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Nomes dos Grupos políticos 
 

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

 
 

Nomes das Comissões 
 

AFET Comissão dos Assuntos Externos 
DEVE Comissão do Desenvolvimento 
INTA Comissão do Comércio Internacional 
BUDG Comissão dos Orçamentos 
CONT Comissão do Controlo Orçamental 
ECON Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 
EMPL Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
ENVI Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
ITRE Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
IMCO Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 
TRAN Comissão dos Transportes e do Turismo 
REGI Comissão do Desenvolvimento Regional 
AGRI Comissão da Agricultura 
PECH Comissão das Pescas 
CULT Comissão para a Cultura e da Educação 
JURI Comissão dos Assuntos Jurídicos 
LIBE Comissão das Liberdades Cívicas, da Jistiça e dos Assuntos Internos 
AFCO Comissão dos Assuntos Constitucionais 
FEMM Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 
PETI Comissão das Petiçoes 
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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLÉGIO DOS QUESTORES 
 
 
 
Recorda-se que o Colégio dos Questores mandou distribuir aos deputados do Parlamento Europeu as 
seguintes comunicações: 
 

27/05 Vendas de beneficiência durante o mês de Dezembro de 2005 
 
28/05 Instância especializada em matéria de irregularidades financeiras 

 
 29/05 Serviço "bicicletas" 
 
 30/05 Disposições relativas à pensão de aposentação aplicáveis aos deputados dos 

Estados-Membros que aderiram à União em 1 de Maio de 2004 
 
 
Poderão ser solicitadas informações suplementares ao secretariado do Colégio dos Questores: 
 
 

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

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

* 
*     * 
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NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO 
 
 
 

Cessão do mandato de um deputado francês 
ao Parlamento Europeu 

 
 

Na sessão de 6 de Junho de 2005, o Parlamento tomou conhecimento da nomeação de: 
 
 

Brice HORTEFEUX (PPE-DE/FR) 
 
 

para o desempenho de um cargo incompatível com o mandato de deputado ao Parlamento Europeu. 
 
Nos termos do nº 4 do artigo do Regimento, o seu mandato no Parlamento Europeu cessa a partir de 2 de 
Junho de 2005. 
 
 

_______________ 
 
 

Notificação oficial da eleição 
de um deputado francês ao Parlamento Europeu 

 
 
Na sessão de 22 de Junho de 2005, o Parlamento tomou conhecimento da nomeação do: 
 
 

Jean-Pierre AUDY 
 
 

na qualidade de deputado europeu em substituição do deputado Brice HORTEFEUX ( PPE-DE/FR), com 
efeitos a partir do dia de 11 de Junho de 2005. 
 
 

_______________ 
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Cessão do mandato de um deputado italiano 
ao Parlamento Europeu 

 
 

Na sessão de 23 de Junho de 2005, o Parlamento tomou conhecimento da nomeação de: 
 
 

Antonio DE POLI (PPE-DE/IT) 
 
 

para o desempenho de um cargo incompatível com o mandato de deputado ao Parlamento Europeu. 
 
Nos termos do nº 4 do artigo do Regimento, o seu mandato no Parlamento Europeu cessa a partir de 16 de 
Maio de 2005. 
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS 
 
 
 
Na sessão de 6 de Junho de 2005, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da decisão de: 
 

Giovanni RIVERA 
 
de integrar os Deputados Não-inscritos (NI). 
 
 

___________ 
 
 
Na sessão de 8 de Junho de 2005, o Parlamento Europeu tomou conhecimento de que: 
 

Roger HELMER (UK) 
 

deixou de fazer parte do Grupo PPE/DE, com efeitos a contar de 8 de Junho de 2005. 
 
 

__________ 
 
 
Na sessão de 9 de Junho de 2005, o Parlamento Europeu tomou conhecimento de que: 
 

Karin RESETARITS (AT) 
 

aderiu ao Grupo ALDE, com efeitos a contar de 8 de Junho 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 .01.06.2005.) 

 
 

 
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  

TRADE UNION COORDINATION GROUP 20/01/2005 HUGHES Stephen PPE/DE                  
PSE 
GUE/NGL                          
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Denominação 
 

Data de 
constituição 

 
Presidência 

 
Grupos  

patrocinadores 
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 

PRESS, COMMUNICATION AND FREEDOM 14/02/2005 CAVADA Jean-Marie PSE   
ALDE 
Verts/ALE 

TIBET  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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Denominação 
 

Data de 
constituição 

 
Presidência 

 
Grupos  

patrocinadores 
VITICULTURE-TRADITION-QUALITÉ 08/04/2005 LULLING Astrid PPE/DE 

IND/DEM 
UEN 
 

HEALTH AND CONSUMER 13/04/200 AYUSO GONZALEZ Pilar PPE/DE 
PSE 
Verts/ALE 

URBAN-LOGMENT 13/04/2005 BEAUPUY Jean-Marie PPE/DE 
PSE 
ALDE 

AGEING 31/05/2005 VAN NISTELROOIJ Lambert PPE/DE 
PSE 
UEN 
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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 24.06.2005) 
 
 
Autor Objecto N° 

Linda McAvan Relação entre a bactéria "Mycobacterium 
paratuberculosis" e a doença de Crohn 

P-1900/05 

Dimitrios Papadimoulis Relatório sobre o algodão E-1901/05 

Panagiotis Beglitis Processo de adopção internacional na Roménia E-1902/05 

Salvatore Tatarella Transparência do Banco Central Europeu E-1903/05 

Salvatore Tatarella Proteccionismo chinês e subvalorização do yuan E-1904/05 

Vittorio Agnoletto ONG "Movimondo" e inquérito da Comissão (cooperação 
para o desenvolvimento) 

E-1905/05 

Hélène Goudin Subsídios à exportação concedidos pela UE para o 
transporte de animais vivos 

E-1906/05 

Kartika Liotard Inquérito pelo Comissário Kroes ao financiamento dos 
jardins zoológicos Artis e Blijdorp 

P-1907/05 

Cristiana Muscardini O Afeganistão E-1908/05 

Cristiana Muscardini O Afeganistão E-1909/05 

Cristiana Muscardini A segurança dos agentes humanitários E-1910/05 

Bart Staes Terceiro rebaixamento do leito do rio Escalda e 
compensações naturais pelo segundo rebaixamento deste 
rio 

E-1911/05 

Nigel Farage Segurança E-1912/05 

Nigel Farage Segurança E-1913/05 

Nigel Farage Segurança E-1914/05 

Nigel Farage Segurança E-1915/05 

Nigel Farage Segurança E-1916/05 

Nigel Farage Segurança E-1917/05 

Nigel Farage Segurança E-1918/05 

Nigel Farage Segurança E-1919/05 

Nigel Farage Segurança E-1920/05 

Nigel Farage Segurança E-1921/05 

Nigel Farage Segurança E-1922/05 

Nigel Farage Segurança E-1923/05 
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Nigel Farage Segurança E-1924/05 

Nigel Farage Segurança E-1925/05 

Nigel Farage Segurança E-1926/05 

Nigel Farage Segurança E-1927/05 

Nigel Farage Segurança E-1928/05 

Nigel Farage Segurança E-1929/05 

Nigel Farage Segurança E-1930/05 

Nigel Farage Segurança E-1931/05 

Nigel Farage Segurança E-1932/05 

Nigel Farage Segurança E-1933/05 

Nigel Farage Segurança E-1934/05 

Nigel Farage Segurança E-1935/05 

Nigel Farage Segurança E-1936/05 

Marco Pannella e Emma Bonino Violação dos direitos humanos contra os Montagnard, 
população dos planaltos do Vietname 

E-1937/05 

Erik Meijer Prejuízos financeiros dos municípios fronteiriços cujas 
instalações de ensino são utilizadas em grande medida por 
residentes no outro lado da fronteira nacional 

E-1938/05 

Paul van Buitenen Independência dos deputados e dos peritos externos dos 
comités científicos 

E-1939/05 

 Pergunta anulada P-1940/05 

Dimitrios Papadimoulis Trabalhadores com contrato de trabalho a termo certo P-1941/05 

Dimitrios Papadimoulis Utilização das instalações olímpicas depois dos Jogos 
Olímpicos 

E-1942/05 

Dimitrios Papadimoulis Luis Posada Carriles E-1943/05 

Saïd El Khadraoui Segurança da aviação na UE E-1944/05 

Roger Helmer Directiva relativa aos serviços P-1945/05 

Michl Ebner Cartão de deficiente E-1946/05 

Georgios Karatzaferis A protecção da tartaruga marinha em Zakinthos E-1947/05 

Georgios Karatzaferis Heterogeneidade dos dados sobre o andamento do terceiro 
QCA 

E-1948/05 

Georgios Karatzaferis Métodos curiosos de selecção do pessoal pelo ASEP na 
Grécia 

E-1949/05 
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Simon Coveney Regulamentação sobre a restrição das dívidas E-1950/05 

Roberta Angelilli Fundos para a construção de um anfiteatro multifuncional E-1951/05 

Roberta Angelilli Fundos para a reabertura da antiga fábrica de papel de 
Subiaco 

E-1952/05 

Bart Staes Extensão do decreto flamengo sobre portos E-1953/05 

Othmar Karas Regulamento (CE) 1400/2002 relativo à isenção por 
categoria no sector automóvel - abolição da   cláusula 
relativa ao local de estabelecimento 

P-1954/05 

Mario Borghezio O vencimento duplo dos guarda-costas do Presidente 
Barroso não são conformes ao Estatuto dos funcionários 
das Comunidades Europeias 

P-1955/05 

Othmar Karas Mercado interno europeu dos serviços de pagamentos E-1956/05 

Michl Ebner Imposto regional sobre as actividades produtivas em Itália 
(IRAP) 

E-1957/05 

Georgios Karatzaferis Andamento dos projectos financiados pelo Fundo de 
Coesão na Grécia 

E-1958/05 

Georgios Karatzaferis Responsabilidade dos serviços da Comissão pela 
deficiente execução dos projectos do 3° QCA na Grécia 

E-1959/05 

Georgios Karatzaferis Definição de "Estado Europeu" e a possibilidade de Israel 
e da Arménia serem aceites na União 

E-1960/05 

Kathy Sinnott Mastros de telecomunicações E-1961/05 

Cristiana Muscardini Situação grave na Eritreia E-1962/05 

Esko Seppänen Beneficiários das ajudas agrícolas P-1963/05 

Bart Staes Inspecções de segurança das aeronaves P-1964/05 

Dimitrios Papadimoulis Transporte de animais de companhia E-1965/05 

Cecilia Malmström Prisioneiros políticos no Irão E-1966/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Maus tratos infligidos aos ciganos pela polícia na 
Roménia 

E-1967/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Acções de ensino para adultos destinadas aos ciganos na 
Roménia 

E-1968/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Capacidade do gabinete nacional para os ciganos na 
Roménia 

E-1969/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Discriminação contra os ciganos na Polónia E-1970/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Despejos forçados de famílias ciganas na República 
Checa 

E-1971/05 
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Elly de Groen-Kouwenhoven Cuidados de saúde prestados aos ciganos na Roménia E-1972/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Cuidados de saúde prestados aos ciganos na Eslováquia E-1973/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Condições de alojamento dos ciganos na Sérvia e 
Montenegro 

E-1974/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Ciganos sem documentos de cidadania e identidade na 
Croácia 

E-1975/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Abandono das comunidades cigana e egípcia na Albânia E-1976/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Documentos pessoais e de propriedade dos ciganos na 
Bósnia-Herzegovina 

E-1977/05 

Bart Staes Consulta pública dos relatórios SAFA E-1978/05 

Konrad Szymański Operações dos serviços alfandegários alemães em Opole e 
na Baixa Silésia 

E-1979/05 

Elisabeth Jeggle Aplicação do Regulamento (CE) nº 1782/2003 - 
pagamentos a agricultores suíços 

P-1980/05 

Rebecca Harms "Incidente" ocorrido, em 20 de Abril de 2005, no centro 
de reprocessamento de plutónio THORP, no Reino Unido 

P-1981/05 

Ingeborg Gräßle Ajuda humanitária para responder à catástrofe do tsunami E-1982/05 

Alyn Smith Concurso para os serviços de ferry da Caledonian 
MacBrayne no Clyde e nas Hébrides 

E-1983/05 

Alyn Smith Futuro dos serviços de ferry da Caledonian MacBrayne no 
Clyde e nas Hébrides 

E-1984/05 

Alyn Smith Serviços de ferry da Caledonian MacBrayne na Escócia E-1985/05 

Hiltrud Breyer Poluição causada por poeiras industriais em Duisburg E-1986/05 

Georgios Karatzaferis Danos às esculturas do Partenon E-1987/05 

Georgios Karatzaferis Despesas do FEDER em projectos na Grécia durante o 
ano de 2004 

E-1988/05 

Kathy Sinnott Lloyd's E-1989/05 

Neil Parish Restituições à exportação de gado enviado para o Médio 
Oriente 

E-1990/05 

Vittorio Agnoletto Relações UE-Nicarágua e crise do Nemagon no sector da 
banana 

E-1991/05 

Anneli Jäätteenmäki Condições de trabalho dos trabalhadores temporários e 
controlo do recurso ao trabalho temporário 

P-1992/05 
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Georgios Karatzaferis Desfile de moda com modelos semi-nus numa igreja cristã 

de Istambul 
E-1993/05 

Georgios Karatzaferis Desfile de moda com modelos semi-nus numa igreja cristã 
em Istambul 

E-1994/05 

Richard Corbett A situação da comunidade cigana na Roménia E-1995/05 

Duarte Freitas Transporte marítimo de animais domésticos vivos P-1996/05 

Bernat Joan i Marí Geadas e seca em Espanha E-1997/05 

Paul Rübig Resolução exigindo que seja atribuído o grau de 
"Bachelor professional" e "Master professional", 
respectivamente, aos mestres de oficina e engenheiros 
formados pelas escolas técnicas superiores na Áustria 

E-1998/05 

Christopher Heaton-Harris, 
Malcolm Harbour e Zuzana 
Roithová 

Intercâmbio de informações no que respeita à Directiva 
relativa ao reconhecimento dos diplomas de ensino 
superior que sancionam formações profissionais 

E-1999/05 

Paulo Casaca Utilização de redes de emalhar de deriva por barcos 
italianos 

E-2000/05 

Mario Borghezio A Europa deve defender-se da espionagem económica 
chinesa 

E-2001/05 

Mario Borghezio A Europa deve defender-se da espionagem económica 
chinesa 

E-2002/05 

Monica Frassoni Discriminações contra pessoas de língua-mãe que não o 
inglês 

E-2003/05 

Hélène Goudin Política de pesca da UE E-2004/05 

Hélène Goudin Aplicação do princípio de subsidiariedade E-2005/05 

Andreas Mölzer Minoria germanófona na Eslovénia P-2006/05 

Geoffrey Van Orden Regulamento 785/2004 e imobilização de uma aeronave 
histórica 

P-2007/05 

Mogens Camre Emissões difundidas pela cadeia de televisão oficial da 
Autonomia Palestiniana 

E-2008/05 

Mogens Camre Vontade da UE de combater a resistência dos cidadãos a 
actos graves de violência 

E-2009/05 

Sir Robert Atkins Aumento dos requisitos em termos de seguros impostos 
aos modelos clássicos de aviões em consequência do 
Regulamento (CE) nº 785/2004 

E-2010/05 
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Antonio Tajani e outros Declarações da Comissária Kroes e os casos BNL e 

Antonveneta 
E-2011/05 

Georgios Karatzaferis Acusações do Governo grego por crimes de "gestão e de 
construção" relativamente a obras no âmbito do 3.º quadro 
comunitário de apoio 

E-2012/05 

Georgios Karatzaferis Projectos do Fundo Social Europeu (FSE) na Grécia E-2013/05 

Georgios Karatzaferis Preço do leite na Grécia E-2014/05 

Bart Staes Eutelsat - transmissão do sinal televisivo da NTDTV E-2015/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Venda de aparelhos eléctricos velhos para desmontagem 
no terceiro mundo em vez de entrega para eliminação 
compatível com o ambiente 

E-2016/05 

Ioannis Varvitsiotis e Georgios 
Papastamkos 

Direitos humanos na Turquia E-2017/05 

Ioannis Kasoulides Carta endereçada pelo Sr. Barbaso ao jornal Filelefteros E-2018/05 

Alyn Smith Qualidade do ar em East Lothian, Escócia E-2019/05 

Ilda Figueiredo Programa Ambiente e Câmara Municipal de Almada E-2020/05 

Ilda Figueiredo Apoios concedidos à multinacional Lear E-2021/05 

Ilda Figueiredo Discriminação das mulheres no desporto E-2022/05 

Elizabeth Lynne Tempo de trabalho P-2023/05 

Ivo Belet Queixas relativas à livre circulação dos desportistas P-2024/05 

Antolín Sánchez Presedo Execução de projectos de iniciativa comunitária 
INTERREG III correspondentes ao programa Espanha-
Portugal, subprograma 1 Galiza-Norte de Portugal 

E-2025/05 

María Badía i Cutchet Disciplina sobre a União Europeia E-2026/05 

Mathieu Grosch Distorção da concorrência - auxílios estatais E-2027/05 

Geoffrey Van Orden Avaliação de impacto e consulta da indústria E-2028/05 

Alyn Smith Navios auxiliares de marinha E-2029/05 

Dirk Sterckx Livre circulação dos trabalhadores dos novos Estados-
Membros 

P-2030/05 

Alyn Smith Custos dos transportes aéreos para as Ilhas Shetland, 
Órcades e Ocidentais 

E-2031/05 

Alyn Smith Apoio da UE às ligações aéreas vitais para as Ilhas 
Shetland, Órcades e Ocidentais 

E-2032/05 

Alyn Smith Voos da Escócia para as Ilhas  Shetland, Órcades e 
Ocidentais 

E-2033/05 
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Christine De Veyrac Doha - negociações comerciais E-2034/05 

Mario Borghezio Chegada prevista às costas italianas de 15 000 
clandestinos: que a UE apoie a Itália nesta emergência 

E-2035/05 

Mario Borghezio Chegada prevista às costas italianas de 15 000 
clandestinos: que a UE apoie a Itália nesta emergência 

E-2036/05 

Sergio Berlato Segurança nos túneis rodoviários E-2037/05 

Edith Mastenbroek Impacto do Regulamento Financeiro adaptado sobre os 
pedidos de subsídio no quadro do programa sobre uma 
utilização mais segura da Internet 

E-2038/05 

Erik Meijer Aceitação da estrutura federal e da diversidade da Bósnia-
Herzegovina como contributo duradouro para a 
reconciliação mútua e a integração pacífica na UE 

E-2039/05 

Riitta Myller Livre circulação dos jogadores de voleibol na União 
Europeia 

E-2040/05 

Véronique De Keyser Tratamento equitativo da comunidade não confessional. 
Respeito do princípio estabelecido no artigo 52º do futuro 
Tratado Constitucional 

P-2041/05 

Robert Goebbels Liberalização do sector do jogo E-2042/05 

Manolis Mavrommatis A flora da Europa em perigo E-2043/05 

Paulo Casaca Mobilidade obrigatória para lugares sensíveis E-2044/05 

Maria Matsouka Elevado nível das exportações da China e condições de 
trabalho miseráveis dos trabalhadores chineses 

E-2045/05 

Maria Matsouka A liberalização do horário de abertura dos 
estabelecimentos comerciais ameaça a sobrevivência das 
pequenas e médias empresas na Grécia 

E-2046/05 

Caroline Jackson Isenção de um ignífugo já avaliado da Directiva europeia 
relativa a equipamentos eléctricos e electrónicos e 
substâncias perigosas 

E-2047/05 

Glenys Kinnock HIV/sida na Líbia E-2048/05 

Alyn Smith Cimeira do G8 em Gleneagles, Escócia E-2049/05 

Alyn Smith Campanha de Make Poverty History E-2050/05 

Alyn Smith Malawi E-2051/05 

Alyn Smith Declaração escrita sobre Make Poverty History E-2052/05 

Alyn Smith Redução da dívida E-2053/05 
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Alyn Smith Carne de vaca escocesa e levantamento do embargo à sua 

exportação para o  resto da Europa 
E-2054/05 

Alyn Smith Levantamento do embargo às exportações de carne de 
vaca escocesa 

E-2055/05 

Eva Lichtenberger Protocolos à Convenção Alpina P-2056/05 

Jean Lambert Níveis de poluição atmosférica em Londres P-2057/05 

Hiltrud Breyer Televisão digital E-2058/05 

Umberto Guidoni Financiamento das PME E-2059/05 

Umberto Guidoni OGM perigosos para a saúde produzidos pela empresa 
Monsanto 

E-2060/05 

Umberto Guidoni OGM perigosos para a saúde produzidos pela empresa 
Monsanto 

E-2061/05 

Mario Borghezio Proibição pelo governo turco da realização, em Istambul, 
de um colóquio sobre o genocídio do povo arménio 

E-2062/05 

 Pergunta anulada P-2063/05 

Salvador Garriga Polledo Utilização fraudulenta de fundos do FEDER E-2064/05 

Kyriacos Triantaphyllides Financiamento pela União Europeia da desminagem da 
zona tampão em Chipre 

E-2065/05 

Kyriacos Triantaphyllides Financiamento pela União Europeia do Plano Director de 
Nicósia 

E-2066/05 

Paulo Casaca Legislação italiana em matéria de redes de deriva E-2067/05 

Paulo Casaca Redes de malhas à deriva causam a morte de 13 golfinhos 
e de uma pequena baleia na costa de Samotrácia 

E-2068/05 

Romano La Russa Crise dos mercados da fruta e hortaliças E-2069/05 

Koenraad Dillen Censura na Turquia E-2070/05 

Margrietus van den Berg e Jan 
Wiersma 

Situação dos refugiados norte-coreanos na China E-2071/05 

David Hammerstein Mintz Compatibilidade entre planos urbanísticos valencianos e 
as directivas sobre a água e o impacto no meio ambiente 

P-2072/05 

Jens-Peter Bonde Ajudas regionais E-2073/05 

Terence Wynn Directiva Produtos de Construção E-2074/05 

Paul van Buitenen Clearstream, Menatep e Bolkestein E-2075/05 

Bart Staes Situação dos refugiados chechenos na Geórgia E-2076/05 
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Bart Staes Situação dos refugiados chechenos na Geórgia E-2077/05 

Saïd El Khadraoui Negociações UE-Mercosul e importação de sal marinho 
do Brasil 

P-2078/05 

Anne Van Lancker Negociações UE-Mercosul e importação de sal marinho 
do Brasil 

P-2079/05 

Simon Busuttil Títulos da dívida pública argentina E-2080/05 

Gay Mitchell FSE E-2081/05 

Bart Staes Melhoria da legislação em matéria de exportação de armas 
e rastreio e marcação de armas 

E-2082/05 

Monica Frassoni Aprovação do Plano Director Municipal de Domus de 
Maria e início das obras de um campo de golfe, sem 
estudo de impacto ambiental, na Sardenha, Itália 

P-2083/05 

Daniel Caspary Contrabando de cigarros da China para a União Europeia P-2084/05 

Satu Hassi Deveria haver valores-limite comuns para classificar o 
TBT (tributiltestanho)? 

P-2085/05 

Dimitrios Papadimoulis Acordo no O.T.E. (Organismo de Telecomunicações da 
Grécia) 

P-2086/05 

Karin Jöns Transmissão e armazenagem de dados no quadro do 
preenchimento dos formulários  Europass na Internet 
(http://europass.cedefop.eu.int) 

E-2087/05 

Eija-Riitta Korhola Adesão da Bulgária à União Europeia E-2088/05 

Graham Watson Taxas de seguro no Continente E-2089/05 

Jules Maaten Qualidade do ar (Directiva 96/62/CE e directivas-filhas) E-2090/05 

Ivo Belet Quioto, fim da energia nuclear e preço da electricidade E-2091/05 

Ivo Belet Interreg e futebol E-2092/05 

Ivo Belet "Darwin's Nightmare" e a política da pesca na Tanzânia E-2093/05 

Erik Meijer Retenção na fronteira entre a Polónia e a Alemanha de um 
autocarro com estudantes imigrantes residentes nos Países 
Baixos por ocasião de uma visita ao antigo campo de 
concentração de Auschwitz 

E-2094/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Mandato de negociação do Acordo de Pesca UE-Marrocos P-2095/05 

Sebastiano Musumeci Segurança nos hotéis de Paris P-2096/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Reuniões mensais com a oposição P-2097/05 

http://europass.cedefop.europa.eu
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Emma Bonino Despesas incorridas a título das sessões parlamentares em 

Estrasburgo 
P-2098/05 

Marco Pannella Despesas incorridas a título das sessões parlamentares em 
Estrasburgo 

P-2099/05 

David Hammerstein Mintz Obras de beneficiação da M-30 Sul em Madrid: by-pass 
Sul 

E-2100/05 

Albert Deß Portagens aplicáveis à utilização de auto-estradas na 
Alemanha (portagem obrigatória; sistema "Toll Collect") 

E-2101/05 

Nigel Farage Grupo de Análise Política E-2102/05 

Jean-Luc Bennahmias Directiva 2001/42/CE relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados planos e programas no ambiente 

E-2103/05 

Jean-Luc Bennahmias Situação do registo do mel da Provença enquanto 
Indicação Geográfica Protegida (IGP) 

E-2104/05 

Marco Pannella Conclusão do Programa Operacional Multirregional 
"Recursos hídricos" integrado no objectivo 1 Itália do 
Quadro Comunitário de Apoio 1994-1999 

E-2105/05 

Sebastiano Musumeci Isenção de impostos para investimentos no sul da Europa E-2106/05 

Adriana Poli Bortone Assassinato de Daniele Caiaffa - Projecto Erasmus E-2107/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Reuniões mensais com a oposição E-2108/05 

Béla Glattfelder Abuso no contexto do comércio de aguardente de frutos 
na Roménia 

P-2109/05 

Georgios Karatzaferis Recenseamento das minorias na Albânia P-2110/05 

Glenys Kinnock Legislação sobre patentes na Índia P-2111/05 

Karl-Heinz Florenz Regeneração de óleos usados na República Federal da 
Alemanha 

E-2112/05 

Georgios Karatzaferis Protesto de organizações sociais de Eubeia sobre o troço 
de estrada Schimatari-Chalkida 

E-2113/05 

Georgios Karatzaferis Razões do corte unilateral por parte da Grécia de fundos a 
que tinha direito a título do 3º QCA 

E-2114/05 

Glenys Kinnock Acompanhamento do progresso realizado com vista aos 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) 

E-2115/05 

Glenys Kinnock e Proinsias De 
Rossa 

Agressões contra os civis shan na Birmânia E-2116/05 

Marco Rizzo Talidomida E-2117/05 

Ivo Belet IVA aplicável à venda de imóveis na Espanha E-2118/05 
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Joseph Muscat Tradução e interpretação P-2119/05 

Marie Isler Béguin Ajuda urgente para o Níger e o Mali P-2120/05 

Armando Dionisi Os Julgados de Paz na Europa P-2121/05 

Hiltrud Breyer Importação ilegal de milho geneticamente modificado 
proveniente dos EUA 

E-2122/05 

Hiltrud Breyer Poluição atmosférica causada pelo dióxido sulfúrico 
emitido pelo complexo energético Maritsa East na 
Bulgária 

E-2123/05 

Georgios Karatzaferis O novo Código Penal turco copia o de Mussolini (!) E-2124/05 

Georgios Karatzaferis Recenseamento das minorias religiosas e outras da 
Turquia 

E-2125/05 

Robert Evans Cristãos da Eritreia E-2126/05 

Robert Evans Cristãos menonitas do Vietname E-2127/05 

Cristiana Muscardini Alarme sobre a nova moeda de 1 lira turca E-2128/05 

Joachim Wuermeling Pneus certificados para motorizadas na Alemanha E-2129/05 

Michael Cramer Medidas destinadas a fazer face ao declínio dos 
transportes de mercadorias por mar 

E-2130/05 

Michael Cramer Elegibilidade do projecto "Stuttgart 21" no quadro do 
projecto RTE Paris-Bratislava (Nº 17) 

E-2131/05 

Elspeth Attwooll Serviços financeiros E-2132/05 

Elspeth Attwooll Directiva relativa a produtos biocidas E-2133/05 

Mario Borghezio Entrada em vigor do novo Código Penal turco que 
mantém a pena de prisão para os jornalistas por delitos de 
imprensa 

E-2134/05 

Mario Borghezio Entrada em vigor do novo Código Penal turco que 
mantém a pena de prisão para os jornalistas por delitos de 
imprensa 

E-2135/05 

Monica Frassoni Construção de um terminal de gás natural liquefeito 
(GNL) numa zona da província de Rovigo incluída na 
rede Natura 2000 

E-2136/05 

Daniel Caspary Escolas Europeias E-2137/05 

Antoine Duquesne Passagem para as normas IFRS E-2138/05 

Dimitrios Papadimoulis Convenção sobre o Direito do Mar e a Estónia E-2139/05 
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Dimitrios Papadimoulis Aplicação na Grécia da Directiva 2003/9/CEE que 

estabelece normas mínimas em matéria de acolhimento 
dos requerentes de asilo nos Estados-Membros 

E-2140/05 

Dimitrios Papadimoulis Encontro de M. Chertoff com responsáveis europeus E-2141/05 

Elspeth Attwooll Negociações da OMC relativas aos subsídios concedidos 
ao sector das pescas 

E-2142/05 

Christofer Fjellner Monopólio da empresa estatal Apoteket AB P-2143/05 

Gay Mitchell Atentados em Dublim e Monaghan E-2144/05 

Paul van Buitenen Cobrança do IVA pela rede de pontos de venda do 
OPOCE 

E-2145/05 

Paul van Buitenen Conflito de interesses E-2146/05 

Bart Staes Konzo E-2147/05 

Jonas Sjöstedt Subvenção de projectos a título do Programa Life-
Ambiente 

E-2148/05 

Bill Newton Dunn Directiva relativa ao tempo de trabalho P-2149/05 

Gary Titley RTE- Transportes P-2150/05 

Georgios Karatzaferis Processos pouco transparentes do ASEP E-2151/05 

Alyn Smith Erradicação da pobreza E-2152/05 

Alyn Smith Anular a dívida E-2153/05 

Erik Meijer Acesso duradouro aos arquivos de serviços secretos como 
fonte para escrever a história dos movimentos de oposição 

E-2154/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Prejuízo causado pelo ruído dos aviões ao desempenho 
escolar das crianças e possibilidades de aumentar bastante 
a distância entre aglomerações urbanas e aeroportos 

E-2155/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Conjecturas optimistas relativamente às consequências 
ambientais da promoção do avião gigante Airbus A380 e 
necessidade de maiores reduções 

E-2156/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Contribuição diminuta da energia nuclear para a redução 
das emissões de dióxido de carbono e estímulos 
financeiros à construção de uma nova central nuclear na 
Finlândia 

E-2157/05 

Alyn Smith Indústria cinematográfica europeia E-2158/05 

Alyn Smith A reforma dos auxílios estatais e a indústria 
cinematográfica europeia 

E-2159/05 

Joan Calabuig Rull Importações de calçado fabricado na China P-2160/05 
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Mogens Camre Direitos e liberdades fundamentais na Turquia E-2161/05 

Mogens Camre Crueldade para com os animais em Espanha E-2162/05 

Jens-Peter Bonde Ofertas/viagens para os Comissários E-2163/05 

Konstantinos Hatzidakis Escola de teologia de Halkis E-2164/05 

Konstantinos Hatzidakis Brinquedos perigosos provenientes do Sudeste Asiático E-2165/05 

Georgios Karatzaferis Rejeição da Constituição Europeia pela França e os Países 
Baixos 

E-2166/05 

Georgios Karatzaferis Rejeição da Constituição Europeia pela França e os Países 
Baixos 

E-2167/05 

Alyn Smith Livro Verde sobre as Parcerias Público-Privadas E-2168/05 

Alyn Smith Energias renováveis na Escócia E-2169/05 

Alyn Smith O desenvolvimento das energias renováveis na Escócia E-2170/05 

Alyn Smith Participação do Governo da Escócia nas reuniões do 
Conselho 

E-2171/05 

Alyn Smith Participação do Governo da Escócia em grupos de 
trabalho do Conselho 

E-2172/05 

Alyn Smith Representação dos governos descentralizados no 
Conselho 

E-2173/05 

Alyn Smith Representação do Governo da Escócia nas reuniões do 
Conselho 

E-2174/05 

Alyn Smith Protecção do consumidor: publicidade enganosa sobre 
carne 

E-2175/05 

Alyn Smith O Programa de Haia E-2176/05 

Alyn Smith Reconhecimento do sistema jurídico escocês E-2177/05 

Bart Staes Direitos humanos na Turquia E-2178/05 

Bart Staes Direitos humanos na Turquia E-2179/05 

Alyn Smith Cimeira do G8 na Escócia E-2180/05 

Willy Meyer Pleite Execução de obras de beneficiação da estrada de 
circunvalação M-30 na zona Sul de Madrid 
correspondente ao projecto do Bypass Sul 

P-2181/05 

James Allister Directiva-Quadro sobre a eliminação de resíduos P-2182/05 

Stefano Zappalà Imigração na União Europeia P-2183/05 

Bernat Joan i Marí Passagem de fronteiras e dístico dos veículos E-2184/05 



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 

 

29

Boletim 04.07.2005 
  

- PT - PE 360.489 

 
Richard Seeber Restrições de propriedade aplicáveis, na Croácia, a 

proprietários estrangeiros de iates 
E-2185/05 

Richard Seeber Imposição de pavilhão croata/importação e registo na 
Croácia de iates fretados para actividades de natureza 
comercial 

E-2186/05 

Dimitrios Papadimoulis Evacuação de produtos tóxicos da empresa "Diana 
ABEE" 

E-2187/05 

Albert Maat e Lambert van 
Nistelrooij 

Financiamento da investigação veterinária E-2188/05 

Jan Mulder Taxas à importação de salmão de países terceiros E-2189/05 

Hynek Fajmon Direito da República Checa de não aceitar certos pedidos 
de subsídio agrícola 

E-2190/05 

Dimitrios Papadimoulis e Umberto 
Guidoni 

Símbolos territoriais no gabinete de um funcionário da 
Comissão 

E-2191/05 

Charles Tannock e Alfred Gomolka Julgamento de Valery Pasat na Moldávia E-2192/05 

Cristiana Muscardini e outros Euro, BCE e crise económica E-2193/05 

Cristiana Muscardini e outros Euro, BCE e crise económica E-2194/05 

Bart Staes Sensibilização em matéria de consumo de antibióticos E-2195/05 

Sylwester Chruszcz e Jaromír 
Kohlíček 

Protecção das minorias étnicas - Proibição da língua 
sorábia no lar de deficientes  Maria-Martha-Haus, situado 
em Panschwitz-Kuckau (Saxónia, República Federal da 
Alemanha) 

E-2196/05 

Ashley Mote A Estónia e a questão do açúcar P-2197/05 

David Hammerstein Mintz Destruição do sítio de importância comunitária (SIC) - 
praias do Sotavento de Jandía (Fuerteventura) 

E-2198/05 

Konstantinos Hatzidakis Crise no sector europeu do calçado em consequência da 
importação de calçado da China 

E-2199/05 

Ashley Mote Directiva relativa aos seguros e "Lloyd's Names" E-2200/05 

Ashley Mote Kalininegrado E-2201/05 

Karin Scheele Resíduos radioactivos no Instituto IFIN em Bucareste P-2202/05 

Martine Roure, Giovanni Fava e 
Wolfgang Kreissl-Dörfler 

Sequestro de pessoas nos territórios dos Estados-Membros 
da União Europeia e transferência em regime de detenção 
para países terceiros 

E-2203/05 

Martine Roure, Giovanni Fava e 
Wolfgang Kreissl-Dörfler 

Sequestro de pessoas nos territórios dos Estados-Membros 
da União Europeia e transferência em regime de detenção 
para países terceiros 

E-2204/05 
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Monica Frassoni Anulação da Directiva 2000/76/CE relativa à incineração 

de resíduos 
E-2205/05 

José Ribeiro e Castro Jogos - Estudo "Gambling Services in the Internal 
Market" (MARK/2004/12/E) 

E-2206/05 

José Ribeiro e Castro Angola - eleições E-2207/05 

Georgios Papastamkos Espaço monetário único e subida dos preços P-2208/05 

 Pergunta anulada P-2209/05 

Urszula Krupa Relatório sobre a mobilidade dos doentes P-2210/05 

Chris Davies Transparência no Conselho de Ministros E-2211/05 

Charles Tannock e Ioannis 
Kasoulides 

Riscos que correm os cidadãos da União Europeia ao 
comprarem propriedades na parte ocupada de Chipre 

E-2212/05 

Michael Cashman e outros Anulação da Marcha pela Igualdade em Varsóvia E-2213/05 

Michael Cashman e outros Anulação da Marcha pela Igualdade em Varsóvia E-2214/05 

Herbert Bösch Informação mais pormenorizada sobre as acções da 
Comissão para a sensibilização à deficiência no âmbito da 
cooperação para o desenvolvimento da União Europeia 

E-2215/05 

John Bowis Preparação para uma eventual pandemia de gripe E-2216/05 

Robert Goebbels Supervisão dos "hedge funds" ao nível da UE E-2217/05 

Robert Goebbels RNB e PIB E-2218/05 

Robert Goebbels Deficiências em matéria de controlo da segurança dos 
materiais nucleares 

E-2219/05 

Cristiana Muscardini Energia renovável a partir de produtos agrícolas não 
alimentares 

E-2220/05 

Piia-Noora Kauppi Modificação do regulamento sobre os auxílios de minimis E-2221/05 

Luciana Sbarbati UE-China: uma concorrência desequilibrada P-2222/05 

Glenys Kinnock Impacto da directiva REACH nos países em 
desenvolvimento 

E-2223/05 

Glenys Kinnock Crise constitucional na Suazilândia E-2224/05 

Erik Meijer Inexequibilidade técnica, custos elevados e protecção da 
privacidade relacionados com a introdução, desejada por 
quatro Estados-Membros, da obrigação de armazenagem 
de dados da Internet 

E-2225/05 

David Hammerstein Mintz Porto industrial de Granadilla P-2226/05 

Paulo Casaca Conformação da Comissão Europeia com decisão do 
Tribunal de Justiça 

P-2227/05 
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Gerard Batten Conselho Europeu "Espaço" E-2228/05 

Gerard Batten Conselho Europeu "Espaço" E-2229/05 

Sylwester Chruszcz e Jaromír 
Kohlíček 

Protecção de minorias nacionais - encerramentos 
sucessivos de escolas sorábias e de escolas com classes 
sorábias no "Land" da Saxónia (República Federal da 
Alemanha) 

E-2230/05 

Hiltrud Breyer Infecções provocadas pela bactéria chlamydia trachomatis 
na UE 

E-2231/05 

Hiltrud Breyer Aplicação dos nºs 3 e 4 do artigo 6º da Directiva 
"Habitats" na República Eslovaca 

E-2232/05 

Glyn Ford Financiamento do FEDER E-2233/05 

Mia De Vits Discriminação em razão de convicções filosóficas, por 
parte da Comissão Europeia 

P-2234/05 

Hélène Goudin A Constituição da UE P-2235/05 

Ole Christensen Regulamentação REACH e segurança e saúde no local de 
trabalho 

E-2236/05 

Michl Ebner Repercussões para a saúde humana resultante da 
exposição à radiação cósmica durante os voos 

E-2237/05 

Michl Ebner Estatística relativa ao número e à origem dos requerentes 
de asilo na União Europeia 

E-2238/05 

Glyn Ford Regra dos 28 dias para a prática do parapente E-2239/05 

Amalia Sartori Emissão de notas bancárias de um e dois euros E-2240/05 

Amalia Sartori Emissão de notas bancárias de um e dois euros E-2241/05 

Bart Staes Eficácia das parcerias voluntárias com vista a combater a 
produção ilegal de madeira 

E-2242/05 

Bart Staes Estudos legislativos e de impacto relativos ao FLEGT E-2243/05 

Paul van Buitenen Comités de patentes de software E-2244/05 

Jonas Sjöstedt Supressão de artigos do Código Penal turco E-2245/05 

Hélène Goudin Monopólio de venda de produtos farmacêuticos na Suécia E-2246/05 

Jo Leinen Reforço do Tribunal Penal Internacional e execução do 
plano de acção 

E-2247/05 

Sharon Bowles Subsídios da UE E-2248/05 

Glyn Ford Utilização de primatas na investigação E-2249/05 
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B6-0246/05)     7 e 8 Junho 2005 
 
 
18 perguntas (nos termos do artigo 109° do Regimento) 
 

Autor Objecto Nº 
 
 
PERGUNTAS AO CONSELHO  
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Medidas de aplicação do Pacto Europeu para a Juventude 

 
H-0358/05  

 
Jonas SJÖSTEDT 

 
Decisão no processo contra o Egitim Sen 

 
H-0362/05  

 
María HERRANZ GARCÍA 

 
Processo de regularização de imigrantes em Espanha 

 
H-0364/05  

 
Javier MORENO 
SÁNCHEZ 

 
Processo de regularização de imigrantes em Espanha 

 
H-0379/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Negociações de adesão com a Croácia 

 
H-0372/05  

 
Erna HENNICOT-
SCHOEPGES 

 
Luta contra os "alcopops" e o alcoolismo infantil e juvenil 

 
H-0375/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Equipas comuns de investigação para lutar contra o crime 
organizado 

 
H-0377/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Prioridade às necessidades das crianças na definição de 
políticas 

 
H-0385/05  

 
PERGUNTAS À COMISSÃO 
 
 
Alfredo ANTONIOZZI 

 
Promoção da língua italiana na Europa (Relatório Eurydice 
2005) e definição do regime linguístico nas Instituições 
comunitárias 

 
H-0384/05  

 
Yiannakis MATSIS 

 
Participação de Chipre na Parceria para a Paz e adesão à 
NATO 

 
H-0367/05  

 
Alexander ALVARO 

 
Dados biométricos nos vistos 

 
H-0414/05  
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PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO 
 
 
 
Sra. REDING 
 
 
Mairead McGUINNESS 

 
Taxa de serviço público de radiodifusão 

 
H-0386/05  

 
Manolis MAVROMMATIS 

 
Programa MEDIA 

 
H-0420/05  

 
Åsa WESTLUND 

 
O serviço público numa nova directiva relativa à radiodifusão 
televisiva a adoptar, futuramente 

 
H-0436/05  

 
Sr. FIGEL' 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Medidas de aplicação do Pacto Europeu para a Juventude 

 
H-0359/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Promoção cultural transfronteiriça 

 
H-0373/05  

  
Sr. POTOČNIK 
 
 
Bart STAES 

 
Orçamento para a investigação e o desenvolvimento de fontes 
de energia renováveis 

 
H-0360/05  

 
John BOWIS 

 
Investigação sobre surdez e deficiências auditivas 

 
H-0390/05  
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS 

JUNHO 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 
 

 
30 

 
8 

 
20 

 
6 

 
0 

 
1 

 
1 

 
SCHMIT 

 
Comissão 
 

 
58 

 
10 

 
47 

 
4 

 
0 

 
1 

 
0 

 
FRATTINÍ 
REDING 
FIGEL 
POTOČNIK 
 

 
Total 

 
88 

 
18 

 
67 

 
10 

 
0 

 
2 

 
1 
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1 
 

 
 

 
No. 

 
No. PE 

 
Autor 

 
Objecto 

 
Apresent. 

 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
16/2005 

 
357.111 

 
Daniel COHN-BENDIT, Andrew 
DUFF, Alain LAMASSOURE e 
Hannes SWOBODA 
 

 
A rejeição da nomeação de Paul Wolfowitz como 
Presidente do Banco Mundial 

 
04.04.2005 

 
04.07.2005 

 
45 

 
17/2005 

 
359.919 

 
Maciej Marian GIERTYCH e  
Sylwester CHRUSZCZ 

 
O retorno a Głogów do quadro "A Virgem e o Menino" 
de Lucas Cranach, o Velho 
 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
22 

 
18/2005 

 
357.263 

 
Michael CRAMER, Bronisław 
GEREMEK, Bogusław 
LIBERADZKI, Erik MEIJER e  Paul 
RÜBIG 
 

 
O estabelecimento de prioridades em matéria de co-
financiamento de redes transeuropeias de transportes 
sustentáveis (RTE-T) 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
52 

                                                      
1  Situação em  09.06.2005 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
19/2005 

 
357.264 

 
Frank VANHECKE, Philip CLAEYS 
e Koenraad DILLEN 

 
A intenção do Comissário Louis Michel de utilizar 
para fins militares recursos destinados à ajuda ao 
desenvolvimento 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
17 

 
20/2005 

 
357.515 

 
Neil PARISH, Paulo CASACA, 
Marios MATSAKIS, Caroline LUCAS 
e  Miguel PORTAS 
 

 
Restituições à exportação para bovinos vivos 
destinados a países terceiros 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
236 

 
21/2005 

 
358.355 

 
Albert Jan MAAT, Camiel 
EURLINGS, Niels BUSK, Edith 
MASTENBROEK e Struan 
STEVENSON 
 

 
Escolha de uma sede única para o Parlamento Europeu 

 
20.04.2005 

 
20.07.2005 

 
127 

 
22/2005 
 

 
358.386 

 
Roselyne BACHELOT-NARQUIN, 
Pierre SCHAPIRA e Patrick 
GAUBERT 
 

 
O reconhecimento do tráfico negreiro e da escravatura 
como crime contra a humanidade 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
37 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
23/2005 
 

 
358.387 

 
Robert EVANS, Richard FALBR, 
Helmut KUHNE, Thomas MANN e 
Klaus-Heiner LEHNE 
 

 
A organização de sindicatos dos professores 
licenciados nos Estados Unidos 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
11 

 
24/2005 

 
358.588 

 
Woijciech ROSZKOWSKI 

 
As tentativas para reabilitar Estaline 
 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
60 

 
25/2005 

 
358.999 

 
Maciej GIERTYCH 

 
A reforma do Parlamento Europeu com vista a uma 
sede única do Parlamento na cidade de Roma 
 

 
27.04.2005 

 
09.08.2005 

 
4 

 
26/2005 

 
359.000 

 
Andres MÖLZER 

 
O previsto alargamento do programa de investigação 
EURATOM para 2007-2011 
 

 
09.05.2005 

 
09.08.2005 

 
4 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
27/2005 

 
359.041 

 
Frank VANHECKE, Philip CLAEYS 
e Koenraad DILLEN 
 

 
A igualdade de acesso de todos os partidos políticos ao 
serviço público de radiodifusão flamengo 

 
11.05.2005 

 
11.09.2005 

 
5 

 
28/2005 

 
359.042 

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Informaçao mais efectiva do nosso público 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 
 

 
3 

 
29/2005 
 

 
359.043 

 
Lydia SCHENARDI 

 
Luta conta o consumo de cannabis 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 

 
11 

 
30/2005 

 
359.394 

 
Antonio TAJANI 

 
Instauração de um "Dia da Liberdade" em 9 de 
Novembro 

 
18.05.2005 

 
18.08.2005 

 
46 

 
 
31/2005 

 
359.395 

 
Gisela KALLENBACH, Jillian 
EVANS, Tobias PFLÜGER, Jean-Luc 
DEHAENE e Ana Mara GOMES 
 

 
Comemoração do 60ª aniversário do bombardeamento 
de Hiroshima e Nagasaki 

 
23.05.2005 

 
23.08.2005 

 
31 



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 

 

39 

Boletim 04.07.2005 
  

- PT - PE 360.489  

 
 

No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
32/2005 

 
359.596 

 
Johan Van HECKE, Maria 
MARTENS, Margrietus van den 
BERG e Luisa MORGANTINI 
 

 
A necessidade de estabelecer relaões comerciais mais 
intensas e mais equitativas com África 

 
23.05.2005 

 
23.08.2005 

 
26 

 
33/2005 

 
359.699 

 
Alyn SMITH 

 
Erradicação da pobreza 

 
31.05.2005 

 
31.08.2005 

 
17 

 
 
34/2005 

 
360.470 

 
Richard CORBETT 

 
UEFA 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
24 

 
35/2005 

 
360.471 

 
Glenys KINNOCK e Catherine 
STIHLER 
 

 
Realização de progressos para a consecução dos 
objectivos de desenvolvimento do Milénio 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
32 

 
36/2005 

 
360.472 

 
Glenys KINNOCK 

 
Situação de Aung San Suu Kyi e a promoção da 
democracia na Birmânia 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
37 
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NOMEAÇÃO DE RELATORES ...............................(Competência : F = Fundo/ P = Parecer) 
 
 
 
Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

 
Pahor Borut (PSE) 
 

 
Instituto Europeu para a 
igualdade entre os homens 
e as mulheres 
 

 
AFCO (P) 
 

 
06/06/2005 

 
2005/0017(COD) 

Brok Elmar (PPE-DE) 
 

Protocolo adicional ao 
acordo que estabelece uma 
associação entre a 
Comunidade Económica 
Europeia e a Turquia na 
sequência do alargamento 
 

AFET (F) 
 

21/06/2005 2005/0091(AVC) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Luta contra os nemátodos 
dos quistos da batata 
 

AGRI (F) 
 

24/05/2005 2005/0058(CNS) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Produção biológica de 
produtos agrícolas e sua 
indicação nos produtos 
agrícolas e nos géneros 
alimentícios 
 

AGRI (F) 
 

24/05/2005 2005/0094(CNS) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Organização comum de 
mercado no sector do 
tabaco em rama 
 

AGRI (F) 
 

15/06/2005 2005/0105(CNS) 

Figueiredo Ilda 
(GUE/NGL) 
 

Despesas no sector 
veterinário 

AGRI (F) 
 

24/05/2005 2005/0063(CNS) 

Parish Neil (PPE-DE) 
 

Medidas comunitárias de 
luta contra a gripe aviária 
 

AGRI (F) 
 

24/05/2005 2005/0062(CNS) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Fundos de garantia 
relativos a acções externas 
 

BUDG (F) 
 

09/06/2005 2005/0025(CNS) 

Gill Neena (PSE) 
 

Programa "Cidadãos para 
a Europa" (2007-2013) 
 

BUDG (P) 
 

09/06/2005 2005/0041(COD) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Acordo interinstitucional 
para um enquadramento 
das Agências Europeias de 
Regulação 
 

BUDG (P) 
 

09/06/2005 2005/2035(ACI) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Instituto Europeu para a 
igualdade entre os homens 
e as mulheres 
 

BUDG (P) 
 

09/06/2005 2005/0017(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Taxas devidas à Agência 
Europeia de 
Medicamentos 
 

BUDG (P) 
 

09/06/2005 2005/0023(CNS) 

Lewandowski Janusz 
(PPE-DE) 
 

Instrumento de preparação 
e de reacção rápida em 
casos de extrema urgência 
 

BUDG (P) 
 

09/06/2005 2005/0052(CNS) 

Mulder Jan (ALDE) 
 

Medidas comunitárias de 
luta contra a gripe aviária 
 

BUDG (P) 
 

09/06/2005 2005/0062(CNS) 

Mulder Jan (ALDE) 
 

Despesas no sector 
veterinário 

BUDG (P) 
 

09/06/2005 2005/0063(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Financiamento da política 
comum das pescas e 
direito marítimo 
 

BUDG (P) 
 

09/06/2005 2005/0045(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Protocolo ao acordo sobre 
a pesca atuneira CE / 
República Federal 
Islâmica das Comores 
(2005-2010) 
 

BUDG (P) 
 

09/06/2005 2005/0092(CNS) 

Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

Actividades em matéria de 
investigação, 
desenvolvimento 
tecnológico e 
demonstração (2007 a 
2013, FP7) 
 

BUDG (P) 
 

09/06/2005 2005/0043(COD) 

Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

Actividades de 
investigação e de formação 
em matéria nuclear (2007-
2013) 
 

BUDG (P) 
 

09/06/2005 2005/0044(CNS) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Guidoni Umberto 
(GUE/NGL) 
 

Financiamento da luta 
contra a poluição causada 
pelos navios 
 

CONT (P) 
 

13/06/2005 2005/0098(COD) 

Takkula Hannu 
(ALDE) 
 

Programa "Cidadãos para 
a Europa" (2007-2013) 
 

CULT (F) 
 

24/05/2005 2005/0041(COD) 

Gahler Michael (PPE-
DE) 
 

Acesso à ajuda externa da 
Comunidade 
 

DEVE (F) 
 

06/06/2005 2005/0806(CNS) 

Aubert Marie-Hélène 
(Verts/ALE) 
 

A dimensão social da 
mundialização 

DEVE (P) 
 

24/05/2005 2005/2061(INI) 

Fernández Martín 
Fernando (PPE-DE) 
 

A cláusula relativa aos 
direitos humanos e à 
democracia no acordos da 
UE 
 

DEVE (P) 
 

24/05/2005 2005/2057(INI) 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Protocolo ao acordo sobre 
a pesca atuneira CE / 
República Federal 
Islâmica das Comores 
(2005-2010) 
 

DEVE (P) 
 

24/05/2005 2005/0092(CNS) 

Verges Paul 
(GUE/NGL) 
 

Solucionar as alterações 
climáticas a nível mundial 
 

DEVE (P) 
 

24/05/2005 2005/2049(INI) 

Wijkman Anders 
(PPE-DE) 
 

Mobilização do 
instrumento de 
flexibilidade - Tsunami 
 

DEVE (P) 
 

24/05/2005 2005/2083(ACI) 

Zimmer Gabriele 
(GUE/NGL) 
 

Uma abordagem 
comunitária da gestão das 
imigrações económicas 
 

DEVE (P) 
 

24/05/2005 2005/2059(INI) 

Becsey Zsolt László 
(PPE-DE) 
 

Alteração do sistema 
comum do IVA no que 
respeita ao período de 
aplicação da taxa normal 
mínima 
 

ECON (F) 
 

10/05/2005 2005/0051(CNS) 

Martin Hans-Peter 
(NI) 
 

Ficheiros de empresas 
utilizados para fins 
estatísticos 
 

ECON (F) 
 

10/05/2005 2005/0032(COD) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Langen Werner (PPE-
DE) 
 

Competitividade e 
Inovação (2007-2013) 

ECON (P) 
 

10/05/2005 2005/0050(COD) 

Ferreira Anne (PSE) 
 

Aspectos ambientais do 
desenvolvimento 
sustentável 
 

ENVI (F) 
 

24/05/2005 2005/2051(INI) 

Florenz Karl-Heinz 
(PPE-DE) 
 

Taxas devidas à Agência 
Europeia de 
Medicamentos 
 

ENVI (F) 
 

24/05/2005 2005/0023(CNS) 

Papadimoulis 
Dimitrios 
(GUE/NGL) 
 

Instrumento de preparação 
e de reacção rápida em 
casos de extrema urgência 
 

ENVI (F) 
 

24/05/2005 2005/0052(CNS) 

Trakatellis Antonios 
(PPE-DE) 
 

Programa de acção 
comunitária no domínio da 
saúde e da protecção dos 
consumidores (2007-2013) 
 

ENVI (F) 
 

24/05/2005 2005/0042(COD) 

Belohorská Irena (NI) 
 

Doenças importantes e 
ignoradas nos países em 
desenvolvimento 
 

ENVI (P) 
 

24/05/2005 2005/2047(INI) 

Corbey Dorette (PSE) 
 

Competitividade e 
Inovação (2007-2013) 
 

ENVI (P) 
 

24/05/2005 2005/0050(COD) 

Fjellner Christofer 
(PPE-DE) 
 

Implementação da 
estratégia florestal da 
União Europeia 
 

ENVI (P) 
 

24/05/2005 2005/2054(INI) 

Florenz Karl-Heinz 
(PPE-DE) 
 

Acordo interinstitucional 
para um enquadramento 
das Agências Europeias de 
Regulação 
 

ENVI (P) 
 

24/05/2005 2005/2035(ACI) 

Hassi Satu 
(Verts/ALE) 
 

Actividades em matéria de 
investigação, 
desenvolvimento 
tecnológico e 
demonstração (2007 a 
2013, FP7) 
 

ENVI (P) 
 

24/05/2005 2005/0043(COD) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Hassi Satu 
(Verts/ALE) 
 

Actividades de 
investigação e de formação 
em matéria nuclear (2007-
2013) 
 

ENVI (P) 
 

24/05/2005 2005/0044(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Mandato do director 
executivo da Agência 
Europeia do Ambiente e 
da Rede Europeia de 
Informação e de 
Observação do Ambiente 
 

ENVI (P) 
 

21/06/2005 2005/0072(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Mandato do presidente do 
Instituto Comunitário das 
Variedades Vegetais 
 

ENVI (P) 
 

21/06/2005 2005/0078(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Mandato do Director 
Executivo da Autoridade 
Europeia para a Segurança 
dos Alimentos 
 

ENVI (P) 
 

21/06/2005 2005/0081(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Mandato do director do 
Centro Europeu de 
Prevenção e Controlo das 
Doenças 
 

ENVI (P) 
 

21/06/2005 2005/0082(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Mandato do director 
executivo da Agência 
Europeia de 
Medicamentos 
 

ENVI (P) 
 

21/06/2005 2005/0083(COD) 

Sturdy Robert (PPE-
DE) 
 

Medidas comunitárias de 
luta contra a gripe aviária 
 

ENVI (P) 
 

24/05/2005 2005/0062(CNS) 

Sturdy Robert (PPE-
DE) 
 

Despesas no sector 
veterinário 

ENVI (P) 
 

21/06/2005 2005/0063(CNS) 

Estrela Edite (PSE) 
 

Relatório sobre a 
igualdade entre homens e 
mulheres na União 
Europeia 
 

FEMM (F) 
 

26/05/2005 2004/2159(INI) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Sartori Amalia (PPE-
DE) 
Gröner Lissy (PSE) 
 

Instituto Europeu para a 
igualdade entre os homens 
e as mulheres 

FEMM (F) 
 

26/05/2005 2005/0017(COD) 

Flasarová Věra 
(GUE/NGL) 
 

Protecção Social e 
Inclusão Social 

FEMM (P) 
 

20/06/2005 2005/2097(INI) 

Záborská Anna (PPE-
DE) 
 

Uma abordagem 
comunitária da gestão das 
imigrações económicas 
 

FEMM (P) 
 

20/06/2005 2005/2059(INI) 

Arif Kader (PSE) 
 

O Processo de Barcelona 
revisitado 
 

INTA (P) 
 

13/06/2005 2005/2058(INI) 

Martin David (PSE) 
 

Fundos de garantia 
relativos a acções externas 
 

INTA (P) 
 

24/05/2005 2005/0025(CNS) 

Buzek Jerzy (PPE-
DE) 
 

Actividades de 
investigação e de formação 
em matéria nuclear (2007-
2013) 
 

ITRE (F) 
 

25/05/2005 2005/0044(CNS) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Solucionar as alterações 
climáticas a nível mundial 
 

ITRE (P) 
 

25/05/2005 2005/2049(INI) 

Speroni Francesco 
Enrico (IND/DEM) 
 

Pedido de defesa da 
imunidade parlamentar do 
Deputado Marchiani 
 

JURI (F) 
 

23/05/2005 2005/2105(IMM) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Díaz de Mera García 
Consuegra Agustín 
(PPE-DE) 
 

Proposta de decisão do 
Conselho que altera e 
prorroga a Decisão do 
Conselho de 17 de 
Dezembro de 2001 que 
estabelece um programa de 
acção em matéria de 
intercâmbio, de assistência 
e de formação para a 
protecção do euro contra a 
falsificação (programa 
"Pericles") 
 

LIBE (F) 
 

10/05/2005 2005/0029(CNS) 

Díaz de Mera García 
Consuegra Agustín 
(PPE-DE) 
 

Programa de acção em 
matéria de formação, de 
intercâmbios e de 
assistência para a 
protecção do euro contra a 
falsificação da moeda 
(programa "PERICLES") 
 

LIBE (F) 
 

10/05/2005 2005/0030(CNS) 

Kudrycka Barbara 
(PPE-DE) 
 

Criação do Fundo Europeu 
para os Refugiados (2008-
2013) 
 

LIBE (F) 
 

06/06/2005 2005/0046(COD) 

Kudrycka Barbara 
(PPE-DE) 
 

Criação do Fundo para as 
Fronteiras Externas (2007-
2013) 
 

LIBE (F) 
 

06/06/2005 2005/0047(COD) 

Kudrycka Barbara 
(PPE-DE) 
 

Criação do Fundo Europeu 
de Regresso (2008-2013) 
 

LIBE (F) 
 

06/06/2005 2005/0049(COD) 

Roure Martine (PSE) 
 

Protocolo ao Acordo CE-
Islândia, Noruega, que 
permite determinar o 
Estado responsável pela 
apreciação de um pedido 
de asilo 
 

LIBE (F) 
 

10/05/2005 2005/0031(CNS) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Segelström Inger 
(PSE) 
 

Programa específico 
"Combater a violência 
(Daphne), prevenir o 
consumo de drogas e 
informar o público" (2007-
2013) 
 

LIBE (F) 
 

06/06/2005 2005/0037(COD) 

Segelström Inger 
(PSE) 
 

Programa específico 
"Justiça civil" (2007-2013) 
 

LIBE (F) 
 

06/06/2005 2005/0040(COD) 

in 't Veld Sophia 
(ALDE) 
 

Acordo CE/Canadá sobre 
as informações prévias 
sobre passageiros (API) / 
PNR 
 

LIBE (F) 
 

13/06/2005 2005/0095(CNS) 

Alvaro Alexander 
Nuno (ALDE) 
 

Procedimento europeu 
para os pedidos de pouca 
importância 
 

LIBE (P) 
 

06/06/2005 2005/0020(COD) 

Catania Giusto 
(GUE/NGL) 
 

Programa "Cidadãos para 
a Europa" (2007-2013) 
 

LIBE (P) 
 

06/06/2005 2005/0041(COD) 

Reynaud Marie-Line 
(PSE) 
 

Instituto Europeu para a 
igualdade entre os homens 
e as mulheres 
 

LIBE (P) 
 

10/05/2005 2005/0017(COD) 

Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

Actividades em matéria de 
investigação, 
desenvolvimento 
tecnológico e 
demonstração (2007 a 
2013, FP7) 
 

PECH (P) 
 

16/06/2005 2005/0043(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acordo CE-Croácia sobre 
certos aspectos dos 
serviços aéreos 
 

TRAN (F) 
 

24/05/2005 2005/0059(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acordo CE-Bulgária sobre 
certos aspectos dos 
serviços aéreos 
 

TRAN (F) 
 

24/05/2005 2005/0060(CNS) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

El Khadraoui Saïd 
(PSE) 
 

Desenvolver a agenda da 
política externa 
comunitária no sector da 
aviação 
 

TRAN (F) 
 

11/05/2005 2005/2084(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Mandato do Director 
executivo da Agência 
Europeia da Segurança 
Marítima 
 

TRAN (P) 
 

14/06/2005 2005/0086(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Mandato do director 
executivo e dos directores 
da Agência Europeia para 
a Segurança da Aviação 
 

TRAN (P) 
 

14/06/2005 2005/0087(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Mandato do director 
executivo da Agência 
Ferroviária Europeia 
 

TRAN (P) 
 

14/06/2005 2005/0088(COD) 
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO 
 
 
Relatórios e comunicações 
 
 
Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 
 

Comunicação da Comissão ao Conselho: Exame dos resultados 
do FED e proposta de desbloqueamento dos saldos 
condicionais do 9º Fundo Europeu de Desenvolvimento; 
Proposta de decisão do Conselho relativa à mobilização de 
uma segunda dotação de 250 milhões de euros do montante 
condicional de mil milhões de euros ao abrigo do 9° FED a 
utilizar para a segunda fracção da Facilidade ACP-UE para a 
Água; Proposta de decisão do Conselho relativa ao 
desbloqueamento e utilização de 18 milhões de euros do 
montante condicional de mil milhões de euros ao abrigo do 9° 
FED para financiar o Programa Indicativo Nacional de Timor 
Leste durante o período de 2006-2007; Proposta de decisão do 
Conselho relativa ao desbloqueamento e utilização do saldo de 
482 milhões de euros do montante condicional de mil milhões 
de euros a título do 9.° Fundo Europeu de Desenvolvimento 
para a cooperação com os países de África, das Caraíbas e do 
Pacífico; Proposta de decisão do Conselho relativa à posição a 
adoptar pela Comunidade no âmbito do Conselho de Ministros 
ACP-CE no que respeita a uma decisão sobre a utilização da 
reserva da dotação global consagrada ao desenvolvimento a 
longo prazo, bem como dos recursos da Facilidade de 
Investimento do 9° Fundo Europeu de Desenvolvimento, para 
o financiamento da Iniciativa da UE no domínio da energia, 
das contribuições para o instrumento de financiamento 
internacional da gestão de riscos ligados aos produtos de base, 
da adaptação às novas regras fitossanitárias e sanitárias da EU 
em matéria de alimentação animal e humana, do reforço da 
União Africana e de uma contribuição para a Iniciativa 
Acelerada "Educação para Todos"; Proposta de decisão do 
Conselho sobre a posição a adoptar pela Comunidade no 
Conselho de Ministros ACP-CE relativamente a uma decisão 
sobre a utilização da dotação global consagrada ao 
desenvolvimento a longo prazo, bem como dos recursos da 
Facilidade de Investimento do 9° Fundo Europeu de 
Desenvolvimento para a segunda dotação da Facilidade ACP-
UE para a Água 

BUDG 
DEVE 
 

COM(2005)0051 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu: programa da Haia: dez prioridades para os próximos 
cinco anos - Parceria para a renovação europeia no domínio da 
liberdade, segurança e justiça 

LIBE 
AFET 
DEVE 
CONT 
EMPL 
JURI 
 

COM(2005)0184 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 
 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu: Comunicação sobre o reconhecimento mútuo das 
decisões judiciais em matéria penal e reforço da confiança 
mútua entre os Estados-Membros. 

LIBE 
 

COM(2005)0195 

Comunicação da Comissão ao conselho, ao Parlamento 
Europeu e ao Comité Económico e Social Europeu: Uma 
Parceria UE-EUA mais forte e um mercado mais aberto no 
século XXI 

INTA 
AFET 
ECON 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
CULT 
LIBE 
 

COM(2005)0196 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu: Política Espacial Europeia - Elementos Preliminares 

ITRE 
 

COM(2005)0208 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a independência, a integridade e a 
responsabilidade das autoridades estatísticas nacionais e 
comunitárias; Recomendação da Comissão sobre a 
independência, a integridade e a responsabilidade das 
autoridades estatísticas nacionais e comunitárias 

ECON 
IMCO 
 

COM(2005)0217 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu: Projecto de Declaração relativa aos Princípios 
Orientadores do Desenvolvimento Sustentável 

ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
REGI 
 

COM(2005)0218 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre o progresso dos estudos piloto referidos no n.º 3 do 
artigo 4.° e no n.º 1 do artigo 5.° do Regulamento (CE) n.° 
2150/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
Novembro de 2002, relativo às estatísticas de resíduos 

ENVI 
 

COM(2005)0223 

Relatório da Comissão Relatório Anual das Actividades de 
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico da União 
Europeia em 2003 

ITRE 
 

COM(2005)0233 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
relativo a uma proposta destinada a abolir eventuais 
sobreposições das obrigações de comunicação de dados, nos 
termos do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 
2150/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às 
estatísticas de resíduos 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0240 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu e ao Comité Económico e Social Europeu: 
Nanociências e Nanotecnologias: Plano de Acção para a 
Europa 2005-2009 

ITRE 
ENVI 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0243 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 
 

Actualmente este título não está disponível em todas as 
línguas. 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 on accelerating 
the transition from analogue to digital broadcasting 

ITRE 
 

SEC(2005)0661 

Actualmente este título não está disponível em todas as 
línguas. Commission staff working document : Interim report 
on Community incentive measures in the field of employment 

EMPL 
BUDG 
FEMM 
 

SEC(2005)0677 

Actualmente este título não está disponível em todas as 
línguas. Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic & Social 
Committee and the Committee of the Regions Non-
discrimination and equal opportunities for all - a framework 
strategy Impact assessment 

LIBE 
AFET 
DEVE 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

SEC(2005)0689 

Actualmente este título não está disponível em todas as 
línguas. Commission staff working paper : Communication 
from the Commission "i2010 - A European Information 
Society for growth and employment" Extended impact 
assessment 

ITRE 
ECON 
EMPL 
CULT 
 

SEC(2005)0717 

Actualmente este título não está disponível em todas as 
línguas. Commission staff working document : Public finances 
in EMU 2005 

ECON 
BUDG 
 

SEC(2005)0723 

Actualmente este título não está disponível em todas as 
línguas. Commission staff working paper : Annex to the report 
from the commission  Annual Report from the Commission on 
the Guarantee Fund and its Management in 2004 

BUDG 
AFET 
DEVE 
INTA 
CONT 
 

SEC(2005)0807 

Actualmente este título não está disponível em todas as 
línguas. Commission staff working paper : Second annual 
report to the Council and the European Parliament on the 
activities of the EURODAC Central Unit 

LIBE 
 

SEC(2005)0839 
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM 
 
 
 
48/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a Guiné-Bissau 
Bruxelas, 1 de Junho de 2005 

 
 
A União Europeia manifesta a sua profunda preocupação com o evoluir da situação em Bissau e, em 
especial, com a ocupação do palácio presidencial por Kumba Ialá. 
 
A União Europeia condena veementemente esta atitude, bem como as recentes declarações de Kumba Ialá, 
que constituem uma violação flagrante da Carta de Transição e colocam em sério risco o êxito do processo 
de transição política que deverá culminar na realização, a 19 de Junho, de eleições presidenciais credíveis, 
livres, justas e transparentes, em conformidade com as normas internacionais sobre eleições democráticas. 
A União Europeia, saudando a determinação dos dirigentes políticos e militares da Guiné-Bissau em 
permanecerem leais às legítimas instituições do Estado, exorta-os firmemente a fazer tudo o que estiver ao 
seu alcance para continuar a garantir que a ordem constitucional seja respeitada e as eleições se realizem na 
data prevista. 
 
A União Europeia continuará a trabalhar em estreita cooperação com as Nações Unidas, a União Africana, a 
Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e a Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), a fim de assegurar o total restabelecimento da legitimidade democrática na Guiné-
-Bissau. Neste contexto, importa assinalar que se encontra destacada na Guiné-Bissau uma missão de 
observação eleitoral (MOE) da UE com vista às eleições presidenciais. 
 
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 –, bem como a Ucrânia, subscrevem 
igualmente a presente declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
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49/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a situação no Togo 
Bruxelas, 3 de Junho de 2005 

 
A União Europeia manifesta o seu apoio às novas iniciativas empreendidas pela União Africana, através do 
Conselho de Paz e Segurança, especialmente no que se refere à nomeação de um Enviado Especial para a 
facilitação do diálogo entre as partes togolesas. A reunião do Conselho que teve lugar em 27 de Maio, em 
Adis Abeba, vem no seguimento da mini-Cimeira realizada em 19 de Maio, em Abuja, sob a direcção do 
Presidente Obasanjo, e dos esforços envidados pela CEDEAO no sentido de encontrar uma solução aceitável 
para todos. 
 
Neste contexto, a União Europeia exorta uma vez mais os dirigentes de todas as forças políticas togolesas a 
concretizarem o seu empenho no processo de reconciliação nacional e a realizarem uma transição satisfatória 
e inclusiva. A UE congratula-se com o início dos debates entre o poder executivo e a oposição e apela a 
todos os intervenientes políticos para que cooperem com o Enviado Especial da União Africana e colaborem 
entre si em prol da reconciliação nacional. 
 
A União Europeia saúda igualmente a decisão da União Africana de enviar uma missão de observação para 
acompanhar a evolução da situação política, de segurança, social e humanitária, bem como da situação em 
matéria de direitos humanos no país. A UE regista a decisão das autoridades togolesas de criar uma comissão 
de inquérito sobre "os actos de violência e de vandalismo ocorridos antes, durante e após as eleições 
presidenciais". A União Europeia incentiva a realização de uma investigação imparcial, exaustiva e credível 
sobre os actos perpetrados contra a população civil. Insiste na importância de respeitar os direitos humanos e 
de fazer justiça, por forma a assegurar um processo de transição pacífica. Lança igualmente um apelo 
togolesas para que criem condições que permitam o regresso dos refugiados.às autoridades  
 
A União Europeia declara-se pronta a apoiar o processo de reconciliação nacional e continuará a acompanhar 
de perto a situação política no Togo, nomeadamente no tocante aos 22 compromissos assumidos pelo 
Governo togolês no âmbito das consultas ao abrigo do artigo 96.º do Acordo de Cotonu e da decisão do 
Conselho de 15 de Novembro de 2004. 
 
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 –, bem como a Ucrânia, subscrevem 
igualmente a presente declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
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50/05 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre os acontecimentos em Duékoué (Costa 

do Marfim) 
Bruxelas, 8 de Junho de 2005 

 
Foi com consternação que a União Europeia tomou conhecimento dos trágicos acontecimentos ocorridos em 
Duékoué. A União Europeia apresenta as suas condolências às famílias das vítimas e condena 
veementemente esses actos de violência. 
 
A União Europeia lança um apelo a todas as partes em conflito para que respeitem e obriguem a respeitar a 
Zona de Confiança, e para que abram um inquérito para identificar os responsáveis e levá-los a tribunal. A 
União Europeia exorta todas as forças políticas a manterem a calma por forma a evitar que tais factos se 
reproduzam e a fim de criar condições para o desarmamento e a desmobilização – concomitantes em todo o 
país – de todas as milícias e demais forças militares, conforme estipulado no Acordo de Iamussucro, 
assinado pelas Forças Armadas das Forças Novas (FAFN) e pelas Forças Armadas Nacionais da Costa do 
Marfim em 14 de Maio de 2005. 
 
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 –, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega 
– países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu – e ainda a Ucrânia subscrevem igualmente a 
presente declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
 
51/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre os recentes acontecimentos no 
Zimbabué 

Bruxelas, 8 de Junho de 2005 
 
A União Europeia condena as acções desencadeadas pelo Governo do Zimbabué no quadro das operações 
"Clean Sweep" e "Restore Order".  
 
As intervenções brutais que conduziram a mais de 20 000 detenções, bem como à destruição generalizada e 
arbitrária de alojamentos e meios de subsistência das populações urbanas mais desfavorecidas, constituem 
prova flagrante do desprezo do Governo do Zimbabué pelo bem-estar da população civil, principalmente das 
zonas urbanas. Milhares de famílias ficaram sem abrigo em pleno Inverno, o que tornou ainda mais 
dramática a já crítica situação humanitária no Zimbabué. 
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Aquelas operações provocaram a deslocação de centenas de milhares de pessoas no interior do país, num 
momento em que o povo zimbabuense atravessa já um período de carência de alimentos e uma crise 
económica profunda. 
 
A União Europeia lança um apelo ao governo do Zimbabué para que ponha imediatamente cobro a essas 
operações. 
 
A União Europeia exorta igualmente o Governo zimbabuense a respeitar os direitos humanos e o Estado de 
direito e a implementar políticas que visem aliviar a situação das populações mais desfavorecidas. 
 
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 –, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega 
– países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu – e ainda a Ucrânia subscrevem igualmente a 
presente declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 
 

_______________ 
 
 
52/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 
sobre as eleições na República Centro-Africana 

Bruxelas, 10 de Junho de 2005 
 
A União Europeia tomou conhecimento dos resultados publicados pela Comissão Eleitoral Mista 
Independente (CEMI) em 24 de Maio de 2005. 
 
À luz do desenrolar dos escrutínios presidencial e legislativo realizados na República Centro-Africana em 
13 de Março e 8 de Maio de 2005, a UE felicita toda a população, a sociedade civil e os partidos políticos 
pela sua vontade de pacificamente encontrarem soluções para os problemas do país. 
 
No entanto, a UE está preocupada com os diversos entraves ao processo de contagem dos votos que 
alegadamente se terão verificado em algumas secções de voto de Bangui e em algumas províncias do país. A 
UE lança um apelo às autoridades centro-africanas no sentido de que todos os recursos para o Tribunal 
Constitucional sejam tratados com a máxima imparcialidade. 
 
A União Europeia convida todas as partes interessadas da República Centro-Africana e o Presidente recém-
-eleito a cooperarem na elaboração das reformas indispensáveis para permitir ao país restabelecer um clima 
de confiança e de paz, no rigoroso respeito pelos direitos humanos. 
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É nesta perspectiva que a União Europeia está determinada a reatar uma cooperação plena e total no quadro 
do Acordo de Cotonu. A União Europeia está extremamente interessada no prosseguimento do diálogo 
político reforçado com as autoridades centro-africanas, a fim de acompanhar o restabelecimento do Estado 
de direito e a estabilização social e económica na República Centro-Africana. 
 
A União Europeia irá continuar a seguir de perto a situação na República Centro-Africana e os progressos 
realizados no cumprimento dos compromissos assumidos pelas autoridades centro-africanas, ou seja, a plena 
aplicação dos princípios do Estado de direito, o pluralismo político, a independência da justiça, o respeito 
pelos direitos humanos, o bom governo da economia e da coisa pública. 
 
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 –, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega 
– países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a Ucrânia subscrevem igualmente 
a presente declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
54/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o atentado à bomba maoísta em 
Chituan (Nepal), a 6 de Junho 
Bruxelas, 10 de Junho de 2005 

 
A UE condena o atentado à bomba perpetrado por maoístas contra um autocarro civil em Chituan, no 
dia 6 de Junho, em que dezenas de pessoas perderam a vida ou ficaram feridas. A UE condena com a 
máxima veemência o recurso à violência para fins políticos. Os atentados deste tipo apenas contribuem para 
fazer retroceder a causa da paz no Nepal e para prolongar o sofrimento do povo nepalês. Profundamente 
chocada com este acto brutal, a UE expressa as suas sinceras condolências às famílias dos falecidos e a sua 
solidariedade para com os que ficaram feridos no atentado bombista. 
 
A UE lembra a declaração que fez em 15 de Dezembro de 2004, no seguimento de uma visita da Tróica ao 
Nepal, e na qual instava os maoístas a renunciar à violência e a aderir à causa da democracia e dos direitos 
humanos e condenava as graves violações dos direitos humanos por eles cometidas. A UE apela uma vez 
mais aos maoístas para que acabem com a cultura da violência e da intimidação, ponham termo aos abusos 
dos direitos humanos e voltem a sentar-se à mesa das negociações. A UE insta todas as partes a 
reconhecerem a impossibilidade de uma solução militar para o conflito e a empenharem-se numa abordagem 
comum que permita restabelecer o diálogo e a paz com base numa solução negociada. 
 
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 –, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega 
– países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a Ucrânia, subscrevem igualmente 
a presente declaração. 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
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55/05 
 

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

Bruxelas, 13 de Junho de 2005 
 
A União Europeia felicita os partidos políticos e as autoridades eleitorais pela declaração conjunta sobre o 
processo eleitoral, assinada em 10 de Junho. O acordo obtido deverá permitir assegurar que o processo 
eleitoral em curso, incluindo as investigações para resolver os diferendos relativos aos resultados eleitorais, 
seja concluído de maneira transparente e com satisfação para todas as partes. 
 
A União Europeia congratula se em particular com o compromisso assumido pelos signatários da declaração 
de empreenderem todos os esforços para prevenir a violência ou as acções que possam incitar à violência, de 
mostrarem contenção e de resolverem os diferendos de maneira pacífica e por via legal. A União Europeia 
conta firmemente com o respeito pelo acordo e os compromissos assumidos, por forma a evitar a repetição 
da situação deplorável que se viveu nos últimos dias em Adis Abeba, causando a perda de vidas humanas. 
 
A União Europeia apela ao Governo e à oposição para que continuem a resolver os seus diferendos através 
do diálogo, no respeito pelas leis e a Constituição etíopes. Neste contexto, a União Europeia salienta que os 
representantes de todos os partidos deverão poder actuar num clima sem intimidações nem ameaças e 
recorda igualmente a importância do papel dos meios de comunicação social, nomeadamente dos que estão 
sob o controlo do Estado, a fim de garantir que a opinião pública seja informada de maneira imparcial, 
equilibrada e pluralista. 
 
A missão de observação eleitoral da União Europeia continua presente no terreno para observar as etapas 
finais das eleições, incluindo as investigações dos diferendos, no respeito pelo seu mandato. 
 
A União Europeia continuará a acompanhar com extrema atenção a situação na Etiópia e continua disposta a 
conceder todo o seu apoio ao processo em curso. 
 
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 –, bem como a Ucrânia, subscrevem 
igualmente a presente declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
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56/05 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre os recentes acontecimentos na Bolívia 

Bruxelas, 9 de Junho de 2005 
 
A União Europeia exprime a sua profunda preocupação sobre a situação actual na Bolívia. A demissão do 
Presidente Carlos Mesa criou um clima de incerteza política e económica no país, que as greves incessantes, 
os bloqueios de estradas e as manifestações violentas em nada contribuem para atenuar. 
 
A União Europeia exorta os actores institucionais e políticos, bem como a sociedade boliviana no seu 
conjunto, a prosseguirem o diálogo aberto e construtivo, a fim de se chegar a uma solução concertada, 
negociada e pacífica, no respeito pela ordem constitucional. 
 
A União Europeia está disposta a cooperar nesse esforço de concertação, a fim de contribuir para o 
restabelecimento de um clima de paz social na Bolívia. 
 
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 Listenstaine e a Noruega 
– países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a Ucrânia, subscrevem igualmente 
a presente declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação 
 
 
 

_______________ 
 
 
57/05 

A União Europeia está particularmente preocupada com a crescente repressão exercida sobre as 
forças políticas da oposição, a sociedade civil, os sindicatos e os meios de comunicação social 

independentes na Bielorrússia. 
Bruxelas, 14 de Junho de 2005 

 
A UE condena as detenções e os processos por razões políticas, em particular de Sergei Skrebets, Nikola 
Statkevich, Pavel Severinets, Andrei Klimov, Yuri Bandajevski, Mikhail Marinitch, Valery Levonevski e 
Alexander Vasiljev. A UE apela ao respeito pelo Estado de direito e à libertação imediata das pessoas acima 
mencionadas. A UE encara tais acções como tentativas do regime para eliminar potenciais opositores ao 
Presidente Lukashenko, na perspectiva das próximas eleições presidenciais. 
 
A UE lamenta a linguagem anti-ocidental cada vez mais utilizada nos meios de comunicação social 
controlados pelo Estado e nas declarações públicas. A UE manifesta a sua inquietação com as tendências 
isolacionistas da Bielorrússia.  



INFORMAÇÕES GERAIS 

 

63

Boletim 04.07.2005 
  

- PT - PE 360.489 

 
A UE regista igualmente com consternação as crescentes tentativas do regime para perturbar as actividades 
dos partidos políticos e das ONG. 
 
A UE apela aos dirigentes da Bielorrússia para que ponham termo a essas acções, que constituem um 
obstáculo ao desenvolvimento das relações entre a UE e a Bielorrússia. 
 
A UE reitera a sua disponibilidade para encetar um diálogo com a Bielorrússia sobre o desenvolvimento 
gradual de relações bilaterais, logo que as autoridades bielorussas tenham demonstrado, através de acções 
concretas, a sua vontade sincera de reatar o diálogo com a comunidade internacional. 
 
A UE recorda o seu empenhamento em prestar assistência à sociedade civil e à população da Bielorrússia e 
declara que prosseguirá o diálogo sobre a adopção de eventuais medidas suplementares para esse efeito. 
 
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 –, bem como a Ucrânia e a República 
da Moldávia, subscrevem igualmente a presente declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
59/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o 60º aniversário de Daw Aung San 
Suu Kyi 

Bruxelas, 17 de Junho de 2005 
 
A União Europeia regista que em 19 de Junho a galardoada com o Prémio Nobel da Paz Daw Aung San Suu 
Kyi irá passar o dia do seu 60.ºaniversário sob prisão domiciliária, isolada do contacto com familiares, 
amigos e correligionários políticos. A UE espera que seja o último aniversário que passa privada de liberdade 
e insta o Conselho de Estado para a Paz e o Desenvolvimento (SPDC) a libertá-la de imediato, bem como a 
U Tin Oo e a todos os outros presos políticos. A UE considera que tal gesto contribuirá para facilitar o 
diálogo e a reconciliação na Birmânia/Myanmar. Tal como Daw Aung San Suu Kyi , também a UE apoia 
uma abordagem baseada na paz e na não-violência para solucionar o problema político que a 
Birmânia/Myanmar vive de há longos anos a esta parte. 
 
A UE está particularmente preocupada com a actual situação na Birmânia/Myanmar, nomeadamente com os 
atentados terroristas de 7 de Maio, de que resultou um número significativo de vítimas inocentes e que 
fomentaram um clima de insegurança. 
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A UE, que apoia a integridade territorial da Birmânia/Myanmar, está também preocupada com o 
agravamento das tensões entre comunidades nacionais, em especial no que diz respeito ao Estado de Shan e 
aos Karen (União Nacional Karen). 
 
A UE reitera o seu empenhamento em apoiar a reconciliação nacional e o respeito pelos direitos humanos e 
pela democracia na Birmânia/Myanmar, e exorta o SPDC a encetar um verdadeiro diálogo com a LND e 
com os representantes das várias etnias de modo a chegar a soluções políticas pacíficas que tenham em conta 
as suas preocupações legítimas. 
 
A UE reafirma o seu forte empenho em atender às necessidades das camadas mais pobres da população da 
Birmânia/Myanmar, em especial nas áreas da saúde, da educação e do desenvolvimento comunitário, em 
consonância com a Posição Comum 2004/730/PESC de 25 de Outubro de 2004. 
 
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 –, bem como a Ucrânia e a República 
da Moldávia, subscrevem igualmente a presente declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 

60/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre 
a reinstalação formal das Instituições Federais de Transição na Somália 

Bruxelas, 17 de Junho de 2005 
 
A União Europeia congratula-se com a reinstalação formal das Instituições Federais de Transição na 
Somália, que teve início em 13 de Junho. Cabe agora às Instituições Federais de Transição estarem à altura 
da tarefa de definir as suas prioridades e as estruturas de governação para reconstituir um Estado funcional. 
A União Europeia está pronta a apoiar as Instituições Federais de Transição em vias de reinstalação na 
Somália. 
 
A União Europeia saúda os esforços em curso para estabilizar Mogadíscio e o papel fundamental 
desempenhado pela sociedade civil neste contexto. O Plano para a Segurança e Estabilização de Mogadíscio 
terá que ser aprovado como elemento de um plano nacional. A União Europeia está pronta a apoiar um plano 
nacional de segurança para todo o país e reafirma o seu compromisso no sentido de debater as questões de 
segurança no quadro do Comité de Coordenação e de Acompanhamento. 
 
A União Europeia relembra que é necessário um processo continuado de diálogo inclusivo e reconciliação no 
quadro da Instituições Federais de Transição da Somália. Tal processo não deverá ser entravado pelos 
elementos que visam a desestabilização e não a reconstrução da nação somali. 
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A União Europeia insta veementemente todos os membros das Instituições Federais de Transição a 
manterem o seu empenhamento no processo de paz, submetendo-se plenamente, com base na Carta Federal 
de Transição, à autoridade das respectivas Instituições (Parlamento, Governo e Presidência) e assumindo o 
compromisso de resolver os seus diferendos dentro desse quadro institucional. A União Europeia não estaria 
disposta a dialogar com qualquer das partes fora do quadro acordado das Instituições Federais de Transição. 
A União Europeia exorta o Representante Especial do Secretário-Geral da ONU e o Primeiro-Ministro da 
Somália a convocarem assim que possível uma reunião de alto nível do Comité de Coordenação e de 
Acompanhamento, com a participação dos mais altos representantes das Instituições Federais de Transição, 
para uma análise conjunta das questões políticas e da implementação das prioridades imediatas das 
Instituições Federais de Transição no âmbito do Programa de Assistência Rápida. 
 
O Comité de Coordenação e de Acompanhamento e a Declaração de Princípios aprovada na reunião de 
Estocolmo sobre a Somália, em 29 de Outubro de 2004, continuam a ser, para a União Europeia, o 
mecanismo central para o diálogo entre a comunidade internacional e a Somália. A União Europeia está 
confiante num impulso renovado que confirme o Comité de Coordenação e de Acompanhamento no seu 
papel de instância efectiva para o diálogo e a mobilização do apoio internacional à Somália. 
 
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 –, bem como a Ucrânia e a República 
da Moldávia, subscrevem igualmente a presente declaração.  
 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
61/05 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o prolongamento 
da transição na República Democrática do Congo 

Bruxelas, 24 de Junho de 2005 
 
A União Europeia tomou conhecimento da decisão tomada pelas duas câmaras do Parlamento da República 
Democrática do Congo no sentido de prolongar o período de transição por seis meses, a contar de 1 de Julho 
de 2005, e registou o pedido do CIAT (Comité Internacional de Apoio à Transição) para que esse 
prolongamento seja acompanhado de uma maior eficácia e celeridade das instituições de transição. 
 
A União Europeia apela a todas as partes para que cumpram esta decisão, que é consentânea com as 
disposições do acordo de paz assinado em Dezembro de 2002 e deverá possibilitar a organização das 
eleições em condições logísticas e de segurança satisfatórias. A União Europeia exorta as instituições de 
transição, os partidos políticos e a sociedade civil a trabalhar em conjunto pela organização de um processo 
eleitoral livre, transparente e democrático, e convida a oposição política a dar também o seu contributo neste 
sentido, desempenhando um papel construtivo num clima social. Neste sereno contexto, a União Europeia 
lembra as conclusões da Presidência aprovadas pelos Chefes de Estado e de Governo a 16 e 17 de Junho de 
2005, em Bruxelas. 
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A União Europeia tomou nota do calendário que a CEI (Comissão Eleitoral Independente) apensou ao seu 
pedido fundamentado. A União Europeia apoia as legítimas aspirações do povo congolês a que sejam 
realizadas eleições o mais rapidamente possível e nas melhores condições, e exorta as autoridades congolesas 
e todas as instituições implicadas a se aterem estritamente ao novo calendário eleitoral. Neste contexto, a 
União Europeia salienta que incumbe às autoridades congolesas acelerar os preparativos para a realização 
das eleições e implementar os outros aspectos da transição, tais como a reforma do sector da segurança. Em 
conformidade com estas disposições, a União Europeia lembra a todas as partes que a Transição deverá ficar 
concluída, impreterivelmente, no dia 30 de Junho de 2006. No que respeita ao processo eleitoral, a União 
Europeia saúda o início do recenseamento em Kinshasa e convida as autoridades congolesas a intensificarem 
a comunicação com a população. Nesta nova fase da transição, importa que os representantes de todos os 
partidos possam exprimir-se numa atmosfera livre de intimidação e que os media prestem uma informação 
imparcial e pluralista. 
 
A União Europeia apela a que todos os intervenientes estejam à altura das responsabilidades respectivas, 
intensificando a preparação das eleições e trabalhando no sentido da efectiva aplicação das disposições do 
acordo global e inclusivo. Também é essencial que tudo seja feito, desde já, para promover os princípios da 
boa governação e da transparência, esteio do Estado de direito democrático. A União Europeia observará 
atentamente este processo. 
 
A União Europeia reitera que o seu apoio à transição assenta no respeito pelas disposições do Acordo de 
Pretória e no empenhamento inequívoco e em condições de boa governação – especialmente no que respeita 
à gestão dos salários do funcionalismo e do exército – dos intervenientes congoleses no êxito total da 
transição. A este propósito, a União Europeia apoia a proposta do Secretário-Geral das Nações Unidas de 
que seja criada uma missão de combate à corrupção. A União Europeia está disposta a desempenhar um 
papel activo nesta iniciativa. 
 
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 –, bem como a Ucrânia e a República 
da Moldávia, subscrevem igualmente a presente declaração. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
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62/05 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, por ocasião do Dia Internacional de Apoio às 

Vítimas da Tortura 
Bruxelas, 24 de Junho de 2005 

 
Por ocasião do 8.º Dia Internacional das Nações Unidas de Apoio às Vítimas da Tortura (26 de Junho), a 
União Europeia sublinha a importância primordial que atribui à erradicação da tortura e de outras penas ou 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes em todas as partes do mundo, e bem assim à plena 
reabilitação das vítimas da tortura. 
 
A UE recorda que a utilização da tortura e de outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes 
é objecto de proibição absoluta e que todos os Estados devem velar por que se não recorra a essas práticas 
bárbaras. A UE insta todos os Estados que ainda o não fizeram a aderirem, com carácter prioritário, à 
Convenção Internacional contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes, e a cooperarem com os mecanismos internacionais pertinentes. Ciente de que a vigilância e a 
abertura são essenciais para combater a prática insidiosa da tortura e de outras penas ou tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes, a UE exorta igualmente todos os Estados a ponderarem a possibilidade de assinar 
e ratificar com carácter prioritário o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura, o qual, uma vez em 
vigor, virá instituir um sistema inovador de mecanismos nacionais e internacionais de visitas de inspecção a 
lugares de detenção. A UE saúda a ratificação da Convenção contra a Tortura pela Libéria, Mauritânia e 
República Árabe Síria, no ano transacto, e a ratificação do Protocolo Facultativo à mesma Convenção pela 
Argentina, Croácia, Libéria, Mali e México. 
 
A UE, que atribui a maior importância ao papel das Nações Unidas na luta contra a tortura e no apoio às 
vítimas, sublinha o seu apoio ao Relator Especial da ONU sobre a Tortura, ao Fundo Voluntário da ONU 
para as Vítimas da Tortura, ao ACDH, à CCT, à CPT e a outros mecanismos que prestam valiosos 
contributos nesta área. A UE continua a tomar iniciativas a nível político, diplomático e financeiro para 
combater a tortura no quadro das Directrizes da UE contra a Tortura aprovadas pelo Conselho em 2001. 
Todos os Estados-Membros da UE foram co-patrocinadores e apoiantes activos da elaboração e aprovação 
de resoluções vinculativas contra a tortura na 59.ª sessão da Assembleia Geral da ONU e na 61.ª Comissão 
dos Direitos do Homem das Nações Unidas. Além disso, a UE adoptará em breve um regulamento que irá 
proibir a exportação e importação de bens cuja única utilização prática seja a execução da pena de morte ou a 
aplicação de tortura. A exportação de bens que possam ser utilizados para estes fins terá também de ser 
autorizada pelas autoridades do Estado-Membro. Esta medida positiva contribuirá para reforçar ainda mais a 
luta contra a tortura em todo o mundo. 
 
A prevenção da tortura e a reabilitação das vítimas da tortura são uma das grandes prioridades do 
financiamento ao abrigo da IEDDH (Iniciativa Europeia para a Democracia e os Direitos do Homem). 
Em 2004 foram afectados 16 milhões de euros a projectos de prevenção e reabilitação, e em 2005 a tortura 
continuará a figurar no topo das prioridades da IEDDH. 
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A UE aproveita esta oportunidade para prestar homenagem às muitas ONG e às pessoas que a título 
individual trabalham incansavelmente para prevenir a tortura e aliviar o sofrimento das vítimas. A UE saúda 
igualmente o papel central desempenhado pelo CIRT (Conselho Internacional de Reabilitação das Vítimas da 
Tortura) e outras organizações na mobilização da opinião pública por ocasião desta importante jornada 
inscrita no calendário da ONU, e declara-se decidida a prosseguir e a redobrar os seus esforços por um 
mundo sem tortura. 
 
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 –, bem como a Ucrânia e a República 
da Moldávia, 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 
 
 

 

ASSEMBLEIA PLENÁRIA 
DE 8 E 9 DE JUNHO 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/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp 
 

 
A Assembleia Plenária foi marcada pela presença de Philippe MAYSTADT, presidente do Banco Europeu 
de Investimento, no quadro da estratégia do BEI para os próximos anos e da sua nova política de informação. 
 
 
1. EMPREGO: PROMOÇÃO DO EMPREGO, RESPONSABILIDADE 

SOCIAL E GESTÃO DOS FLUXOS MIGRATÓRIOS  
 

• Orientações para o Emprego 2005-2008 
− Relator: Henri MALOSSE (Empregadores – FR) 
 
− Referência: CESE 675/2005  
 
− Pontos principais: 

 
No seu parecer adoptado em 31 de Maio de 2005 por procedimento escrito e transmitido ao Conselho 
"Emprego e Assuntos Sociais" de 2 de Junho de 2005, o CESE manifestou-se inquieto com a falta de 
coerência entre as diferentes estratégias da União Europeia. 
 
O parecer lamenta, pois, que não tenha sido proposta uma orientação específica para o emprego dos 
jovens, o que teria estado em harmonia com o pacto europeu para a juventude adoptado pelo Conselho 
Europeu da Primavera. De facto, a persistência (em alguns países, agravamento) do desemprego dos 
jovens, que afecta também os licenciados, é um desafio essencial para a Europa, pois que é legítimo 
duvidar do futuro de uma sociedade que não consegue oferecer perspectivas à sua juventude. 
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O Comité propõe também uma maior consideração do emprego das mulheres e das categorias 
desfavorecidas, o que merecia uma orientação específica. 
 
O parecer sublinha que a capacidade de inovação das empresas é decisiva para o dinamismo económico 
europeu. Sem produtos e serviços inovadores e melhorados, sem acréscimo de produtividade, a Europa 
perderá terreno. O Comité defende, portanto, a integração nas orientações para o emprego de medidas em 
prol de iniciativas locais e do desenvolvimento das empresas, nomeadamente a eliminação dos obstáculos 
administrativos à criação, uma reforma da fiscalidade no tocante à transmissão, a luta contra os 
monopólios e as distorções da concorrência. 
 
O Comité solicita que as orientações para o emprego se concentrem na avaliação da qualidade dos 
empregos pela formação e mobilidade interna e externa. Aumentar as qualificações também significa 
lutar contra a precariedade dos empregos, em especial para os jovens, as mulheres e as categorias 
desfavorecidas. 
 
Por último, o Comité propõe que, no futuro, as orientações para o emprego e as grandes orientações para 
a política económica (GOPE) sejam objecto de um verdadeiro debate democrático ao nível europeu e 
nacional com a participação activa da sociedade civil. 

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

 
•  Instrumentos de informação – Responsabilidade social das empresas numa 

economia mundializada 
− Relatora: Evelyn PICHENOT (Interesses Diversos – FR) 

 
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 692/2005 
 
− Pontos principais: 
 

A responsabilidade das empresas é algo voluntário, além da lei, que se refere a várias convenções, 
normas, princípios internacionais, bem como a um corpus normativo europeu. 
 
Os instrumentos de avaliação da responsabilidade social das empresas (RSE) devem satisfazer os 
requisitos de legitimidade, pertinência e fiabilidade. 
 
O relatório anual tende a generalizar-se nas grandes empresas, correspondendo aos pedidos unânimes de 
transparência sobre a estratégia empresarial, incluindo nas práticas de RSE. A qualidade da informação 
continua, porém, a ser muito desigual. Deve, pois, ser melhorada. A informação que se pode solicitar às 
PME não pode ser, de início, mais profunda que a que se solicita às grandes empresas, em virtude da 
ausência de meios financeiros e humanos. No entanto, convém incentivar as PME a informarem as partes 
interessadas sobre as suas práticas responsáveis, com um objectivo de progresso. 
 
É necessário conciliar a unidade dos princípios com o respeito pela diversidade. Seria sensato que os 
indicadores permitissem efectuar análises comparativas. Seria conveniente que estes critérios e 
indicadores fossem conjuntamente elaborados pelos parceiros sociais sectoriais, após consulta das outras 
partes interessadas e em concertação com as autoridades públicas. 
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 As directrizes do GRI (Global Reporting Iniciative) são uma referência privada reconhecida, sendo 

conveniente que os actores europeus participem vigorosamente nos trabalhos deste organismo, a fim de 
tornar os seus métodos e critérios mais apropriados ao contexto europeu. 

 
A Organização Internacional de Normalização – ISO – decidiu elaborar orientações para a 
responsabilidade social. No entanto, estas orientações, não serão uma norma genérica do sistema de 
gestão nem serão certificáveis. 
 
O CESE propõe a criação de um portal de informação sobre as práticas RSE das grandes empresas. Seria 
bom que um observador institucional efectuasse um trabalho de aproximação entre as declarações da 
empresa e as avaliações das partes interessadas. Tal tarefa de análise qualitativa poderia ser confiada a um 
organismo como a Fundação de Dublin. 
 
Os compromissos voluntários da empresa devem ser publicamente divulgados e a sua efectividade 
permanentemente verificável. O compromisso voluntário e um diálogo com as partes interessadas são 
indissociáveis. A estratégia da empresa voluntária assenta no diálogo social sobre a RSE. A implicação 
dos representantes dos trabalhadores da empresa tem três fases: formular a estratégia específica da 
empresa, de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável, aplicar os meios necessários para 
respeitar esta estratégia e controlar de maneira independente a eficácia das medidas a todos os níveis da 
empresa. 
 
À escala europeia, a abordagem voluntária e/ou negociada aos desafios da RSE, em todas as 
multinacionais com conselhos de empresa europeus, constitui uma etapa decisiva, além de permitir 
associar os novos Estados-Membros a esta dinâmica. Os conselhos de empresa europeus têm um papel a 
desempenhar na integração da RSE na política de gestão da empresa. Eles são o local privilegiado das 
partes interessadas internas, sem esquecer que uma política de RSE coerente também deve ter em conta as 
partes interessadas externas, nomeadamente a totalidade dos recursos humanos envolvidos e o maior 
número possível de elementos da cadeia de valor (subcontratantes, fornecedores). 

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

 
 

• Livro Verde sobre uma abordagem da União Europeia em matéria de gestão da 
migração económica 

– Relator: Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores – ES) 
 

– Referências: (COM(2004) 811 final) – CESE 694/2005 
 
− Pontos principais: 

 
O CESE pensa que é necessário regular a admissão dos migrantes económicos no âmbito da UE, mas 
para tal é imprescindível um elevado grau de harmonização legislativa e uma legislação aberta 
envolvendo tanto trabalhadores de formação superior como actividades que exigem poucas 
qualificações. 
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O princípio de "preferência comunitária" deve incluir todos aqueles que fazem parte do mercado laboral 
da União Europeia e não apenas os trabalhadores nacionais ou comunitários. 

 
O CESE já tinha assinalado que convinha prever dois sistemas para a admissão legal dos imigrantes: 
havendo uma oferta de emprego e estando o migrante ainda no país de origem e uma autorização de 
residência provisória para procura de trabalho. 
 
No tocante aos direitos, este debate deverá ter como ponto de partida o princípio da não discriminação. 

 
− Contacto: Pierluigi Brombo 

               (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 
2.     COMÉRCIO MUNDIAL: FACTOR DE DESENVOLVIMENTO COM 

UM ROSTO HUMANO 
 
• O Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS) –  

  Negociações sobre o modo 4 (circulação de pessoas singulares) 
− Relatora: Susanna FLORIO (Trabalhadores – IT) 
 
− Referência: Parecer exploratório – CESE 695/2005 
 
− Pontos principais: 
  

O GATS – modo 4 é considerado correctamente um dos elementos fundamentais das negociações em 
curso na OMC para a abertura do comércio internacional aos serviços. A presença de pessoas singulares 
é o quarto modo de prestação de serviços e refere-se à entrada temporária de pessoas de um Estado-
Membro no território de outro Estado-Membro, a fim de prestar um serviço (por exemplo, contabilistas, 
médicos ou pessoal docente). Não se refere às pessoas que solicitam cidadania ou que procuram 
emprego ou residência num país com carácter permanente. 

 
Segundo o CESE, para que haja uma maior liberalização do comércio de serviços, é necessário que, 
previamente, a UE adopte medidas para clarificar que a directiva relativa ao destacamento de 
trabalhadores constitui também a base para a circulação temporária dos trabalhadores. Precisa 
igualmente de clarificar o quadro legislativo de referência, na UE, em matéria de liberalização dos 
serviços no mercado interno (ver proposta de directiva relativa aos serviços no mercado interno) e fazer 
uma distinção clara entre os serviços de interesse geral (nomeadamente a saúde, a educação, a água, a 
energia, o gás, etc.), os serviços económicos e não económicos, os serviços para fins comerciais ou não 
comerciais e os serviços de outra natureza. 
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O CESE exorta a UE e os Estados-Membros a não aceitarem, por enquanto, a extensão do modo 4 aos 
trabalhadores semi-qualificados ou não qualificados, que conduziria efectivamente a uma situação em 
que o princípio básico da Organização Internacional do Trabalho (OIT) segundo o qual “o trabalho não 
é uma mercadoria” poderia ser posto em causa. O CESE não pode aceitar que a circulação temporária de 
trabalhadores, que constitui, de facto, uma migração temporária, possa ser regulamentada, em primeiro 
lugar, através da OMC e do GATS, sem quaisquer garantias em matéria de direitos humanos e de 
respeito das normas fundamentais do trabalho como, por exemplo, a não discriminação. A existência de 
uma cooperação satisfatória no plano funcional entre a OMC e, pelo menos, a OIT, a Organização 
Internacional das Migrações (OIM) e as Nações Unidas, para a protecção dos direitos dos migrantes 
temporários, deve ser uma condição prévia. 
 
O CESE considera que os governos europeus deveriam reconsiderar a ratificação da Convenção 
Internacional das Nações Unidas sobre a Protecção dos Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e 
Membros das suas Famílias, que entrou em vigor em Julho de 2003. 
 

− Contacto: Beatriz PORRES 
                       (Tel: 00 32 2 546 91 31 – e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 
3.  COMÉRCIO: ABORDAGENS CIRCUNSTACIADAS DOS DIREITOS DE 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 

• Desenhos e modelos 
– Relator-geral: Virgilio RANOCCHIARI (Empregadores – IT) 
 O Comité adoptou o contraparecer apresentado por PEGADO LIZ e STEFFENS 
 
– Referências: COM(2004) 582 final – 2004/0203 (COD) – CESE 691/2005 
 
– Pontos principais: 
 
O Comité confirma o seu entendimento já expresso em anteriores pareceres, que, no que se refere às peças 
sobresselentes abrangidas pela cláusula de reparação, sujeitá-las ao regime de protecção dos desenhos ou 
modelos significaria estabelecer um monopólio de produto no mercado secundário, contraditório com a 
natureza mesma da protecção jurídica de desenhos os modelos. 
 
Acresce que o regime criado pela Directiva 98/71/CE permitiu a manutenção e, com o recente alargamento 
da UE, contribui para o aumento de regimes nacionais diferentes e mesmo antagónicos em domínio 
extremamente importante para um sector de enorme relevância económica no mercado europeu. 
 
A Proposta da Comissão visa, assim, a realização do mercado interno neste domínio pela aproximação dos 
sistemas nacionais, com base na liberalização da utilização de desenhos ou modelos protegidos para efeitos 
da reparação de produtos complexos de modo a restituir-lhes a aparência original (mercado secundário). 
 
O Comité apoia a Proposta da Comissão, que vem na sequência de outras iniciativas legislativas que já 
mereceram a sua concordância e que pode contribuir para o aumento da concorrência, o abaixamento dos 
preços e a criação de novos empregos especialmente nas PME. 
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O Comité entende, no entanto, que a Proposta da Comissão ganharia em ser melhor fundamentada ao nível 
da clara demonstração da sua compatibilidade com o Acordo TRIPS, da maior evidenciação dos seus efeitos 
ao nível do emprego e, em particular, na garantia de que os consumidores, para além do direito à informação, 
que aparece consagrado, não serão afectados na sua escolha, quer directamente, nos aspectos da segurança e 
fiabilidade dos produtos utilizados com origem nos fabricantes independentes, quer indirectamente, pelas 
consequências da aplicação de tais peças na reparação dos produtos complexos a que se destinam 
(fundamentalmente veículos automóveis), seja no seu valor venal residual, seja nos encargos indirectos (p. 
ex., seguros). 
 
− Contacto: João PEREIRA dos SANTOS 
               (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

•  Patentes de produtos farmacêuticos 
–  Relator: Paolo BRAGHIN (Empregadores – IT) 
 
–  Referências: COM(2004) 737 final – 2004/0258 (COD) – CESE 689/2005 
 
–  Pontos principais: 

 
O CESE aprova a proposta de regulamento da Comissão que tem por objectivo aplicar, ao nível 
comunitário, a Decisão do Conselho Geral da OMC de 30 de Agosto de 2003. 
 
Aprova o procedimento de concessão de licenças obrigatórias para produtos farmacêuticos cobertos por 
patentes ou certificados complementares de protecção, bem como os mecanismos de controlo 
individuais. 
 
O CESE recomenda, porém, a revisão da formulação do texto, a fim de garantir: 
 

• o pleno respeito da legislação em vigor, em especial no que se refere aos controlos de qualidade ao nível 
da produção; 

• o reforço das condições de concessão da licença obrigatória, a fim de evitar a reimportação ilegal para a 
Comunidade ou para países terceiros;  

• um esforço coordenada com as autoridades dos países importadores, a fim de evitar fraudes, falsificações 
e utilizações contrárias às previstas de início; 

• um controlo rigoroso da aplicação do regulamento aduaneiro e dos mecanismos de sanção dos 
Estados-Membros, de forma a dissuadir qualquer operação ilegal; 

• uma maior publicidade da concessão de licenças obrigatórias, contribuindo para a eficácia da protecção 
dos direitos de propriedade intelectual. 
O CESE gostaria que o âmbito de aplicação fosse alargado aos medicamentos para uso veterinário, 
prevendo situações de emergência sanitária que poderão surgir devido a doenças transmitidas por via 
anormal ou por contaminação de alimentos de origem animal. 

Por último, o CESE convida a Comissão a prosseguir os seus esforços ao nível internacional, para 
permitir que os países em vias de desenvolvimento não membros da OMC tenham acesso a 
medicamentos de primeira necessidade e a estruturas sanitárias apropriadas. 
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− Contacto: Nemesio MARTINEZ 

                (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
4. SERVIÇOS: SUBSIDIARIEDADE E FLEXIBILIDADE DOS 

PROCEDIMENTOS 
 

• Mediação em matéria civil e comercial 
– Relatora: M. C. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabalhadores – ES) 
 
– Referências: COM(2004) 718 final – 2004/0251 (COD) – CESE 688/2005 
 
– Pontos principais: 
 
 Seria de considerar a possibilidade de mediação em acções cíveis no contexto de acções penais ou 
fiscais que, embora ficassem excluídas originalmente, poderiam facilitar a resolução das referidas acções 
cíveis. 

 
O CESE gostaria de insistir na importância do mediador em todo o processo, a fim de assegurar a sua 
aplicação e eficácia. A Comissão devia garantir o profissionalismo, a independência e a responsabilidade 
das pessoas, singulares e colectivas, que exerçam a função de mediador. 
 
O problema dos custos da mediação não pode limitar-se à sua inclusão nas custas do processo, segundo 
as características de cada Estado. 

 
− Contacto: Nemesio MARTINEZ 

         (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
5.  AMBIENTE – GESTÃO RESPONSÁVEL DOS RESÍDUOS PERIGOSOS 

 
 

• Transferências de resíduos radioactivos/Combustível irradiado 
– Relator: Stéphane BUFFETAUT (Empregadores – FR) 
 
– Referências: COM(2004) 716 final – 2004/0249 COD – CESE 696/2005 

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