Análise da política ambiental 2004 

ENVI 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0017 
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Assunto 
 

 
Competência 
 

 
Doc. 

Comunicação ao Conselho Europeu da primavera : 
Trabalhando juntos para o crescimento e o emprego - Um 
novo começo para a Estratégia de Lisboa Comunicação do 
Presidente Barroso com o acordo do Vice-Presidente 
Verheugen 

EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0024 

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, 
ao Tribunal de Contas Europeu, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões: Relatório de 
aplicação do programa Tempus em 2002 e 2003 
 

CULT 
AFET 
 

COM(2005)0026 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu: Relatório sobre a implementação da Carta Europeia 
das Pequenas Empresas 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

COM(2005)0030 

Proposta de directiva do Conselho relativa ao acordo 
celebrado entre a Comunidade dos Caminhos-de-Ferro 
Europeus (CER) e a Federação Europeia dos Trabalhadores 
dos Transportes (ETF) sobre certos aspectos das condições de 
trabalho dos trabalhadores móveis que prestam serviços de 
interoperabilidade transfronteiras 
 

EMPL 
TRAN 
 

COM(2005)0032 

Comunicação da Comissão relativa à Agenda Social EMPL 
ECON 
ITRE 
REGI 
FEMM 
 

COM(2005)0033 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre a realização do programa-quadro de cooperação 
judiciária em matéria civil (2002-2006) 
 

LIBE 
JURI 
 

COM(2005)0034 
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Assunto 
 

 
Competência 
 

 
Doc. 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu: Revisão da estratégia da união europeia em favor 
do desenvolvimento sustentável para 2005: Primeiro balanço 
e orientações para o futuro 
 

ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0037 

Proposta de directiva do Conselho que altera o anexo IV da 
Directiva 2000/29/CE relativa às medidas de protecção 
contra a introdução na Comunidade de organismos 
prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua 
propagação no interior da Comunidade 
 

AGRI 
ENVI 
 

COM(2005)0038 

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, 
ao Comité económico e social Europeu e ao Comité das 
Regiões sobre a igualdade entre homens e mulheres, 2005 
 

FEMM 
 

COM(2005)0044 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre a aplicação da organização comum de mercado no 
sector das bananas 
 

AGRI 
DEVE 
 

COM(2005)0050 

Parecer da Comissão de 22 de Fevereiro de 2005 relativo aos 
pedidos de adesão à União Europeia apresentados pela 
República da Bulgária e pela Roménia 
 

AFET 
 

COM(2005)0055 

Relatório da Comissão: relatório de 2003 sobre o programa 
PHARE e os instrumentos de pré-adesão para Chipre, Malta e 
Turquia 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2005)0064 

Livro Verde: Sucessões e testamentos JURI 
LIBE 
 

COM(2005)0065 

Relatório da Comissão: Qualidade da gasolina e do 
combustível para motores de ignição por compressão 
utilizados no transporte rodoviário na União Europeia: 
Segundo relatório anual (Ano de 2003) 
 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2005)0069 

Comunicação da Comissão ao Conselho sobre a gestão dos 
riscos e das crises na agricultura 
 

AGRI 
 

COM(2005)0074 
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Assunto 
 

 
Competência 
 

 
Doc. 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu: Iniciativa Europeia para o Crescimento - Relatório 
de viabilidade sobre um instrumento de garantia dos 
empréstimos EU para os projectos de RTE transportes 
 

BUDG 
ECON 
TRAN 
 

COM(2005)0075 

Relatório da Comissão: Relatório Geral 2004 Final 
 

Todas 
comissões 
 

SEC(2004)1000 

* Commission staff working document: Complementary 
evaluation of the activities of the European Anti-Fraud Office 
(OLAF) - Article  15 of European Parliament and Council 
Regulation (EC) No 1073/1999 and Council Regulation 
(EURATOM) No 1074/1999 
 

CONT 
 

SEC(2004)1370 

* Commission staff working paper: Report on a multiannual 
programme for enterprise and entrepreneurship and in 
particular for small and medium-sized enterprises (SMEs) 
(2001-2005)(pursuant to Article 5(1) of Council Decision 
2000/819/EC of 20.12.2000) 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2004)1460 

* Commission staff working document - Annex to the 
Proposal for a Regulation to the European Parliament and to 
the Council concerning the Visa Information System (VIS) 
and the exchange of data between Member States on short 
stay-visas - Extended impact assessment 
 

LIBE 
 

SEC(2004)1628 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions "Action plan 
for the implementation of the legal framework for electronic 
public procurement" Extended Impact Assessment 
 

IMCO 
ITRE 
 

SEC(2004)1639 

* Commission staff working document : Annex to the Report 
in support of the review of Council Directive 1999/30/EC 
relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide 
and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient 
air, with consideration of Council Directive 96/62/EC on 
ambient air quality assessment and management 
 

ENVI 
 

SEC(2004)1713 

* Commission staff working document : Annex to the report 
from the commission on the monitoring of the member states' 
implementation of the common fisheries policy 2000 - 2002 
 

PECH 
 

SEC(2004)1718 
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Assunto 
 

 
Competência 
 

 
Doc. 

* Commission staff working document : Annex to the 
SAPARD annual report - Year 2003 
 

AGRI 
AFET 
 

SEC(2004)1719 

* Commission staff working document : Technical Annexes 
to the Report from the Commission on the Implementation of 
the Gas and Electricity Internal Market 
 

ITRE 
 

SEC(2004)1720 

* Commission staff working document : Annex to the Fifth 
report under article 12 of Regulation (EEC, Euratom) N° 
1553/89 on VAT collection and control procedures 
 

ECON 
 

SEC(2004)1721 

Commission staff working document : Annex to the Report 
from the Commission on the working of committees during 
2003 
 

AFCO 
 

SEC(2004)1722 

* Commission staff working paper : Annex to the Report 
from the Commission on national measures taken to comply 
with the Council Framework Decision of 13 June 2002 on 
Joint Investigation Teams 
 

LIBE 
 

SEC(2004)1725 

* Commission staff working document : Industrial Relations 
in Europe 2004 

EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 
 

SEC(2005)0008 

* Commission staff working paper on the implementation of 
national residue monitoring plans in the Member States in 
2003 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0025 
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Assunto 
 

 
Competência 
 

 
Doc. 

* Commission staff Working Document - Annex to the 
Report on the Statistics on the Number of Animals used for 
Experimental and other Scientific Purposes in the Member 
States of the European Union in the year 2002 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0045 

* Commission staff working paper : Action Plan on 
accompanying measures for Sugar Protocol countries 
affected by the reform of the EU sugar regime 
 

AGRI 
DEVE 
INTA 
 

SEC(2005)0061 

* Commission staff working paper : Annex to the white paper 
on exchanges of information on convictions and the effect of 
such convictions in the European Union 
 

LIBE 
JURI 
 

SEC(2005)0063 

* Commission staff working paper : Annex to the Draft Joint 
Report on Social Protection and Social Inclusion 
 

EMPL 
FEMM 
 

SEC(2005)0069 

* Commission staff working paper : Annex to the Second 
Implementation Report on the 2003-2005 Broad Economic 
Policy Guidelines - Part II Country notes- 
 

ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0091 

Projecto de decisão do Comité misto CE-Suíça que substitui 
os quadros III e IV b) do Protocolo n.º 2 - Projecto de posição 
comum da Comunidade - 
 

AGRI 
 

SEC(2005)0096 

* Commission staff working paper : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament on the 2004 environmental Policy 
Review EU Environmental Policy in 2004: developments, 
new evidence and outlook for 2005 
 

ENVI 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0097 
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Assunto 
 

 
Competência 
 

 
Doc. 

* Commission staff working paper : Annex to the Report 
from the Commission on the implementation of the 
Environmental Technologies Action Plan in 2004 
 

ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0100 

* Commission staff working document in support of the 
report from the Commission to the Spring European Council, 
22-23 March 2005, on the Lisbon Strategy of economic, 
social and environmental renewal 
 

ECON 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0160 

* Commission staff working paper : Report on the 
implementation of the European Charter for Small 
Enterprises in the Member States of the European Union 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0167 

* Commission staff working document : Report on the 
implementation of the european charter for small enterprises 
in the candidate countries 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0168 

* Commission staff working document : Report on the 
implementation of the european charter for small enterprises 
in Moldova and the countries in the western balkans 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0169 

* Commission staff working paper : The activities of the 
European Union for small and medium-sized enterprises 
(SMEs) SME Envoy Report 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0170 

* Document de travail des services de la Commission : 
Annexe à la Communication de la Commission sur L'agenda 
social - Analyse d'impact approfondie 

EMPL 
ECON 
ITRE 
REGI 
FEMM 
 

SEC(2005)0177 
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Assunto 
 

 
Competência 
 

 
Doc. 

* Commission staff working paper : Annexes 1 to 5 of the 
Report from the Commission "Catching Up With The 
Community's Kyoto Target" (COM(2004)818 final, adopted 
on 20.12.2004) 
 

ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0179 

* Commission staff working paper : Annex to the 
Communication "Winning the battle against global climate 
change" - Background paper 
 

ENVI 
DEVE 
ITRE 
 

SEC(2005)0180 

* Commission staff working document "eInclusion revisited : 
The Local Dimension of the Information Society" 

ITRE 
EMPL 
REGI 
CULT 
 

SEC(2005)0206 

Parecer da Comissão sobre o pedido de alteração do Estatuto 
do Tribunal de Justiça, apresentado pelo Tribunal de Justiça 
ao abrigo do segundo parágrafo do artigo 245º do Tratado CE 
e que visa fixar as condições e limites para a reapreciação, 
pelo Tribunal de Justiça, das decisões proferidas pelo 
Tribunal de Primeira Instância ao abrigo dos n.os 2 e 3 do 
artigo 225º do Tratado CE 
 

JURI 
 

SEC(2005)0207 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the European 
Parliament and the Council on a EU Drugs Action Plan 
(2005-2008) - Impact assessment 
 

LIBE 
ENVI 
 

SEC(2005)0216 

* Commission staff working document : Annex to the 2005 
Review of the EU Sustainable Development Strategy :  
Stocktaking of Progress 
 

ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0225 

* Commission staff working paper : Report on social 
inclusion 2004. An analysis of the National Action Plans on 
Social Inclusion (2004-2006) submitted by the 10 new 
Member States 

EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0256 

 
 
 
* Estes documentos não estão disponíveis em português 
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CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA 
 
 

Nomeação dos Membros do Tribunal de Justiça 
 

 
Em 9 de Março de 2005, o Presidente do Conselho da União Europeia comunicou ao Presidente do 
Parlamento Europeu a decisão do Conselho da União Europeia relativa à nomeação, na qualidade de 
membros do comité previsto pelo disposto no nº 3 do artigo 3º do Anexo I do Estatuto do Tribunal de Justiça, 
por um período de quatro anos, a partir de 10 de Novembro de 2004, as seguintes pessoas: 
 
    Sr. Leif SEVÓN, Presidente 
    Sir Christopher BELLAMY 
    Sr. Yves GALMOT  
    Sr. Peter GRILC  
    Srª. Gabriele KUCSKO-STADLMAYER 
    Sr. Guiseppe TESAURO 
    Sr. Miroslaw WYRZYKOWSKI 
    
 
 
 

_______________ 
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM 
 
 
12/05 
 

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

Bruxelas, 7 de Março de 2005 
 
A União Europeia manifesta a sua preocupação na sequência das conclusões do relatório da OSCE sobre a 
observação de julgamentos no Azerbaijão, publicado em 4 de Fevereiro de 2005. Revela o relatório que, 
nalguns aspectos importantes, os julgamentos ficaram muito aquém dos requisitos legais em vigor no 
Azerbaijão e dos compromissos internacionais assumidos por este país em matéria de direitos humanos e 
Estado de direito. 
 
Particularmente preocupantes são as numerosas alegações credíveis segundo as quais os detidos terão sido 
vítimas de tortura e maus tratos, a ausência de acções judiciais ou de vias de recurso adequadas perante estas 
graves alegações e a aceitação pelos tribunais de provas que, segundo se afirma, terão sido obtidas sob 
tortura e coacção. 
 
A União Europeia insta o Governo do Azerbaijão a proceder, o mais rapidamente possível, a uma 
averiguação exaustiva e independente sobre as alegações de tortura e maus tratos. Insta igualmente a que 
sejam tornados públicos os resultados das averiguações sobre o uso excessivo da força por parte das forças 
de segurança durante os distúrbios pós-eleitorais de 16 de Outubro de 2003. 
 
A União Europeia subscreve a opinião, expressa no relatório da OSCE, segundo a qual cabe revogar ou 
comutar as condenações proferidas em julgamentos conduzidos de forma irregular, bem como julgar 
novamente ou libertar as pessoas que delas tenham sido alvo. 
 
A União Europeia regista com satisfação que as autoridades do Azerbaijão pretendem continuar a cooperar 
com a OSCE e exorta-as a dar seguimento às recomendações formuladas no relatório desta organização 
sobre a observação de julgamentos. A União Europeia está pronta a apoiar o Azerbaijão na execução da sua 
legislação em matéria de funcionamento do sistema judicial e no cumprimento dos seus compromissos 
internacionais no domínio dos direitos humanos. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Croácia* – país candidato –, 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 de Associação. 
 
 

_______________ 
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16/05 
 

Declaração da União Europeia sobre a situação no Nepal 
Bruxelas, 28 de Fevereiro de 2005 

 
Por declaração de 2 de Fevereiro, a Presidência da UE manifestou profunda preocupação com a dissolução 
do Governo pluripartidário do Nepal e com a assunção de poderes executivos pelo Rei, tendo apelado à 
rápida restauração de uma democracia pluripartidária. Subsequentemente, todos os Estados-Membros da UE 
com embaixadores no Nepal os chamaram individualmente para consultas, devido à grave situação vigente 
no país. Neste momento, regressaram já a Katmandou os embaixadores de França, Alemanha e Reino Unido, 
bem como o encarregado de negócios e. p. da Dinamarca. 
 
A UE continua convicta de que a conduta do Rei representa um sério revés para as perspectivas de uma 
solução do conflito no Nepal que assente na negociação e nos princípios democráticos. A UE exorta o Rei a 
tomar medidas urgentes no sentido de restabelecer as liberdades democráticas e cívicas e de levantar o estado 
de emergência que decretou após a tomada do poder, em 1 de Fevereiro. 
 
A UE apela em especial à restauração da democracia representativa; à rápida libertação de todos os presos, 
incluindo os presos políticos, detidos com base em despachos de urgência; à concessão de acesso 
incondicional e sem pré-aviso a todas as pessoas detidas por parte da Comissão Nacional dos Direitos do 
Homem (National Human Rights Commission–NHRC) e seus representantes; à concessão de liberdade de 
organização e funcionamento aos partidos políticos e às organizações da sociedade civil; ao levantamento 
das restrições à informação impostas aos meios de comunicação social; à garantia de permanente 
independência da Comissão de Inquérito aos Abusos de Autoridade (CIAA) e ao restabelecimento do direito 
de reunião e demais direitos fundamentais. A UE exorta ainda o Rei a tomar as medidas necessárias para que 
os representantes da NHRC possam exercer o seu mandato com independência e eficácia e sem recear pela 
sua segurança pessoal. 
 
A UE está particularmente apreensiva com a crise que o Nepal atravessa actualmente na área dos direitos 
humanos, e bem assim com as violações graves e sistemáticas desses direitos cometidas por ambas as partes 
em conflito. A UE entende que há um perigo real e manifesto de que a intensificação do conflito e as 
restrições às liberdades democráticas conduzam a uma escalada dos actos de violação dos direitos humanos. 
A UE apela ao respeito pelos direitos humanos do povo nepalês e à observância das normas e obrigações 
internacionais em matéria de direitos humanos. 
 
A UE está ciente do impacto que a nova situação política poderá ter sobre as condições de segurança no país 
e sobre a capacidade dos doadores para prestar ajuda ao desenvolvimento em prol das populações pobres do 
Nepal. A UE receia que, devido à intenficação do conflito, se torne mais difícil facultar uma ajuda eficaz e 
manter os programas de desenvolvimento. Os doadores da UE estão, pois, a avaliar a eficácia em termos de 
desenvolvimento das actividades, previstas ou em curso, no novo contexto. A UE exorta em especial todas as 
partes em conflito a respeitar as directrizes operacionais (Basic Operating Guidelines) definidas pelos 
doadores e a expressar publicamente a sua adesão a essas directrizes, e ainda a garantir a segurança de todos 
quantos trabalham para, e com, os organismos de desenvolvimento, permitindo-lhes continuar o seu trabalho 
de ajuda sem sofrerem interferências. 
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A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, 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 
 
 

_______________ 
 
 
17/05 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 
por ocasião dos últimos dias da campanha eleitoral na Moldávia 

Bruxelas, 3 de Março de 2005 
 

A União Europeia recorda a sua declaração de 9 de Fevereiro de 2005 e sublinha a importância de que se 
reveste o compromisso das autoridades moldavas a favor dos valores comuns para o desenvolvimento das 
relações entre a Moldávia e a União Europeia. 
 
A UE congratula-se com a assinatura do Plano de Acção no termo do Conselho de Cooperação UE-Moldávia 
de 22 de Fevereiro de 2005, prova de que a UE deseja reforçar as suas relações com a Moldávia e ajudá-la a 
progredir na via das reformas políticas e económicas. 
 
O Conselho de Cooperação de 22 de Fevereiro salientou, em particular, a importância de as eleições 
legislativas do próximo dia 6 de Março se desenrolarem em condições livres e equitativas, compromisso esse 
que faz parte integrante do Plano de Acção. 
 
Neste contexto, a UE congratula-se com o convite que a Moldávia endereçou atempadamente ao 
ODIHR/OSCE. A UE apoia a Missão de Observação de Eleições do ODIHR/OSCE e lança um apelo aos 
Estados-Membros da OSCE para que enviem, a curto prazo, observadores para esta missão. A UE chama 
igualmente a atenção das autoridades moldavas para os relatórios provisórios publicados pela missão de 
observação do ODIHR/OSCE. 
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A UE deplora o facto de a cobertura da campanha, nomeadamente a feita pela comunicação social estatal, 
com difusão em todo o território nacional, continuar a não ser equitativa, pelo menos até à data, e não 
apresentar todas as garantias de imparcialidade exigíveis. A UE faz igualmente notar as alegações de 
intimidação e de abuso de poder por parte da polícia e da administração local feitas por diversos partidos 
políticos da oposição. A UE regista com interesse a intenção das autoridades moldavas de tomarem medidas 
para contrariar esta situação e espera que essas modificações já se façam sentir nos últimos dias da 
campanha. A UE reitera o seu apelo às autoridades moldavas para que façam com que os candidatos de todos 
os partidos tenham condições para realizar a sua campanha numa atmosfera livre de toda e qualquer forma de 
assédio ou intimidação. 
 
A Bulgária e a Roménia - países aderentes -, 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 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. 
 
 

_______________ 
 
 
18/05 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições legislativas no Quirguizistão 

Bruxelas, 4 de Março de 2005 
 
A UE registou as conclusões preliminares da Missão de Observação de Eleições do ODIHR da OSCE 
relativamente às eleições legislativas realizadas no Quirguizistão a 27 de Fevereiro de 2005. A UE 
congratula-se com a cooperação prestada pelas autoridades quirguizes à Missão e com a inclusão – em larga 
escala – da sociedade civil quirguize no processo eleitoral. Alguns Estados-Membros enviaram observadores 
para participar na Missão de Observação de Eleições do ODIHR da OSCE. 
 
A UE reconhece que as eleições foram marcadas por uma maior competitividade do que as últimas eleições 
realizadas e que os eleitores dispunham de uma verdadeira escolha entre os candidatos em liça em muitos 
círculos eleitorais. A UE aprecia a introdução de medidas de transparência, que contribuíram, 
nomeadamente, para melhorar consideravelmente o processo eleitoral, o escrutínio dos boletins de voto e a 
publicação dos resultados. 
 
A UE lamenta, todavia, que as eleições não tenham correspondido aos compromissos assumidos perante a 
OSCE nem a outros critérios internacionais em matéria de eleições democráticas numa série de domínios 
importantes e, em particular, que a sua dinâmica competitiva tenha sido minada pela compra de votos em 
larga escala, pela anulação do registo de candidatos e pelo baixo nível de confiança dos candidatos e dos 
eleitores nas instituições eleitorais e judiciais. 
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A UE também está preocupada com o facto de não ter sido respeitada a liberdade de imprensa e com a 
pressão exercida sobre a comunicação social independente do Quirguizistão, que aliás foi aumentando ao 
longo da campanha eleitoral. Não é possível assegurar o respeito dos valores democráticos se não houver 
liberdade de expressão. 
 
A UE apela ao Governo quirguize para que prossiga as reformas democráticas e preste atenção às 
preocupações manifestadas, na perspectiva da segunda volta das eleições legislativas e de futuras eleições. A 
UE reitera a sua disponibilidade para colaborar com o Quirguizistão na promoção e na aplicação dos valores 
e princípios da OSCE, numa base de confiança mútua. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Croácia* – país candidato –, 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. 
 
 

_______________ 
 
 
19/05 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre 
as eleições legislativas no Tajiquistão 

Bruxelas, 4 de Março de 2005 
 
A União Europeia tomou conhecimento das conclusões preliminares da Missão de Observação Eleitoral do 
ODIHR da OSCE sobre as eleições legislativas de 27 de Fevereiro de 2005 no Tajiquistão. Alguns Estados-
-Membros enviaram observadores para tomar parte na Missão de Observação Eleitoral do ODIHR da OSCE. 
A União Europeia congratula-se com o clima pacífico em que as eleições tiveram lugar. 
 
A UE partilha da avaliação preliminar da Missão, segundo a qual as eleições não corresponderam a muitos 
dos compromissos fundamentais assumidos perante a OSCE, nem a outros critérios internacionais em 
matéria de eleições democráticas. Foram observadas várias violações importantes da legislação eleitoral, 
nomeadamente ao nível do voto por procuração, bem como através da usurpação da identidade de outros 
eleitores ou ainda pela não apresentação de documentos de identificação no momento de assinar a 
documentação eleitoral. Os observadores viram o seu trabalho obstruído e registaram-se irregularidades 
processuais durante o escrutínio dos votos.  
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Durante o período pré-eleitoral, a UE observou também que a composição das comissões eleitorais nos 
diversos círculos era desequilibrada do ponto de visto político e que foram retirados das listas vários 
candidatos não governamentais. Além disso, a UE registou dificuldades de acesso dos partidos não 
governamentais aos meios de comunicação públicos, bem como restrições impostas à imprensa 
independente, que tiveram um efeito negativo sobre a capacidade dos partidos políticos para levarem a cabo 
as respectivas campanhas e sobre a informação dos eleitores tajiques quanto à escolha de que dispunham nas 
eleições. 
 
A UE apela ao Governo do Tajiquistão para que leve por diante o processo de reforma democrática e 
manifesta-se disposta a auxiliar as autoridades tajiques a alcançarem os padrões internacionais a que o país 
aspira. A UE reitera a sua disposição para colaborar com o Tajiquistão na promoção e aplicação dos valores 
e princípios da OSCE, numa base de confiança mútua. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes – , 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. 
 
 

_______________ 
 
 
20/05 

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

Bruxelas, 4 de Março de 2005 
 

A União Europeia congratula-se com a demissão de Faure Gnassingbé em 25 de Fevereiro, num quadro de 
retorno à ordem constitucional. Trata-se de um passo que deverá abrir a via para a realização de eleições 
presidenciais livres e transparentes, à qual a UE está disposta a prestar o seu apoio. 
 
Neste contexto, a União Europeia continua a apoiar os esforços da CEDEAO e da União Africana no sentido 
de garantir o êxito do processo de transição e de facilitar a realização de eleições livres e transparentes. A UE 
insiste no respeito dos direitos humanos e das liberdades civis, bem como na manutenção da segurança para 
todos. 
 
A União Europeia insiste igualmente para que sejam honrados os compromissos assumidos pelo Governo do 
Togo no âmbito das consultas ao abrigo do artigo 96.º do Acordo de Cotonu, nomeadamente a respeito do 
estabelecimento de um diálogo político nacional que permita a criação de um quadro eleitoral aceitável para 
todas as partes tendo em vista a realização de eleições presidenciais e legislativas. 
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A Bulgária e a Roménia – países aderentes – , 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 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. 
 
 

_______________ 
 
 
21/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
sobre o referendo para a aprovação de uma nova Constituição no Burundi 

Bruxelas, 4 de Março de 2005 
 
A União Europeia congratula-se com o bom desenrolar do referendo para a aprovação de uma nova 
Constituição, organizado no Burundi na segunda feira, 28 de Fevereiro de 2005, e com a elevada taxa de 
participação registada. 
 
A aprovação da nova Constituição do Burundi representa um passo fundamental na via do retorno à paz e à 
estabilidade no Burundi e em toda a região dos Grandes Lagos. 
 
A União Europeia exorta o Burundi a concluir o mais rapidamente possível as restantes etapas da execução 
do processo eleitoral previstas nos acordos de paz. A União Europeia deseja vivamente que todas as forças 
políticas participem neste processo e insta-as a aceitar sem reservas a expressão da vontade do povo. 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, 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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22/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições legislativas de 6 de Março 
de 2005 na Moldávia 

Bruxelas, 9 de Março de 2005 
 
A União Europeia regista as conclusões preliminares da Missão Internacional de Observação de Eleições 
(MIOE) relativas às eleições legislativas na República da Moldávia, realizadas em 6 de Março de 2005, 
segundo as quais estas, de modo geral, respeitaram os compromissos assumidos perante a OSCE e o 
Conselho da Europa, bem como os padrões internacionais. A União Europeia congratula-se com o facto de 
as eleições se terem enquadrado num sistema de partidos mais competitivo e pluralista, em que a Comissão 
Eleitoral Central observou as disposições legais, e por se ter verificado uma maior diversidade na imprensa, 
bem como uma maior implicação da sociedade civil no processo eleitoral. 
 
No entanto, a União Europeia lamenta que estas eleições não tenham conseguido cumprir determinadas 
obrigações fundamentais, necessárias à realização de um processo eleitoral competitivo, nomeadamente no 
que se refere a condições de campanha imparciais e a um acesso equitativo aos meios de comunicação. A 
União Europeia está preocupada com os obstáculos colocados às actividades dos partidos durante a 
campanha eleitoral, com os casos de assédio aos candidatos e aos meios de comunicação da oposição, com a 
pressão exercida sobre os funcionários públicos, bem como com os casos de abuso do erário público. A 
União Europeia convida as autoridades moldavas a sanarem as irregularidades identificadas pela Missão 
Internacional de Observação de Eleições, confirmadas pelo relatório final da OSCE/ODIHR. 
 
A União Europeia está disposta a cooperar com os partidos eleitos para apoiar a Moldávia e também 
determinada a, no âmbito da Política Europeia de Vizinhança, incentivar o enraizamento democrático e a 
modernização da Moldávia. 
 
A União Europeia convida as forças políticas moldavas a continuarem a trabalhar em conjunto para 
prosseguirem o processo de democratização e de desenvolvimento político e económico da Moldávia, 
inclusivamente no que diz respeito à resolução do conflito da Transnístria no âmbito da integridade territorial 
da Moldávia. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, 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 – bem como 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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23/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
sobre os acontecimentos recentes na Bolívia 

Bruxelas, 10 de Março de 2005 
 
A União Europeia manifesta a sua satisfação com o apoio unânime manifestado pelo Congresso da Bolívia 
ao Presidente Carlos Mesa e congratula-se com a manutenção da ordem constitucional. 
 
A União Europeia congratula-se também com o apoio da maioria do Congresso ao programa de 
compromissos conjuntos com a Presidência da República e espera que esse programa se possa concretizar 
numa futura Assembleia Constituinte. 
 
A União Europeia regozija-se com a intenção conjunta do Governo e do Congresso de estabelecerem um 
diálogo para promover o desenvolvimento da economia e para chegarem a um acordo que garanta a 
estabilidade interna. A este respeito, a União Europeia apela a todos os interventores políticos e à sociedade 
civil para que contribuam para soluções construtivas capazes de resistir aos desafios que a Bolívia está a 
enfrentar. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia e a Croácia* – países candidatos –, a Albânia, a 
Antiga República Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia e Montenegro – países do 
Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos – e a Islândia, o Liechtenstein e a 
Noruega – países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu – subscrevem igualmente a presente 
declaração. 
 
* A Croácia continua a participar no Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
 
24/05 
 
Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre os recentes acontecimentos na Sérvia e 

Montenegro/Kossovo 
 

Bruxelas, 17 de Março de 2005 
 
A UE tomou nota da acusação pronunciada pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia (TPI) 
contra o Sr. Haradinaj e congratula-se com a sua decisão de se demitir das suas funções de Primeiro-Ministro 
do Kossovo e de se deslocar a Haia por sua própria iniciativa. 
 
A cooperação plena e sem restrições com o TPI continua a ser uma exigência essencial para o 
prosseguimento da aproximação dos Balcãs Ocidentais à UE. 
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A UE apela a todas as pessoas no Kossovo e na região a não explorar esta inculpação para fins próprios. 
Qualquer forma de violência é inaceitável e atrasará o processo político em curso. 
 
A UE apela às forças políticas do Kossovo para que constituam o mais rapidamente possível um novo 
governo que seja capaz de prosseguir a efectiva implementação das normas estabelecidas pelas Nações 
Unidas e que esteja determinado a fazê-lo. A UE continua empenhada no prosseguimento do processo 
político que deverá conduzir, em meados de 2005, à avaliação completa dos progressos realizados. Do 
resultado positivo desta avaliação dependerá o avanço para um processo que visa determinar o futuro 
estatuto do Kossovo, de acordo com a Resolução 1244 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 
 
A UE reitera que o Kossovo não voltará à situação anterior a 1999. 
 
 

_______________ 
25/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a lei de amnistia "Ezzan" no Senegal 
Bruxelas, 11 de Março de 2005 

 
Em 17 de Fevereiro de 2005, a Tróica da União Europeia em Dacar efectuou, no quadro do diálogo político 
regular da União com o Senegal ao abrigo do artigo 8.º da Convenção de Cotonu, uma diligência junto do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros da República do Senegal a propósito da lei de amnistia "Ezzan", 
aprovada pela Assembleia Nacional em 7 de Janeiro de 2005. 
 
A Tróica fez referência, entre outras questões, à decisão do Conselho Constitucional sobre a 
inconstitucionalidade do artigo 2.º e sobre a sua incompetência para apreciar a conformidade da lei com o 
estipulado num tratado ou num acordo internacional. 
 
Seguidamente, a Tróica da União Europeia reiterou, por um lado, o seu apego à observância incondicional 
dos princípios do Estado de direito e dos direitos humanos –igualmente importantes para o Senegal, que o 
comprovou mediante a ratificação de diversos tratados internacionais –, e, por outro lado, a posição da União 
Europeia de que nenhum acto criminoso deve ficar impune, seja qual for a sua motivação. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, 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 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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26/05 
 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a adopção da "Lei Anti-Secessão" pelo 

Congresso Nacional do Povo da República Popular da China 
 

Bruxelas, 18 de Março de 2005 
 
 
A União Europeia registou a adopção de uma "lei anti-secessão" pelo Congresso Nacional do Povo da 
República Popular da China. 
 
Neste contexto, a União Europeia deseja recordar os princípios constantes que orientam a sua política, ou 
seja, o seu apego ao princípio de "uma só China" e à resolução pacífica dos conflitos, único meio de manter a 
estabilidade no Estreito de Taiwan, e a sua oposição ao uso da força. 
 
A União Europeia pede a todas as partes que evitem qualquer acção unilateral susceptível de reagravar as 
tensões. A União Europeia ficaria preocupada caso a adopção desta legislação, que contempla o uso de 
meios não pacíficos, invalidasse os sinais recentes de reconciliação das duas margens. A União Europeia 
incentiva-as a desenvolver iniciativas que possam contribuir para o diálogo e a compreensão mútua no 
espírito do acordo sobre as ligações aéreas directas celebrado por ocasião do Ano Novo Chinês. 
 
A União Europeia considera que as relações entre as duas margens devem basear-se num diálogo construtivo 
e na prossecução de progressos concretos, e reitera a sua convicção de que essa é a única abordagem 
susceptível de beneficiar ambas as partes e conduzir a uma resolução pacífica da questão de Taiwan. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes, a Croácia * – país candidato, 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 a Islândia, O Listenstaine e a Noruega – países da EFTA membros do Espaço 
Económico Europeu – subscrevem igualmente a presente declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 

_______________ 
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27/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as rendições voluntárias e as 
transferências de inculpados para Haia 

 
Bruxelas, 16 de Março de 2005 

 
A UE recorda que a progressão de cada país dos Balcãs Ocidentais na via da integração europeia depende 
dos esforços envidados por esse país para respeitar o conjunto dos critérios de Copenhaga e as condições do 
processo de estabilização e de associação, incluindo uma plena cooperação com o Tribunal Penal 
Internacional para a ex-Jugoslávia. 
 
Recordando a sua declaração de 10 de Março de 2005, a UE congratula-se pelo crescente número de 
rendições voluntárias e as transferências de inculpados da SeM, incluindo do Kosovo, e da BiH para o TPIY 
na Haia. A prossecução desta tendência deve resultar em que todos os inculpados que continuam a escapar à 
justiça internacional sejam finalmente julgados pelo tribunal. A UE recordou ainda que os Governos da 
região detêm uma responsabilidade chave neste processo. A cooperação plena e ilimitada dos países dos 
Balcãs Ocidentais com o TPIY constitui uma exigência essencial para a prossecução da sua progressão para 
a UE, desiderato que a UE continua a ter bem presente. 
 
 

_______________ 
 
 
28/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
acerca das avaliações levadas a cabo na Libéria pela Comissão 

Bruxelas, 21 de Março de 2005 
 
A União Europeia segue muito de perto a situação na Libéria, país que presentemente atravessa um momento 
particularmente decisivo do seu processo de transição. 
 
Os longos anos de guerra civil, de pilhagem sistemática dos recursos e de atrocidades contra a população 
deixaram profundas cicatrizes e exerceram um considerável impacto sobre a estabilidade de toda a região da 
bacia hidrográfica do Mano. Restabelecida a paz, iniciada a reconstrução do país e instaurados programas de 
desmobilização, desarmamento e reintegração, terão agora de ser desenvolvidos, acima de tudo pelas 
autoridades liberianas, todos os esforços para permitir que o país readquira a estabilidade política, económica 
e social necessárias ao seu desenvolvimento, possibilitando assim o retorno das populações ainda deslocadas. 
A União Europeia assinala a este propósito que não poderá ser tolerada nenhuma forma de impunidade e que 
terão de ser entregues à justiça todos os responsáveis por qualquer espécie de actos criminosos, para que por 
eles respondam. A estabilidade é também essencial ao bem-estar e ao futuro económico das populações da 
região, para que se libertem do círculo vicioso da pobreza. 



INFORMAÇÕES GERAIS 

 

77

Boletim 11.04.2005 
  

- PT - PE 356.655 

 
 
 
A realização de eleições em 11 de Outubro de 2005 constituirá um marco de mudança. Atendendo aos 
problemas organizativos e logísticos ainda por superar, a União Europeia apela a todas as forças políticas e 
autoridades de transição liberianas para que colaborem entre si no sentido de assegurar o rigoroso 
cumprimento do calendário e do quadro de condução das eleições. 
 
A União Europeia comprometeu-se para o efeito a desenvolver um considerável esforço, juntamente com os 
seus parceiros internacionais, nomeadamente as Nações Unidas, a missão das Nações Unidas na Libéria 
(UNMIL), os EUA, a CEDEAO e a UA. Na reunião de 21 de Março de 2005, o Grupo Internacional de 
Contacto para a região da bacia hidrográfica do Mano deverá debruçar-se sobre muitos dos desafios de 
desenvolvimento ainda enfrentados pela Libéria, inclusive sobre a necessidade ou não de concluir o seu 
processo DDRR (desarmamento, desmobilização, reabilitação e reintegração). 
 
A União Europeia apela igualmente às autoridades liberianas para que assumam as suas responsabilidades e 
garantam a mobilização de todos os recursos nacionais na reconstrução do país e na edificação do seu futuro 
económico. 
 
A União Europeia declara-se gravemente preocupada quanto ao compromisso das autoridades de transição e 
das forças políticas liberianas para superar alguns dos principais problemas ainda não resolvidos, 
nomeadamente o da corrupção, trazida à luz em recentes relatórios e avaliações. Algumas recentes 
informações comprováveis no terreno revelam um significativo grau de corrupção, em grande parte deixada 
impune e que não só prejudica tanto a imagem do país como o seu processo democrático em curso, mas 
poderá também comprometer a condução e o reconhecimento internacional das eleições. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia e a Croácia* – países candidatos –, a Albânia, a 
Antiga República Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia e Montenegro – países do 
Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos – e a Islândia, o Liechtenstein e a 
Noruega – países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu – subscrevem igualmente a presente 
declaração. 
 
* A Croácia continua a participar no Processo de Estabilização e de Associação 
 

_______________ 
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29/05 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  

sobre a libertação de Kabiya Kadeer 
 

Bruxelas, 23 de Março de 2005 
 
A União Europeia congratula-se com o facto de, em 17 de Março, as autoridades chinesas terem libertado 
antecipadamente Kabiya Kadeer, condenada em 2000 a oito anos de prisão. A União Europeia tinha vindo a 
mobilizar-se intensamente desde há vários anos, no âmbito do diálogo UE-China sobre os direitos humanos, 
no sentido de reclamar a sua libertação. 
 
A UE recorda todavia a sua preocupação quanto à situação dos direitos humanos na região de Xinjiang, 
nomeadamente em matéria de respeito pelos direitos religiosos ou culturais. 
 
A União Europeia reitera, além disso, o seu desejo de que também outros prisioneiros sejam libertados 
dentro em breve. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Croácia* – país candidato –, 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. 
 

_______________ 
 
 
30/05 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a Posição Comum 2005/227/PESC, de 
16 de Março de 2005, que prorroga as medidas de apoio ao exercício efectivo do mandato do Tribunal 

Penal Internacional para a ex-Jugoslávia (TPIJ) 
 

Bruxelas, 22 de Março de 2005 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia e a Croácia* – países candidatos – e a Islândia, o 
Liechtenstein e a Noruega – países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu – declaram que 
subscrevem os objectivos da Posição Comum 2005/227/PESC, de 16 de Março de 2005, que prorroga as 
medidas 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. 
 
 

_______________ 
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31/05 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 

sobre o indulto presidencial concedido a presos políticos no Azerbaijão 
 

Bruxelas, 30 de Março de 2005 
 
A União Europeia congratula-se com o facto de, por decreto assinado em 20 de Março de 2005, o Presidente 
do Azerbaijão, Ilham Aliev, ter indultado 115 prisioneiros, 53 dos quais haviam sido designados "presos 
políticos" pelos peritos do Conselho da Europa. A União Europeia regista com satisfação a libertação dos 
dirigentes políticos detidos na sequência dos acontecimentos de Outubro de 2003. 
 
O Azerbaijão deu assim mais um passo na via do cumprimento das suas obrigações para com o Conselho da 
Europa. 
 
A UE continua todavia preocupada com a situação dos presos políticos que ainda não foram libertados e 
lança um apelo ao Governo do Azerbaijão para que os liberte sem demora e honre os seus compromissos 
para com o Conselho da Europa e a OSCE. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes – , a Croácia* – país candidato –, 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 de Associação. 
 

_______________ 
 
 
32/05 
 

Declaração da União Europeia sobre a situação no Quirguizistão 
 

Bruxelas, 30 de Março de 2005 
 
A União Europeia acompanha de perto, e em contacto estreito com a OSCE, a evolução da situação no 
Quirguizistão. A União Europeia toma nota da demissão do Primeiro-Ministro quirguize Nikolai Tanayev e 
do seu governo. 
 
A União Europeia lança um apelo urgente aos dirigentes recentemente nomeados para que restabeleçam a 
ordem pública no mais curto prazo, iniciem o diálogo com todas as forças políticas em presença e instaurem 
uma política de reconciliação nacional, e isto no interesse a longo prazo da estabilidade e da prosperidade no 
Quirguizistão. A União Europeia toma nota da decisão do parlamento quirguize de organizar eleições 
presidenciais no prazo de três meses bem como eleições parlamentares no prazo de seis meses. 
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A União Europeia encoraja vivamente os novos dirigentes quirguizes a agir no pleno respeito dos valores 
democráticos e dos direitos do Homem e insta os novos dirigentes a tomarem todas as medidas necessárias 
para garantir a segurança e a estabilidade no país. A União Europeia está pronta a iniciar uma cooperação 
com os referidos dirigentes neste contexto e a apoiar os esforços da OSCE nesse sentido. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, 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. 
 
 
 

_______________ 
 
 
33/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre os casos de Mikhail Marinich e Yuri 
Bandajevski 

 
Bruxelas, 1 de Abril de 2005 

 
A União Europeia, que tem acompanhado atentamente o caso de Mikhail Marinich, regista com apreensão a 
deterioração do seu estado de saúde e apela às autoridades bielorrussas para que providenciem no sentido de 
lhe serem facultados os exames e tratamentos médicos necessários à sua convalescença. 
 
A União Europeia saúda a cooperação das autoridades da administração penitenciária e do Comité para a 
Execução das Penas na organização da visita da Presidência local da UE a Mikhail Marinich. Remetendo 
para a sua anterior declaração de 12 de Janeiro de 2005, a União Europeia continua contudo convicta de que 
o processo de M. Marinich teve motivações políticas, de que a acção que contra ele foi instaurada assentou 
numa acusação duvidosa e de que o réu foi condenado a uma pena absolutamente desproporcionada. A 
União Europeia exorta as autoridades bielorrussas a reconsiderarem a sua decisão e a libertarem Mikhail 
Marinich. 
 
A União Europeia tem também acompanhado atentamente os casos dos outros cidadãos bielorrussos detidos 
no país, designadamente o do Professor Yuri Bandajevski, reiterando o apelo à sua libertação. A União 
Europeia exorta as autoridades bielorrussas a tomarem as medidas necessárias para que o professor 
Bandajevski possa ter acesso a todos os cuidados que o seu estado de saúde requer.  
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A União Europeia apela às autoridades bielorrussas para que providenciem no sentido de os direitos da 
defesa serem devidamente respeitados em todo o processo de instrução judicial, conforme os compromissos 
que assumiram. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Croácia* – país candidato –, 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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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL   Bruxelas, 18 de Fevereiro de 2005 
 
 

 
ASSEMBLEIA PLENÁRIA 

DE 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2005 
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 "Documents") 
 

 
A Assembleia plenária foi marcada pela presença, por um lado, de François BILTGEN, ministro do Trabalho 
e do Emprego, que apresentou o programa da Presidência luxemburguesa e, por outro, de José Manuel 
Barroso, presidente da Comissão, que apresentou o programa da Comissão. 
 
 
1. FORMAÇÃO E EMPREGO 
 
• Política de emprego: papel do CESE após o alargamento 

e na perspectiva do processo de Lisboa 
 
− Relator: W. GREIF (Trabalhadores – AT) 

 
− Referência: parecer de iniciativa – CESE 135/2005 
 
− Pontos principais: 

 
A Estratégia de Lisboa não inaugurou apenas a perspectiva de "mais emprego", declarando igualmente que 
era imperativo alcançar uma maior produtividade e uma maior competitividade, sobretudo através da 
promoção da inovação e do fomento da qualidade do trabalho. O investimento no capital humano, na 
investigação, na tecnologia e na inovação foi considerado tão prioritário como as medidas em matéria de 
mercado de trabalho e de política estrutural.  
 
Apesar de alguns êxitos iniciais, a Europa está longe de alcançar estes objectivos ambiciosos. 
 
A Estratégia de Lisboa partia da premissa de um crescimento médio anual real do PIB de 3%. Em vez da 
esperada retoma, a situação económica tem-se deteriorado rapidamente desde 2000. 
 
O abrandamento económico dos últimos três anos deveu-se muito mais a factores macroeconómicos do que a 
factores estruturais. É por isso que o Comité tem reclamado repetidamente nas suas recomendações que as 
orientações da política económica europeia reflictam este facto. 

http://www.cese.europa.eu
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O CESE está convicto de que para criar mais e melhor emprego é indispensável estimular a economia e 
conceber adequadamente as reformas estruturais. Só assim se poderá multiplicar o efeito e a aceitação dessas 
reformas. A macropolítica e as reformas estruturais não são mutuamente exclusivas, e sim complementares. 
 
Haveria que pôr em prática as propostas da Comissão para uma reconfiguração do Pacto de Estabilidade e de 
Crescimento mais favorável ao crescimento, passando nomeadamente pela exclusão dos investimentos 
estratégicos (formação, I&D, etc.) do cálculo dos défices. 
 
Importa fomentar a procura com uma concepção adequada das reformas estruturais. 
 
A promoção da empregabilidade, o combate à falta de habilitações e a integração dos grupos menos 
favorecidos no mercado de trabalho são muito mais importantes do que o congelamento dos salários, a 
redução das normas básicas no trabalho, a generalização de relações laborais atípicas ou a restrição das 
prestações sociais. 

 
O CESE está disposto a oferecer a sua experiência no âmbito da política europeia de emprego e a contribuir 
para a necessária sensibilização dos cidadãos europeus para a Estratégia de Lisboa. 

 
– Contacto: Alan Hick 
  (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
• Programa de acção integrado no domínio da aprendizagem ao longo da vida 
 
− Relator: C. KORYFIDIS (Trabalhadores – EL) 

 
− Referências: COM(2004) 474 final – 2004/0153 (COD) – CESE 139/2005 
− Pontos principais: 
 
Proceder a uma abordagem criativa da proposta da Comissão em apreço não é tarefa fácil, sobretudo porque 
ela pressupõe um conhecimento geral e detalhado dos objectivos, dos recursos e dos problemas inerentes à 
política europeia de educação. Tal exige, também, a capacidade de articular, de forma integrada, as opções 
educativas com os grandes objectivos a que a União se propõe para o século XXI, e, mais especificamente, 
para a década actual. Por último, analisar a proposta implica ter uma noção clara das opções feitas no 
presente e das suas consequências no futuro. 
 
O CESE assume uma posição clara relativamente à hierarquização dos grandes objectivos da União e adopta 
um ponto de vista bem determinado em relação à forma de os articular com a aprendizagem ao longo da 
vida. Esta posição é defendida no parecer exploratório, recentemente elaborado pelo CESE a pedido da 
Presidência neerlandesa, sobre o tema "Formação e competitividade". A análise do CESE da proposta da 
Comissão enquadra-se, em grande parte, neste contexto. 
 
O CESE sustenta a sua posição nos vastos conhecimentos que possui sobre os resultados das políticas 
comunitárias nos domínios da cultura, do ensino profissional, da juventude e do desporto, e respectivos 
programas. 

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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Não obstante algumas reservas, as experiências acumuladas contribuem, de modo geral, para uma imagem 
positiva, com destaque para os seguintes programas, entendidos: 
 
• como instrumento de alta qualidade e de grande eficácia ao serviço da comunicação dos órgãos da 

União, e nomeadamente da Comissão, com os cidadãos europeus; 
• como terreno privilegiado para promover na prática, no seio da União, não só a mobilidade das 

pessoas, como também a circulação das ideias e boas práticas; 
• como campo de acção que proporciona, e vai continuar a proporcionar, um elevado valor acrescentado 

europeu. 
•  
Assinale-se que os programas educativos da União Europeia figuram entre as raras actividades comunitárias 
directamente orientadas para os cidadãos europeus. O novo programa deverá ter por objectivo, por um lado, 
promover o desenvolvimento democrático baseado no ideal da democracia participativa e de cidadania activa 
e, por outro, promover o emprego e um mercado de trabalho versátil. Este programa contribuirá também para 
criar condições que permitam aos cidadãos europeus realizarem-se, quer no plano pessoal quer no plano 
profissional, capacitando-os a alargar e explorar as suas potencialidades. O importante para a União, e para a 
sua relação com os cidadãos, é desenvolver um programa integrado orientado para todos os grupos etários, 
incluindo os grupos marginalizados, o mundo laboral, as pequenas e médias empresas e os parceiros sociais. 
 
– Contacto: Stefania Barbesta 
  (Tel.: 0032 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
2. IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES 

 
• Beijing dez anos depois: avaliação dos progressos na Europa e nos países em 

desenvolvimento em matéria de igualdade entre homens e mulheres  
 
− Relatora S. FLORIO (Empregadores – IT) 
 
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 128/2005 

 
− Pontos principais: 
  
Tem sido fundamental o empenhamento das Nações Unidas no sentido de conferir ao problema da igualdade 
de direitos entre homens e mulheres uma valência internacional. A 49ª sessão da Comissão das Nações 
Unidas sobre o Estatuto da Mulher (CEM), que terá lugar de 28 de Fevereiro a 11 de Março de 2005, 
procederá à avaliação da execução da Plataforma de Acção e da Declaração de Beijing aprovadas durante a 
4ª Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher (Beijing, 1995). Tendo em mente a experiência 
adquirida pelo Comité graças ao acompanhamento constante dos temas que dizem respeito à igualdade entre 
homens e mulheres, seria útil que um dos seus representantes fizesse parte da delegação da Comissão 
Europeia à 49ª sessão da Comissão das Nações Unidas sobre o Estatuto da Mulher. 

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Não obstante o sistema das Nações Unidas ter criado um quadro legislativo fundamental para alcançar a 
igualdade, nota-se por vezes uma certa falta de coerência entre as intenções e a aplicação prática dos 
princípios nos vários países e as suas políticas de desenvolvimento e de comércio. 
 
Na União Europeia, o princípio da igualdade, já presente no Tratado, foi codificado ulteriormente pelo 
Tratado de Amsterdão ao consagrar a "dupla abordagem" que coloca em paralelo, por um lado, a aplicação 
da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres em todas as políticas comunitárias e, por outro, a 
adopção de medidas específicas a favor das mulheres. Todavia, parece ainda esporádico o carácter das 
medidas destinadas a melhorar as condições de trabalho e as perspectivas de carreira, a estimular o espírito 
empresarial das mulheres, a reduzir as disparidades salariais e a aumentar a sua representatividade no sector 
das novas tecnologias. Há diversas iniciativas ao nível das estruturas de acolhimento de crianças com o fito 
de reconciliar a vida profissional e familiar, mas já são escassas as que se dirigem explicitamente aos idosos 
ou aos familiares dependentes.  

 
Com respeito às políticas de desenvolvimento e de comércio, haverá que intensificar a abordagem 
participativa da sociedade em geral e consolidar o papel das mulheres em particular, com o envolvimento em 
pé de igualdade dos grupos de interesse das mulheres na formulação das políticas de desenvolvimento e na 
elaboração dos documentos de estratégia nacionais de cada país, aumentando também e sobretudo os meios 
de financiamento específicos para as mulheres de modo a obterem mais peso económico e social. Convém 
seguir de perto as repercussões dos acordos comerciais e das políticas de desenvolvimento, também ao nível 
microeconómico, prevendo análises específicas do seu impacto nas condições de vida dos grupos mais 
vulneráveis da sociedade e tendo em conta as diferenças de género. 
 
Infelizmente, não obstante o reforço das políticas comunitárias a favor das mulheres, para alcançar realmente 
os objectivos almejados são imprescindíveis a adopção de acções positivas e o máximo empenho dos 
Estados-Membros por serem os principais responsáveis pela aplicação destas políticas.  

 
− Contacto: Maarit Laurila 
    (Tel.: 00 32 2 546 97 39 – e-mail: maarit.laurila@esc.eu.int) 

 
 

3. MERCADO INTERNO – SERVIÇOS 
 
• Serviços no mercado interno  
 
– Relator: A. METZLER (Interesses Diversos – DE) 
– Co-relator: E. EHNMARK (Trabalhadores – SE) 
 
– Referências: COM(2004) 2 final – 2004/001 COD – CESE 137/2005 
  
– Pontos principais: 

 
O Comité acolhe favoravelmente que a Comissão Europeia, ao apresentar a sua proposta de directiva relativa 
aos serviços no mercado interno, tenha por objectivo concretizar o mercado interno e contribuir para a 
Estratégia de Lisboa. O Comité considera, pois, que a proposta de directiva deverá considerar as alterações e 
especificações propostas, para atingir efectivamente o objectivo pretendido. 
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Harmonização faseada de determinados serviços: O Comité considera que a aplicação, independentemente 
das circunstâncias, do princípio do país de origem ao domínio da prestação de serviços transfronteiriços é 
precoce. De modo geral, o Comité recomenda que se proceda à análise da viabilidade da aplicação deste 
princípio aos diversos sectores.  
 
Problemática da dimensão social: Há que evitar que a proposta de directiva resulte em normas sociais, 
salariais e securitárias no local de trabalho menos rigorosas, sobretudo no tocante à directiva sobre o 
destacamento.  

 
Âmbito de aplicação e conflitos de leis: Impõe-se analisar melhor e distinguir o âmbito de aplicação, as 
derrogações e os conflitos de leis que possam advir da aplicação do princípio do país de origem ao domínio 
da prestação de serviços transfronteiriços. Todos os serviços de interesse geral devem ser excluídos do 
âmbito da directiva dos serviços, na pendência de um quadro comunitário. 
 
Registo central das actividades transfronteiriças: Segundo o Comité, e para satisfazer os requisitos 
estabelecidos na proposta de directiva em matéria de controlo das actividades de determinados prestadores 
de serviços, por exemplo do sector das profissões liberais, convém ponderar a necessidade e a eficácia de um 
registo central comunitário, do qual constassem as infracções detectadas no âmbito das actividades de 
controlo. 
 
Melhoria da análise empírica. 
 
Garantia da qualidade e transparência de preços: A protecção do consumidor tem toda a prioridade. 
 
– Contacto: Aleksandra Klenke 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 
• Livro branco sobre os serviços de interesse geral 
 
– Relator: R. HENCKS (Trabalhadores – LU) 
– Co-relator: B. HERNÁNDEZ BATALLER (Interesses Diversos – ES) 
 
– Referências: COM(2004) 374 final – CESE 121/2005 

 
– Pontos principais: 
 
Os serviços de interesse geral são não apenas fulcrais na competitividade económica, mas constituem 
igualmente um elemento essencial nos domínios social e ambiental. Os serviços de interesse geral 
completam o tríptico (economia, sector social e ambiental) da Estratégia de Lisboa, representando um trunfo 
importante e indispensável para fazer da União Europeia a sociedade assente no conhecimento mais 
competitiva e mais dinâmica. 
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O CESE congratula-se com a publicação do Livro Branco. Aprecia em especial o facto de o Livro Branco 
comportar uma agenda precisa das propostas e medidas que a Comissão Europeia se compromete a tomar no 
decurso dos próximos anos para colocar em prática estes princípios e orientações. 
 
Regista os princípios e as novas orientações nele propostas para consolidar a existência dos serviços de 
interesse geral. Não pode, todavia, deixar de lamentar que não tenham ainda sido satisfeitas as sucessivas 
solicitações por si formuladas nos últimos anos no sentido da publicação de uma directiva quadro ou de uma 
lei quadro que permitisse assegurar a existência dos serviços de interesse geral, a liberdade de definição e de 
organização dos Estados-Membros, a livre escolha das formas de gestão, o respectivo financiamento a longo 
prazo, a avaliação dos seus resultados, os direitos dos consumidores, etc., embora a Comissão assuma o 
compromisso de apresentar um relatório sobre esta questão até ao final de 2005. 
 
Os direitos dos cidadãos de beneficiarem de serviços de interesse geral acessíveis devem ser salvaguardados 
e consolidados em nome da solidariedade e da coesão económica e social, reconhecidas pelos princípios 
fundamentais do Tratado. 
 
É a razão pela qual deve ser elaborado um corpo de princípios universais para serviços heterogéneos, cujas 
modalidades de prestação variam de um Estado-Membro para outro, sem prejuízo da observância plena do 
princípio da subsidiariedade 
 
– Contacto: Raffaele Del Fiore 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 
• Pacote ferroviário 
 
– Relator: E. CHAGAS (Trabalhadores – PT) 

 
 – Referências: COM(2004) 139 final – 2004/0047 COD – CESE 130/2005 

   COM(2004) 142 final – 2004/0048 COD – CESE 131/2005 
   COM(2004) 143 final – 2004/0049 COD – CESE 119/2005 

    COM(2004) 144 final – 2004/0050 COD – CESE 120/2005 
 
– Pontos principais:  

 
O CESE entende que qualquer proposta de liberalização do transporte ferroviário internacional de 
passageiros deverá assentar num amplo e claro conhecimento dos efeitos globais sobre o transporte 
ferroviário de passageiros e do impacto das medidas tomadas ao abrigo do 1º e 2º pacote ferroviário. 
 
Motivo por que o Comité solicita à Comissão que faça uma análise ex ante das vantagens e inconvenientes 
da liberalização do transporte de passageiros. Esta análise impõe-se, nomeadamente, no transporte regional e 
no transporte ferroviário enquanto serviços de interesse geral, na qualidade dos serviços prestados aos 
clientes, no emprego e nas condições de trabalho no sector do transporte ferroviário de passageiros, em 
particular nas empresas ferroviárias dos novos Estados-Membros. 

 
O CESE convida a Comissão a, logo que possível, apresentar o relatório exigido na Directiva 91/440/CEE 
(alterada pela Directiva 2004/51/CE) sobre a abertura do mercado do transporte ferroviário de mercadorias. 
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Quanto à proposta de directiva relativa à certificação do pessoal de bordo que assegura a condução de 
locomotivas e comboios na rede ferroviária, o CESE lamenta que estas medidas sociais sejam 
apresentadas como o último elo de uma cadeia da legislação europeia sobre a liberalização dos serviços de 
transporte ferroviário de mercadorias e constata, com preocupação, que entre a abertura plena do mercado de 
transporte ferroviário de mercadorias e a entrada em vigor da certificação medeia um grande intervalo de 
tempo, solicitando à Comissão que aja no sentido de reduzir esse tempo.  

 
Além disso, o CESE congratula-se com o acordo dos parceiros sociais europeus sobre "determinados 
aspectos das condições de utilização do pessoal móvel empregado nos serviços de transporte ferroviário 
transfronteiras" e insta a Comissão a apresentá-lo ao Conselho para adopção. 
 
Em matéria de direitos e obrigações dos passageiros ferroviários, o CESE considera que as disposições 
aplicáveis ao sector ferroviário não podem ser mais rigorosas do que as disposições vigentes para o sector da 
aviação e que há necessidade de aperfeiçoar o regulamento, nomeadamente no respeitante às disposições 
individuais em matéria de responsabilidade por danos indirectos, à definição dos limites máximos de 
responsabilidade e às causas de exclusão em caso de supressão de um comboio. 
 
Por fim, o CESE acolhe favoravelmente as medidas destinadas a melhorar a qualidade do transporte 
ferroviário, mas sublinhando que: 

 
– Incentivos positivos deveriam ser preferidos a normas rígidas sobre indemnizações, que levam a uma 

série de manobras de tergiversação e a um complexo sistema de reembolso.  
– As medidas para melhorar a qualidade do transporte ferroviário de mercadorias não deverão provocar 

discriminações em relação a outros modos de transporte. 
 
Por outro lado, o CESE apela à Comissão para que examine as repercussões dessas medidas nas empresas e 
nos gestores de infra-estrutura nos novos Estados-Membros. 
 
– Contacto: Luís Lobo 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 

• Implantação e exploração/Galileo 
 
– Relator: V. RANOCCHIARI (Empregadores – IT) 
 
– Referências: COM(2004) 477 final – 2004/0156 COD – CESE 123/2005 
  
– Contacto: Raffaele Del Fiore  
  (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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4. POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA E PROTECÇÃO DOS 

CONSUMIDORES 
 

• XXXIII Relatório sobre a Política de Concorrência 
 
– Relator: F. CHIRIACO (Trabalhadores – IT) 
 
– Referências: COM(2004) 658 final – CESE 118/2005 
 
– Pontos principais: 

 
O CESE reitera a necessidade de aumentar a competitividade industrial e encorajar a investigação, o 
desenvolvimento e a inovação em todos os sectores. 
 
O CESE defende uma relação mais funcional entre a política de concorrência e a política de defesa do 
consumidor. 
 
O processo de reforma, que pretende racionalizar e simplificar os procedimentos relativos ao controlo dos 
auxílios estatais, avançou significativamente rumo aos objectivos fixados pelo Conselho Europeu de 
Estocolmo de reduzir o nível dos auxílios estatais e de os reorientar para objectivos horizontais de interesse 
comunitário, entre outros os objectivos de coesão.  
 
O CESE frisa a necessidade de adoptar um instrumento claro em matéria de serviços de interesse geral. 

 
Guia-se, pois, pelo senso comum afirmar que a oferta de serviços profissionais deve respeitar as regras da 
concorrência. 
 
O CESE solicita à Comissão que honre o compromisso de publicação em 2005 de um relatório sobre os 
progressos realizados na eliminação das regras restritivas e injustificadas. 
 
A convergência progressiva entre telecomunicações, informática, radiotelevisão e edição dificulta a 
identificação das estruturas dos diferentes mercados. Sem uma correcta compreensão da mesma, corre-se o 
risco de, ao mesmo tempo, reduzir a eficácia das regras de concorrência e atenuar o princípio do pluralismo. 
 
– Contacto:  Aleksandra Klenke 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
•  A política dos consumidores após o alargamento da União Europeia  
 
– Relator: J. PEGADO LIZ (Interesses Diversos – PT) 
 
– Referência: Parecer de iniciativa – CESE 141/2005 
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–  Pontos principais: 

  
Com o alargamento a mais de dez Estados-Membros, onde, na sua maioria, a protecção dos consumidores é 
uma questão relativamente nova, haverá que repensar toda a política dos consumidores em termos da sua 
adequação à nova realidade de um mercado com cerca de 500 milhões de consumidores. 
 
O CESE define no parecer as prioridades imediatas em termos de política de consumidores. 
 
O CESE entende que, de forma gradual e sem se perder de vista a necessidade de manter o equilíbrio dos 
interesses em causa, se deverá prosseguir ou dar início a novas iniciativas legislativas, nos domínios 
identificados. 
 
De resto, o CESE é de entendimento que deveria ser revista e compatibilizada entre si vária legislação 
comunitária já existente, em ordem a adequá-la ao novo mercado único alargado, destacando, em especial, 
os domínios indicados. 

 
O CESE lembra a sua proposta de criar um Instituto Europeu de Investigação para a Protecção do 
Consumidor para proporcionar a base de conhecimento necessária à política dos consumidores. 
 
O CESE recomenda à Comissão que tenha presente as propostas e sugestões constantes do presente parecer 
na definição das novas orientações em matéria de política dos consumidores e que proceda à divulgação 
periódica de relatórios sobre a situação do consumo e dos consumidores na Europa. 
 
 
– Contacto: João Pereira dos Santos  
   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 

• Serviços audiovisuais/Protecção de menores e da dignidade humana 
 
 
− Relator: J. PEGADO LIZ (Interesses Diversos – PT) 
  
− Referências: COM(2004) 341 final – 2004/0117 COD – CESE 134/2005 
− Contacto:  Raffaele Del Fiore  
   (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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5. MERCADO ÚNICO – HARMONIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

COMUNITÁRIA 
 

• O estado actual da co-regulação e da auto-regulação no mercado único  
 
– Relator: B. VEVER (Empregadores – FR) 
 
– Referência: Relatório de Informação – CESE 1182/2004 fin 
 
– Pontos principais: 
 
O Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia e a Comissão Europeia acordaram em reconhecer e 
enquadrar as abordagens de co-regulação e auto-regulação que podem utilmente completar a legislação. O 
acordo interinstitucional, adoptado em 16 de Dezembro de 20031, organiza esta complementaridade com 
disposições de enquadramento e de vigilância.  

Potencialidades e limites 

A co-regulação e a auto-regulação apresentam, com efeito, várias vantagens potenciais, simplificando as 
regras do mercado único, facilitando os circuitos jurídicos, contribuindo para a aceleração das adaptações às 
mutações, desenvolvendo a co-responsabilidade dos actores económicos e da sociedade civil e reforçando 
assim os alicerces da construção europeia. 

Existem, porém, algumas limitações, sobretudo no que respeita às condições de aplicação das regras e das 
sanções aplicadas em caso de infracção. Podem-se colocar também outras questões e ser necessários 
controlos, como a compatibilidade com a regulamentação existente ou os efeitos da concorrência. 

A situação real da co-regulação e da auto-regulação no mercado único continua ainda ignorada. O relatório 
de informação do Comité e as audições recentemente organizadas pelo Observatório do Mercado Único do 
CESE têm essencialmente em vista conhecer melhor e dar a conhecer o estado actual da co-regulação e da 
auto-regulação e facilitar a difusão das melhores práticas. 

 
– Contacto: Jean-Pierre Faure  
  (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 

                                                      
1  JO C 321 de 31/12/03. 
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• Compensação e liquidação 
 
– Relator: U. BURANI (Empregadores – IT) 
 
– Referências: COM(2004) 312 final – CESE 138/2005 
  
– Pontos principais: 

 
A criação de um mercado de capitais integrado e eficiente a nível europeu representa um dos projectos 
económicos mais importantes e ambiciosos a serem actualmente empreendidos na União Europeia.  
 
Na UE, as actividades de compensação e liquidação, desenvolvidas a nível estritamente nacional, são 
relativamente eficientes e seguras. Em contrapartida, as modalidades transfronteiras são complexas e 
fragmentadas, o que acarreta maior risco e ineficiência. 
 
O Comité examinou o documento da Comissão com subido interesse, analisando-o sobretudo na perspectiva 
dos actores sociais por si representados, e está de acordo com as suas principais linhas de força.  
 
O Comité está, porém, consciente de que os mercados deram já provas de poder superar momentos de 
emergência com as regras existentes, e as autoridades foram capazes de controlar as situações mais difíceis. 
 
O Comité mantém que as decisões não podem ser tomadas exclusivamente pelas autoridades de 
concorrência: embora não seja uma prática seguida regularmente, deveria tornar-se obrigatória a consulta das 
autoridades de controlo. O desejo de abrir os mercados respeitando as regras de concorrência não pode 
comprometer a segurança dos próprios mercados, um aspecto que só poderá ser tido na devida conta pelas 
instâncias que são responsáveis por essa segurança. 
 
− Contacto: João Pereira dos Santos  
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
• Injunção de pagamento 
 
– Relator: J. PEGADO LIZ (Interesses Diversos – PT) 
 
– Referências: COM(2004) 173 final – 2004/0055 COD – CESE 133/2005 
 
– Pontos principais: 
 
O CESE saúda a apresentação da presente proposta de regulamento, a qual deu acolhimento à generalidade 
das observações feitas por este Comité quando da apreciação do Livro Verde. 
  
O CESE exorta a Comissão a ponderar a possibilidade desta proposta de regulamento ser alargada ao Espaço 
Económico Europeu. 
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A Comissão é de entendimento que o processo europeu de injunção poderá coexistir com outros processos de 
idêntica natureza e objectivo, constantes dos direitos nacionais dos Estados-Membros. Ora, na opinião do 
CESE, só deverá existir um processo de injunção de pagamento – o previsto e regulado pela proposta de 
regulamento em análise 
 
O parecer do Comité contém, também, uma análise pormenorizada dos artigos da proposta de regulamento. 
 
– Contacto: Aleksandra Klenke 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
6. POLÍTICA DE COESÃO 
 
• Regiões em situação de desvantagem natural e estrutural permanente 
 
– Relator: P. BARROS VALE (Empregadores – PT) 

 
− Referência: parecer de iniciativa – CESE 140/2005 
 
− Pontos principais:  

 
Tendo em consideração as problemáticas ligadas aos transportes, às telecomunicações, às infra-estruturas e 
ao acesso aos serviços públicos, ao ambiente e à situação do emprego, às oportunidades oferecidas sobretudo 
pelo turismo, o Comité salienta que uma política eficaz destinada às regiões com desvantagens permanentes 
deveria ser caracterizada pelos três princípios de "permanência", "discriminação" e "proporcionalidade" e por 
uma série de objectivos de ordem social, económica e ambiental. 
  
Esta política deve, pois, consistir num corpo de medidas que reduza, tanto quanto possível, a sua 
vulnerabilidade e que contribua para criar uma verdadeira "igualdade de oportunidades" entre estes 
territórios e o resto da União. Sendo esta política uma resposta a condicionalismos naturais objectivos, é 
legítimo que seja modulada em função da intensidade destes últimos. Pelo mesmo motivo, não deve 
significar uma substituição mas um complemento às medidas aplicadas tradicionalmente no âmbito da 
política de coesão económica e social 
 
− Contacto:  Roberto Pietrasanta 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
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7. PROTECÇÃO DO AMBIENTE 

 
• Financiamento da rede NATURA 2000 
 
– Relator: L. RIBBE (Interesses Diversos – DE) 

 
− Referências: COM(2004) 431 final – CESE 136/2005 

 
− Pontos principais: 
 
O CESE chamou a atenção para o facto de a Europa não só possuir valores culturais extraordinários mas 
também diversas paisagens culturais e naturais. Mas a protecção da natureza não é apenas um fim em si, a 
natureza é um fundamento indispensável para a vida e a economia e representa um recurso fundamental para 
as actividades económicas.  
 
A justificação dada para a opção de financiamento escolhida, ou seja, desenvolver os instrumentos de 
apoio existentes, é secundada inteiramente pelo Comité. Ao estruturar e ao utilizar de uma forma mais 
favorável para a protecção da natureza os fundos de financiamento existentes está-se a oferecer aos 
serviços competentes dos Estados Membros maior flexibilidade e maior liberdade de acção. Ter-se-á, 
contudo, de garantir que, futuramente, a UE não co-financiará mais qualquer projecto nocivo para o 
ambiente e que os danos causados à natureza e ao ambiente não serão mais tarde cobertos de novo por 
fundos comunitários.  
 
O debate em torno do financiamento da rede NATURA 2000 terá por pano de fundo as esperadas dissensões 
quanto ao montante do orçamento geral da UE e à repartição dos meios disponíveis entre regiões e as várias 
áreas políticas de intervenção. A protecção da natureza não deve ser subordinada pelos Estados-Membros a 
outras prioridades. A protecção da natureza é – como têm salientado repetidamente os chefes de Estado – 
uma missão de toda a sociedade, um dever político cujo financiamento é indispensável. 

 
Para as áreas de intervenção da rede NATURA 2000 consideradas imprescindíveis (p. ex. pagamentos 
de compensação ou incentivos para os proprietários e utilizadores das terras) haverá que impor 
obrigações específicas bem claras. Se assim não for, o CESE ver-se-á impossibilitado de aprovar o 
princípio da integração do financiamento da rede NATURA 2000 nos fundos existentes e terá de 
pronunciar-se – como muitas das partes envolvidas já fizeram – a favor de um instrumento financeiro 
próprio. 

 
– Contacto: Johannes Kind 
   (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
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• Medidas excepcionais de apoio ao mercado 
 
– Relator: L. NIELSEN (Interesses Diversos – DK) 

 
– Referências: COM(2004) 712 final – 2004/0254 CNS – CESE 127/2005 

 
– Contacto: Annika Korzinek  
   (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
• REACH – Legislação dos produtos químicos  
 
– Relator: D. SEARS (Empregadores – UK) 
– Co-relator: J. HOSMAN (Delegado – NL) 
  
− Referências: Relatório de informação – COM(2003) 644 final – 2003/0256-0257 COD – 

CESE 242/2004 fin rev. 
− Pontos principais: 

 
Este relatório de informação tem em consideração as implicações para a competitividade e a mutação 
industrial dos sectores que fornecem e concorrem com a indústria química.  
 
Em termos gerais, um dos ponto fracos da proposta REACH reside na sua falta de clareza e má definição. A 
proposta baseia-se fortemente nas definições de "substância" e de "preparação" elaboradas em meados da 
década de 60; a palavra "químico", embora amplamente utilizada no documento, não se encontra definida.  
 
O documento é complexo na sua ordenação e construção e aos problemas de âmbito e definição acresce o 
facto de a proposta, apesar de baseada na indústria química, não representar as realidades físicas das práticas 
de fabrico actuais ou futuras em todos os sectores afectados. 
 
O impacto da proposta será sentido mais seriamente pelas PME, tal como é analisado em pormenor no 
relatório. Em particular, os custos desproporcionais e a compensação previsível mínima para trabalhadores 
ou consumidores assegurarão que as PME europeias irão perder vantagens competitivas críticas para as suas 
homólogas transformadoras fora da UE.  

 
A proposta afirma que o seu objectivo é garantir a protecção dos trabalhadores, dos consumidores e do 
ambiente. Os impactos ambientais da eliminação de resíduos e das emissões, devidamente abrangidos por 
uma vasta gama de legislação comunitária, tanto geral como específica de determinados sectores, são, em 
grande parte, excluídos da proposta e, por isso, não podem contar para os benefícios pretendidos.  
 
Como ponto geral que afecta todos os sectores, é preciso ter atenção para que a análise da proposta REACH 
em curso não conduza a uma perda inaceitável de dinâmica nos ensaios das verdadeiras substâncias 
prioritárias. A aplicação da legislação existente é tão importante como a criação de novas iniciativas que 
concorram pelos mesmos recursos. 

mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS 

 

96 

Boletim 11.04.2005 
  

- PT - PE 356.655 

 
Afigura-se essencial que os estudos sobre o impacto actualmente considerados necessários não só 
reconheçam as realidades dos sectores económicos analisados, como também sigam, de forma transparente e 
aceitável, as metodologias adequadas definidas, por exemplo, por organizações como a OCDE. 
 
A obter-se acordo quanto aos objectivos, ao âmbito do REACH e às metodologias a seguir na avaliação de 
custos e benefícios, poder-se-á acreditar que foi adoptada a melhor abordagem, com as maiores vantagens 
para os interessados. Tal não acontece actualmente. Na melhor das hipóteses, os custos directos e indirectos 
são correspondidos por potenciais, mas escassamente definidas, vantagens noutros pontos. 

 
− Contacto: Jakob Andersen  
  (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int) 

 
• Riscos de inundação 
 
− Relatora: M. C. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabalhadores – ES) 

 
− Referências: COM(2004) 472 final – CESE 125/2005 

 
– Contacto: Annika Korzinek  
   (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
• Energia geotérmica 
 
– Relator: G. WOLF (Interesses Diversos – DE) 
  
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 122/2005 
  
– Contacto: Siegfried Jantscher  
  (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 
• INSPIRE 
 
− Relator: D. RETUREAU (Trabalhadores – FR) 

 
− Referências: COM(2004) 516 final – 2004/0175 COD – CESE 124/2005 
 
− Contacto: Johannes Kind 
   (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
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8. POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM 

 
• Financiamento da PAC 
 
− Relator: A. KIENLE (Empregadores – DE) 
 
− Referências: COM(2004) 489 final – 2004/0164 CNS – CESE 126/2005 

 
− Pontos principais: 
 
O CESE considera que a presente proposta de regulamento contém diferentes abordagens inovadoras para 
uma melhor gestão e simplificação orçamental. O CESE crê que a criação de dois fundos de teor claramente 
diferente é uma abordagem correcta e judiciosa. Contudo, na opinião do CESE: 

 
• uma simplificação deve ser sentida impreterivelmente em todos os níveis, devendo não só a UE, mas 

também os Estados-Membros e os beneficiários tirar proveito dela; 
• é extremamente urgente que o apoio aos beneficiários passe a ser mais rápido e o menos complicado 

possível; 
• o objectivo visado de uma simplificação administrativa é conseguido para a Comissão, mas não de 

forma satisfatória para os Estados-Membros. 
 
O CESE lamenta que os organismos pagadores tenham de continuar a gerir dois sistemas de gestão 
financeira diferentes devido aos diversos modos de pagamento e autorizações orçamentais. É por esta razão 
que se deve procurar que estes dois sistemas sejam racionalizados para que o peso administrativo se 
mantenha num nível o mais reduzido possível. Assim, são necessárias outras adaptações, em especial no 
regulamento sobre o apoio ao desenvolvimento rural. 
 
O CESE saúda, em princípio, que, com a disposição regulamentar sobre a recuperação das ajudas, a 
responsabilidade pelo apoio financeiro atribuído passe a ser igualmente dos Estados-Membros, para além da 
UE. Tendo conhecimento das críticas de muitos Estados-Membros devido a esta responsabilidade acrescida, 
o CESE vai velar atentamente por que estes Estados Membros não percam o interesse nestes programas, o 
que prejudicaria os potenciais beneficiários. 
 
O CESE estima que a extensão da assistência técnica leva a uma redução dos recursos disponíveis para o 
verdadeiro objectivo dos fundos, isto é, o apoio à agricultura e ao desenvolvimento rural, propondo que este 
género de extensão da assistência técnica se restrinja a poucos casos excepcionais e tenha duração limitada. 
Neste contexto, o CESE deplora as ajudas comunitárias à construção ou ao reforço das estruturas 
administrativas e de controlo dos Estados-Membros, já que estas são, indubitavelmente, da competência dos 
Estados-Membros. O CESE insta a que a Comissão elabore, neste caso, um relatório para poder acompanhar 
de perto este tipo de apoio. 

 
− Contacto: Eleonora di Nicolantonio 
  (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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9. COMÉRCIO EXTERNO 

 
• Proposta de regulamento do Conselho relativo à aplicação de um sistema de 

preferências tarifárias generalizadas 
 
− Relator: A. PEZZINI (Empregadores – IT) 
 
− Referências: COM(2004) 699 final – 2004/0242 CNS – CESE 132/2005 

 
− Pontos principais:  
 
Em 20 de Outubro de 2004, a Comissão Europeia adoptou uma proposta que apresentava em detalhe o 
sistema de preferências comerciais (Sistema de Preferências Generalizadas – SPG) para 2006/2008. A 
presente proposta assenta nas orientações apresentadas pela Comissão em Julho de 2004. A Comissão propõe 
melhorar o sistema actual em várias áreas: simplificação (diminuindo os regimes de cinco para três), 
aumentando a lista de produtos, concentrando os benefícios nos países em desenvolvimento mais 
carenciados e estabelecendo mais um sistema de benefícios SPG ("SPG+") para incentivar o 
desenvolvimento sustentável.  
 
O CESE preconiza a simplificação e transparência do sistema em vigor, e insta a aproveitar a oportunidade 
para harmonizar, unificar e racionalizar todas as regras e procedimentos do SPG. Considera que o sistema 
proposto representa uma melhoria concreta a este respeito e apoia as propostas da Comissão. 
 
O CESE aprova a redução do número de países beneficiários, mas receia que a redução não atinja as 
proporções suficientes. 

 
O CESE considera que o novo incentivo do SPG ao desenvolvimento sustentável terá pouco mais impacto no 
comportamento dos países beneficiários do que os regulamentos que vem substituir. 

 
O CESE está preocupado com a falta de tratamento efectivo da questão da fraude, e considera que se poderia 
fazer mais nesta matéria. 

 
O CESE lamenta que não tenham sido publicadas avaliações de impacto pormenorizadas e que, 
aparentemente, em certos casos, nem sequer tenham sido efectuadas. 
 
− Contacto: Susanna Baizou  
 (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
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10. DEFESA 

 
•  Mercado público de defesa 
 

− Relator: C. WILKINSON (Empregadores – UK) 
 
− Referências: COM(2004) 608 final – CESE 129/2005 
  
− Pontos principais: 

 
Em síntese, as conclusões do Comité são as seguintes: 
 
− Os equipamentos de defesa apenas constituem uma das condições necessárias para um "desempenho de 

defesa" viável. Para que a indústria possa desempenhar plenamente a sua missão, precisa de orientações 
muito claras, de requisitos harmonizados e de continuidade. É igualmente necessário que a indústria 
evite o peso do excesso de procedimentos regulamentares. 

 
−  Convém especificar exactamente que partes dos processos de adjudicação de contratos públicos de 

equipamentos de defesa serão abrangidas pelas normas adoptadas. 
 

−  Continuará a ser necessário o artigo 296º do Tratado. Para evitar uma utilização demasiado frequente, a 
Comissão deverá estabelecer um critério de referência baseado no desempenho actual. Não é possível 
manter uma dada lista de equipamentos e de procedimentos aos quais pode ser aplicado o artigo 296º. 

 
−  Numa primeira fase, a Comissão deverá estabelecer, o mais rapidamente possível, uma "comunicação 

interpretativa" com base no artigo 296º. Só depois de ter sido adquirida experiência com esta 
comunicação será possível decidir se um instrumento jurídico será igualmente necessário. 

 
−  Os equipamentos de "utilização dual" são cada vez mais comuns e esta tendência é positiva, em 

particular em virtude do potencial de utilização civil da IDT que se aplica ao equipamento militar. 
 

−  O Comité felicita-se pelo papel importante previsto para a Agência Europeia de Defesa (AED); importa 
especificar qual o papel que deverá ser desempenhado por todas as agências envolvidas.  

 
− Contacto: Nemesio Martinez 
  (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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 Bruxelas, 21 de Março de 2005 

 
ASSEMBLEIA PLENÁRIA 

DE 9 E 10 DE MARÇO DE 2005 
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 Plenária foi assinalada pela presença de Mariann FISCHER BOEL, membro da Comissão Europeia, no 
âmbito da adopção do parecer sobre "Apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER)". 
 
1. ESTRATÉGIA DE LISBOA – O ESPÍRITO EMPRESARIAL 
 
• Programa plurianual – PME 
− Relator: A. PEZZINI (Empregadores – IT) 
 
− Referências: COM(2004) 781 final – 2004/0202 (COD) – CESE 245/2005 
 
− Pontos principais: 

 
Para o CESE seria muito oportuno que a DG Empresa iniciasse, muito em breve, nos novos 
Estados-Membros, encontros com os representantes das organizações das PME de todos os países, a fim 
de discutirem as melhores práticas e apontarem os problemas específicos dos novos Estados-Membros. 
Isto permitiria pôr em destaque os aspectos a desenvolver no novo programa-quadro. 
 
Considera também que, se poderia organizar, em 2006, uma quarta conferência europeia das pequenas, 
médias e microempresas. 
 
O CESE tem em vista valorizar e concretizar as políticas de desenvolvimento, é necessário, por um lado, 
organizar e intensificar o debate entre os que vivem directamente os problemas da empresas 
(empresários e trabalhadores) e, por outro lado, reconhecer que os problemas das pequenas e 
microempresas ou são diferentes dos das grandes ou, se sãos iguais, têm características diferentes. O 
CESE convida, pois, a Comissão a pôr em prática as iniciativas constantes do presente parecer e a 
apresentar-lhe, bem como ao Parlamento, um relatório sobre o assunto. 

 
Contacto: João PEREIRA dos SANTOS 
     (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Sociedades cooperativas 
− Relator: J. F. HOFFELT (Interesses Diversos – BE) 
 
− Referências: COM(2004) 18 final – CESE 243/2005 
 
− Pontos principais: 
 

O Comité apoia especialmente a prioridade concedida à promoção do empresariado cooperativo.  
 
Apoiando embora as principais orientações desta comunicação, o Comité considera que seria desejável 
traduzir mais concretamente certas acções com base em prazos pré-estabelecidos. Por este motivo, o 
Comité recomenda que se crie, o mais depressa possível, um processo de acompanhamento das acções 
em vista e que não se esperem as avaliações após 2008, como propõe a Comissão.  
 

− Contacto: Aleksandra KLENKE 
           (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
2. ESTRATÉGIA DE LISBOA – O PAPEL DO BEI 
 
• O papel do BEI nas Parcerias Público-Privadas (PPP) 
− Relator: P. LEVAUX (Empregadores – FR) 
 
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 255/2005 
 
− Pontos principais: 
 

O presente parecer inclui extractos consideráveis da nota de informação elaborada pelo BEI para o CESE 
em Julho de 2004 (O papel do BEI nas parcerias público-privadas (PPP)), Banco Europeu de 
Investimento, Julho de 2004. Este documento foi preparado para o grupo de estudo do CESE e pode ser 
solicitado ao secretariado do CESE por correio electrónico: eco@esc.eu.int. 
 
As PPP permitem aproveitar a eficácia do sector privado e criar mecanismos de partilha de riscos 
apropriados entre o sector público e o sector privado.  
 
O Banco exige, antes de mais, que todos os projectos de PPP por si apoiados se caracterizem por uma 
solidez financeira, sejam viáveis ao nível económico e técnico, respeitem as suas normas em matéria 
ambiental e incentivem a concorrência, em conformidade com as normas de transacção de mercados da 
UE. Na medida do possível, o BEI intervém numa fase precoce dos projectos.  
 
Em termos gerais, o BEI considera que os projectos que financiou tiveram um bom desempenho. O BEI 
proporcionou um valor acrescentado significativo às PPP que financiou. 

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

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
mailto:eco@cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS 

 

102 

Boletim 11.04.2005 
  

- PT - PE 356.655 

 
• Instituições de crédito 
− Relator: G. RAVOET (Empregadores – BE) 
 
− Referências: COM(2004) 486 final – 2004/0155 + 0159 (COD) – CESE 244/2005 
 
− Pontos principais: 
 

A qualidade da proposta legislativa reflecte um nível de consulta sem precedentes, nomeadamente a 
participação nos estudos de impacto do Comité de Basileia, realizada pela Comissão no decurso do 
processo de conversão das normas de Basileia no direito comunitário. O CESE aplaude esta iniciativa e 
exorta os co-legisladores a continuarem a incorporar no processo legislativo da UE os pontos de vista 
dos participantes no mercado. 
 
O Comité entende que, conviria realçar a importância de um acordo que permitisse ter uma directiva 
flexível, que seja coerente com o quadro de Basileia e que encoraje uma aplicação convergente em toda 
a UE. 
 
É importante que se chegue a um acordo relativamente rápido sobre a directiva. Qualquer atraso na 
implementação colocaria a indústria bancária europeia em situação de desvantagem concorrencial no 
mercado mundial, o que não interessa nem aos depositantes nem aos mutuários europeus.  
 
O Comité entende que as datas de aplicação da Directiva deveriam ser 1 de Janeiro de 2007 em vez de 
31 de Dezembro de 2006 para a abordagem normalizada e 1 de Janeiro de 2008 em vez de 31 de 
Dezembro de 2007 para as abordagens avançadas. A obrigação de aplicar a Directiva até 31 de 
Dezembro implicaria pesados requisitos de informação. 

 
− Contacto: Aleksandra KLENKE 
            (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
3. POLÍTICA DE COESÃO 
 
• Os novos Estados-Membros e as Orientações gerais de política económica 
− Relator: KOULUMIES (Empregadores – FI) 
 
− Referências: Parecer de iniciativa CESE 256/2005 
 
− Pontos principais: 
 

A aproximação económica entre os novos Estados-Membros e os países da UE-15 tem sido favorável, 
com tendência para continuar, embora possam surgir riscos no futuro. A hipótese mais provável é uma 
redução das disparidades salariais e de preços, actualmente vantajosas em comparação com os países da 
UE-15, mas em virtude do nível de partida tal levará o seu tempo. 
 
Todos os Estados-Membros deverão continuar a trabalhar para realizar plenamente o mercado interno, 
aplicar melhor as reformas da Estratégia de Lisboa e desenvolver de modo activo a governação 
económica. Sem estas reformas, corre-se o risco de comprometer o crescimento económico e de surgir 
uma regressão do bem-estar na UE. 
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− Contacto: Gilbert MARCHLEWITZ 
           (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
 
4. POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
 
• Desenvolvimento rural – FEADER 
− Relator: G. BROS (Interesses Diversos – FR) 

 
− Referências: COM(2004) 490 final – 2004/0161 (COD) – CESE 251/2005 
 
− Pontos principais: 
 

A proposta legislativa da Comissão reflecte em ampla medida as conclusões de Salzburgo. O CESE 
acompanha com grande interesse este tema e agradece à Comissão a excelente colaboração que 
sustentou com os membros do Comité. Nesta perspectiva, o Comité sublinha que: 
 
− O FEADER não pode por si só resolver toda a problemática do desenvolvimento rural. 
− Importa aprofundar a sua complementaridade com o FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional ) e com o FSE (Fundo Social Europeu).  
− Para assegurar a sustentabilidade económica e social dessas zonas será necessário ter em 

consideração o contributo da Política Agrícola Comum, com os seus dois pilares, no interesse da 
preservação e da criação de postos de trabalho na totalidade do território europeu, nomeadamente 
através do fomento de actividades agrícolas e/ou não agrícolas competitivas, baseadas na inovação.  

 
O CESE apela pois a que o Conselho e a Comissão integrem as novas orientações da PAC na avaliação 
intercalar da Estratégia de Lisboa.  
 
A questão do financiamento é a que suscita maiores reservas. O CESE considera modestas e estáveis as 
propostas orçamentais da Comissão (1,24% do PIB). É por esse motivo que condena a integração 
completa do NATURA 2000 no âmbito do FEADER, dado que absorveria quase metade do seu 
orçamento. Do mesmo modo, a triplicação do orçamento para a abordagem Leader não parece 
compatível com o desejado aumento do co-financiamento pelos Estados-Membros. O Comité recorda 
também que a proposta financeira da Comissão representa a base mínima de discussão, sem a qual a 
futura política de desenvolvimento rural não poderia inscrever-se concretamente na estratégia de 
desenvolvimento sustentável nem na Estratégia de Lisboa. O Comité propõe também à Comissão, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho diversas alterações das orientações políticas adoptadas na 
Conferência de Salzburgo, como a manutenção da ligação entre o primeiro e o segundo pilar da PAC, o 
princípio da subsidiariedade da programação das medidas e uma maior simplificação dos procedimentos 
para o beneficiário final. O CESE deseja no futuro, e durante a fase de aplicação desta política, ser 
estreitamente associado ao processo de decisão a fim de dar o seu parecer sobre o plano estratégico 
comunitário e de velar por uma consulta adequada da sociedade civil organizada para a elaboração dos 
programas de desenvolvimento rural. 
 

− Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO 
            (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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5. POLÍTICA SOCIAL + JUVENTUDE 
 
• Fundo Social Europeu 
− Relatora: U. ENGELEN-KEFER (Empregadores – DE) 
 
− Referências: COM(2004) 493 final – 2004/0165 (COD) – CESE 250/2005 
 
− Pontos principais: 
 

• O CESE concorda com a proposta da Comissão Europeia de concentrar os meios nas regiões 
economicamente menos desenvolvidas, sendo os novos Estados-Membros os mais beneficiados. A 
proposta de aumentar o montante afigura-se adequada, uma vez que as dotações financeiras passam 
a ser repartidas por 25 Estados-Membros. 

 
• O CESE considera oportuna a criação de novas categorias de objectivos. A nova definição dos 

objectivos pode resultar desde que haja programação integrada e possibilidade de definir prioridades 
regionais com base na estrutura do desemprego para as intervenções do FSE centradas na política de 
emprego. 

 
• Há que prestar especial atenção à integração dos grupos desfavorecidos através de medidas de apoio 

social, de qualificação e de organização do trabalho. O FSE deve apoiar medidas programadas para a 
reforma dos sistemas de ensino e de formação, nomeadamente no sentido de uma sociedade baseada 
no conhecimento, e na perspectiva da relevância dos conhecimentos e capacidades adquiridos em 
termos de mercado de trabalho; O CESE acolhe favoravelmente a intenção da Comissão de integrar 
plenamente a iniciativa comunitária EQUAL no FSE. 

 
• O CESE pergunta-se até que ponto é que a obrigação de apresentar relatórios de execução anuais, 

quer sobre o quadro de referência estratégico nacional, quer sobre os programas operacionais, é útil 
e recomenda, pelo contrário, que se articulem os planos de acção nacional para aplicação das 
orientações comunitárias para o emprego com as exigências da programação para as intervenções do 
FSE com vista a simplificar a programação. 

 
• O CESE congratula-se com a manutenção dos princípios pelos quais se regem, actualmente, os 

apoios estruturais da UE, designadamente concentração, programação, adicionalidade e parceria, 
mas considera que seria oportuno salientar o papel dos parceiros sociais nas intervenções do FSE 
relativas à política de emprego, bem como a necessidade de participarem neste processo, tanto ao 
nível central, como ao nível regional. 

 
• O Comité regozija-se por as organizações não governamentais poderem ter acesso às medidas 

financiadas e por os Estados-Membros e os órgãos administrativos serem obrigados a consultá-las 
quando do planeamento, execução e acompanhamento das medidas apoiadas pelo FSE. 

 
− Contacto: Torben BACH NIELSEN 
            (Tel.: 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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• Programa Juventude em Acção para o período 2007-2013 
− Relator: J. I. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Empregadores – ES) 
 
− Referências: COM(2004) 471 final – 2004/0152 (COD) – CESE 253/2005 
 
− Pontos principais: 

 
O Comité manifesta a sua satisfação ao comprovar que se incluem recomendações expressas no parecer 
de iniciativa sobre o "Livro Branco da Comissão Europeia sobre Política de Juventude" ao longo do 
texto da proposta apresentada. Como parte integrante da sociedade civil europeia, o Comité mantém a 
sua vocação para ser o canal de comunicação entre a referida sociedade e as instituições europeias, 
contribuindo com a sua experiência e conhecimento para todas as acções que representem um benefício 
para os cidadãos da União. 
 
O Comité deseja salientar uma das recomendações formuladas na proposta decorrente da avaliação 
intercalar realizada ao Programa "Juventude". Apoia, concreta e decididamente, que a orientação do 
novo programa destinado a jovens de todas as condições dê uma ênfase especial aos jovens com menos 
oportunidades no sentido mais lato desta palavra. Nesta conformidade, é, também, fundamental velar por 
que estes meios sejam igualmente repartidos pelas jovens e pelos jovens. 
 
A ampliação da idade dos participantes, baixando-a para os 13 anos e aumentando o seu limite superior 
para os 30, é um resultado importante que está em consonância com as anteriores recomendações deste 
Comité. Tal pressupõe a integração de um segmento importante da população que estima os potenciais 
participantes em 75 milhões de cidadãos. Nesse sentido, o Comité considera necessário realizar um 
estudo que permita caracterizar melhor esta faixa etária (considerando a sua heterogeneidade mas 
também a sua unidade sem precedentes) e que possibilite a integração do programa na União Europeia, 
sobretudo se esta pretende aplicar as recomendações do grupo de alto nível sobre o futuro das políticas 
sociais para alterar o pacto entre gerações. 
 
Contudo, reiteramos a nossa sugestão de alargar a idade de participação nas acções de intercâmbios aos 
11 anos, uma vez que, embora essa idade possa ser considerada anterior à adolescência, não é menos 
certo que a aprendizagem e a transmissão de valores numa idade precoce têm modalidades específicas de 
aquisição. Esta participação realizar-se-ia sempre dentro de estruturas devidamente organizadas e nunca 
a título individual. 
 
O Comité gostaria de expressar o seu apoio à nova iniciativa lançada pelos Chefes de Estado e de 
Governo de França, Alemanha, Espanha e Suécia, para a realização de um pacto para a juventude 
europeia, no âmbito dos objectivos da Estratégia de Lisboa para desenvolver novas formas de 
participação dos jovens na política. 
 

− Contacto: Stefania BARBESTA 
           (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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6. O MODELO SOCIAL EUROPEU – UM EXEMPLO PARA O MUNDO 
 
• A dimensão social da globalização – Contributo das políticas da UE para tornar 

os benefícios extensíveis a todos 
− Relatores: T. ETTY (Trabalhadores – NL) 
             R. HORNUNG-DRAUS (Empregadores – DE) 
 
− Referências: COM(2004) 383 final – CESE 252/2005 
 
− Pontos principais: 

 
O Comité Económico e Social Europeu sublinha a importância de uma abordagem da globalização 
assente em valores que constituem a essência de uma economia social de mercado. São eles: a 
responsabilidade individual, o primado do direito, o respeito pelo indivíduo e pela propriedade, a 
transparência, a integridade, a dignidade humana, a igualdade e a liberdade, os direitos sindicais e 
laborais fundamentais, as relações industriais sólidas, acesso geral à educação e à formação, 
independentemente do sexo, e um elevado nível de protecção social. Estes conceitos consolidam os 
elementos fundamentais da abordagem da UE à globalização: 
 
• estruturas institucionais sólidas, 
• serviços públicos e serviços de interesse geral eficientes, 
• diálogo social e civil reforçado, 
• investimento em capital humano e 
• qualidade do emprego. 
 
O CESE considera que a UE pode desempenhar activamente uma política que convença os governos da 
necessidade de um quadro jurídico e judicial justo. Porém, se a UE pretende desempenhar este papel de 
forma eficaz, a Comissão e os Estados-Membros devem, porém, verificar cuidadosamente a coerência 
das suas próprias políticas em domínios de relevo. 
 
Neste contexto, o Comité toma nota com interesse da intenção da Comissão de criar novos mecanismos 
comuns nos acordos bilaterais para debater e acompanhar aspectos relevantes para a dimensão social da 
globalização, nos quais serão convidadas a participar outras organizações internacionais da sociedade 
civil interessadas. 
 
O CESE é de opinião de que o êxito da Estratégia de Lisboa é fulcral para o êxito de uma contribuição 
específica da política comunitária para a dimensão social da globalização  

 
− Contacto: Beatriz PORRES de MATEO 
           (Tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
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7. INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES 
 
• Apoio financeiro – RTE/T-E 
− Relator: V. RANOCCHIARI (Empregadores – IT) 
 
− Referências: COM(2004) 475 final – 2004/0154 (COD) – CESE 257/2005 
 
− Pontos principais: 
 

O CESE considera positiva a proposta da Comissão que responde, no geral, às observações e exortações 
formuladas em pareceres anteriores. O CESE considera que tem de se adoptar uma política de grande 
rigor relativamente aos Estados-Membros (incluindo penalizações ou até a possibilidade de exigir a 
restituição dos montantes) para que sejam respeitados os compromissos assumidos. Em contrapartida, o 
CESE teme que, mesmo com os aumentos previstos, os recursos disponíveis não sejam sempre 
suficientes para estimular os investimentos privados e para tornar irreversíveis os compromissos 
assumidos. A este propósito, o Comité considera que ainda é válida a proposta apresentada num parecer 
anterior sobre a criação de um "fundo europeu para as infra-estruturas de transporte" alimentado por um 
modesto imposto sobre o consumo de combustíveis na Europa dos 25, sem que tal corresponda ao 
aumento da tributação. Acessoriamente, poder-se-á adoptar essa proposta limitando o imposto aos 
Estados-Membros envolvidos nos projectos de RTE-T. O CESE propõe que a entrada em vigor do novo 
regulamento seja antecipada ao máximo para dar início imediatamente à realização das obras. O CESE é 
favorável à proposta da Comissão de utilizar o procedimento de comitologia em vez da co-decisão para 
definir as modalidades de aplicação dos princípios aplicáveis à concessão dos auxílios. Em contrapartida, 
há ainda que definir as tarefas da "agência executiva das redes transeuropeias de transporte".  
 

− Contacto: Luís LOBO 
            (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
• Apoio financeiro – Marco Polo II 
− Relator: P. LEVAUX (Empregadores – FR) 
 
− Referências: COM(2004) 478 final – 2004/0157 (COD) – CESE247/2005 
 
− Contacto: Luís LOBO 
     (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
• Licença de controlador aéreo 
− Relator: T. McDONOGH (Empregadores – IE) 
 
− Referências: COM(2004) 473 final – 2004/0146 (COD) – CESE 246/2005 
 
− Contacto: Luís LOBO 
     (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
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8. AGRICULTURA E CRIAÇÃO 
 
• Alterações EST 
− Relator: F. CHIRIACO (Trabalhadores – IT) 
 
− Referências: COM(2004) 775 final – 2004/0270 (COD) – CESE 249/2005 
 
− Contacto: Annika KORZINEK 
              (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
• Regime de contingentes para a produção de fécula de batata 
− Relator: K. KONSTANTINIDIS (Interesses Diversos – CY) 
 
− Referências: COM(2004) 772 final – 2004/0269 (COD) – CESE 248/2005 
 
− Contacto: Eleonora Di NICOLANTONIO 
            (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

_____________ 
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New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 101
Type: mailto

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



Addendum: 3

Page: 101
Type: mailto

Old: mailto:eco@esc.eu.int
New: mailto:eco@cese.europa.eu

Page: 101
Type: mailto

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

Page: 102
Type: mailto

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

Page: 103
Type: mailto

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

Page: 103
Type: mailto

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

Page: 104
Type: mailto

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

Page: 105
Type: mailto

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

Page: 106
Type: mailto

Old: mailto:beatriz.porresdemateo@esc.eu.int
New: mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu

Page: 107
Type: mailto

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

Page: 108
Type: mailto

Old: mailto:annika.korzinek@esc.eu.int
New: mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu

Page: 108
Type: mailto

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

Page: 109
Type: http:

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