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Nomes das Comissões 
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FALECIMENTO DE UM DEPUTADO AO PARLAMENTO EUROPEU ELEITO NA REPÚBLICA 

FEDERAL DA ALEMANHA 
 
 
 
 

Na sessão plenária de 12 de Outubro de 2005, o Parlamento Europeu foi informado do falecimento de 
Jürgen ZIMMERLING, deputado ao Parlamento Europeu eleito na República Federal da Alemanha, 
ocorrido em 8 de Outubro de 2005, tendo verificado a abertura da respectiva vaga com efeitos a partir de 9 
de Outubro de 2005. 
 
Jürgen ZIMMERLING era membro do Parlamento Europeu desde 6 de Julho de 2005. Anteriormente, havia 
já sido membro da nossa Instituição entre 20 de Julho de 1999 e 19 de Julho de 2004.  
 
Era membro da Comissão do Desenvolvimento e da Delegação para as Relações com os Estados do Golfo. 
 
 
 

_______________ 
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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: 
 

41/2005  Cartões de boas-festas para o Natal e o Ano Novo 
 

 42/2005 New trunks 
 

43/2005 Utilização das dotações referentes às despesas de assistência parlamentar (número 
3910) no quadro do exercício de 2005 

 
44/2005 Data-limite de apresentação dos pedidos de reembolso de despesas e subsídios 

relativos a 2004 
 
 45/2005 Utilização dos cacifos dos deputados 
 
 46/2005 Anti-flu vaccinations 
 

49/2005 Transporte por "navette" entre os aeroportos de Frankfurt, Frankfurt-Hahn, Stuttgart, 
Baden-Karlsruhe, Bâle-Mulhouse e o Parlamento Europeu em Estrasburgo 

 
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 
 
 
 
 
 

TERMO DO MANDATO DE UM DEPUTADO POLACO  
AO PARLAMENTO EUROPEU 

 
 
 

Na sessão de 13 de Outubro de 2005, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da nomeação do : 
 

Wojciecj WIERZEJSKI (IND/DEM-PL) 
 
 

para funções incompatíveis com o mandato de deputado ao Parlamento Europeu. 
 
Nos termos do disposto n. 8 do Regimento, o seu mandato de deputado ao Parlamento Europeu cessa,  com 
efeitos a partir do dia 19 de Outubro 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 28.09.2005) 

 
 

Denominação 
 

Data de 
constituição 

 
Presidência 

 
Grupos  

patrocinadores 
 

SUSTAINABLE HUNTING, BIODIVERSITY AND 
COUNTRYSIDE ACTIVITES - 
CHASSE DURABLE, BIODIVERSITE ET ACTIVITES  
RURALES -  
NACHHALTIGE JAGD, BIODIVERSITÄT AND LÄNDLICHE 
AKTIVITÄTEN -  
CACCIA SOSTENIBILE, BIODIVERSITÀ  E ATTIVITÀ RURALI 
- CAZA SOSTENIBLE, BIODIVERSIDAD Y ACTIVIDADES 
RURALES 

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 
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Denominação 

 
Data de 

constituição 

 
Presidência 

 
Grupos  

patrocinadores 
 

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 

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  
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Denominação 
 

Data de 
constituição 

 
Presidência 

 
Grupos  

patrocinadores 
 

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 
PSE 
ALDE 

DISABILITY  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  

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

Data de 
constituição 

 
Presidência 

 
Grupos  

patrocinadores 
 

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

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

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 
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Denominação 
 

Data de 
constituição 

 
Presidência 

 
Grupos  

patrocinadores 
 

GLOBALISATION INTERGROUP 30/03/2005 FORD Glyn 
PSE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 

VITICULTURE-TRADITION-QUALITÉ 08/04/2005 LULLING Astrid 
PPE/DE 
IND/DEM 
UEN 

HEALTH AND CONSUMER  13/04/2005 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 

PEACE INITIATIVES 22/06/2005 

 
LUCAS Caroline 
PFLÜGER Tobias 
(Co-Présidents) 

PSE 
Verts/ALE  
GUE/NGL 
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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 14.10.2005) 
 
 
Autor Objecto N° 

Emilio Menéndez del Valle Alteração do Protocolo relativo às regras de origem 
incluído no Acordo de Associação UE-Israel 

E-3234/05 

Jean-Pierre Audy Subida do preço mundial do barril de petróleo bruto -  
proposta de criação de um mecanismo europeu de 
regulação das cotações 

E-3235/05 

Mario Borghezio Publicação de um semanário paraterrorista na Turquia E-3236/05 

Jonas Sjöstedt Transferência da produção para a Polónia E-3237/05 

Sebastiano Musumeci Indústria petroquímica e malformações congénitas na 
Sicília 

P-3238/05 

Bernat Joan i Marí Construção nas ruínas de Baelo Claudia (Andaluzia) E-3239/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Mecanismo de protecção civil da UE - resposta a 
inundações, seca e incêndios durante o Verão 

E-3240/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Mecanismo de protecção civil da UE - resposta a 
inundações, seca e incêndios durante o Verão 

E-3241/05 

Maria Matsouka Novo surto da gripe das aves - receio de pandemia E-3242/05 

Herbert Bösch Abusos aquando de controlos fronteiriços E-3243/05 

Marie-Noëlle Lienemann Epidemia de raiva na Alemanha E-3244/05 

Adriana Poli Bortone Acordo UE-China sobre os têxteis E-3245/05 

Luca Romagnoli Insinuações preocupantes sobre uma conspiração 
contra Prodi 

E-3246/05 

Luca Romagnoli Insinuações preocupantes sobre uma conspiração 
contra Prodi 

E-3247/05 

Esko Seppänen Transparência das despesas militares E-3248/05 

Esko Seppänen Dimensão setentrional E-3249/05 

Esko Seppänen Convenção comum sobre a AIEA E-3250/05 

Rosa Miguélez Ramos Apresamento de seis navios comunitários nas águas da 
Mauritânia 

P-3251/05 

Eva Lichtenberger Tributação das antenas de retransmissão de sinal de 
telemóvel no Niederösterreich 

P-3252/05 
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Autor Objecto N° 

Joachim Wuermeling Orçamento da UE para a Estratégia de Lisboa, 
alteração 0711 

E-3253/05 

Georgios Karatzaferis Concurso para contratação de uma empresa de 
auditoria dos projectos financiados a título do Fundo 
Social Europeu na Grécia 

E-3254/05 

Konstantinos Hatzidakis Mensagens não desejadas de correio electrónico E-3255/05 

Mario Mauro e Antonio Tajani Pacificação das escolas islâmicas E-3256/05 

Ilda Figueiredo Situação dos cinco cidadãos cubanos presos nos EUA E-3257/05 

Ilda Figueiredo Melhoria das condições das escolas europeias E-3258/05 

Chris Davies Directiva-quadro sobre a água E-3259/05 

Chris Davies Qualidade do ar E-3260/05 

Chris Davies Inflação E-3261/05 

Chris Davies Comércio com o Norte do Chipre E-3262/05 

Chris Davies Quotas de açúcar de beterraba E-3263/05 

Chris Davies Reforma do regime de açúcar E-3264/05 

Chris Davies Regime de açúcar - Produção de açúcar 'C' E-3265/05 

Corien Wortmann-Kool Regulamento (CE) nº 261/2004 - indemnização e 
assistência aos passageiros dos transportes aéreos em 
caso de recusa de embarque e de cancelamento ou 
atraso considerável dos voos 

E-3266/05 

Erik Meijer Declarações do Presidente Barroso sobre o 
funcionamento da UE sem Constituição e as 
perspectivas para o futuro após a rejeição desta última 
pelos eleitores de dois Estados-Membros 

E-3267/05 

Michl Ebner Declarações de Carla del Ponte E-3268/05 

Michl Ebner Declarações de Carla del Ponte E-3269/05 

Michl Ebner Ranko Ostojić, antigo chefe da polícia croata E-3270/05 

Michl Ebner Ranko Ostojić, antigo chefe da polícia croata E-3271/05 

Michl Ebner Porta-voz de Carla del Ponte E-3272/05 

Michl Ebner Porta-voz de Carla del Ponte E-3273/05 

Ulrich Stockmann Autorização de auxílios aos aeroportos regionais E-3274/05 
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Autor Objecto N° 

Paul van Buitenen e Bart Staes Aquisição da empresa Pechiney pela sua concorrente 
Alcan 

E-3275/05 

Dimitrios Papadimoulis Transferência de exploração e ou de direitos de 
produção no quadro da aplicação do Regulamento  
(CE) Nº 1782/2003 

E-3276/05 

Dimitrios Papadimoulis Projecto de regulamento do Conselho (COM(2005) 
221 final) relativa ao estabelecimento de regras 
mínimas para a protecção dos frangos de carne 

E-3277/05 

Dimitrios Papadimoulis Resultados da auditoria comunitária ao aeroporto 
internacional de Atenas co-financiado pelo Fundo de 
Coesão 

E-3278/05 

Graham Watson Salários de professores ingleses e galeses nas Escolas 
Europeias 

E-3279/05 

Bairbre de Brún Subdivisão de projectos de planeamento P-3280/05 

Jim Higgins Doenças respiratórias P-3281/05 

Renato Brunetta Ataques contra a protecção do património e a liberdade 
de empresa 

P-3282/05 

Hélène Goudin Dispositivo que bloqueia a ignição em caso de 
alcoolemia 

P-3283/05 

Andreas Mölzer Mandado de detenção europeu E-3284/05 

Chris Davies Seguimento dado pelo Departimento de Turismo de 
Menorca 

E-3285/05 

Renato Brunetta Ataques contra a protecção do património e a liberdade 
de empresa 

E-3286/05 

Jules Maaten Princípios activos farmacêuticos ilegais E-3287/05 

Ilda Figueiredo Atraso no lançamento de estratégias ligadas à área 
ambiental 

E-3288/05 

Jan Wiersma Acção possível contra o Usbequistão após os 
acontecimentos de Andijan (Maio de 2005) 

P-3289/05 

Sajjad Karim Empenhamento da sociedade civil a favor da adesão da 
Turquia 

P-3290/05 

Françoise Grossetête Aplicação da directiva 1999/74/CE que estabelece as 
normas mínimas relativas à protecção das galinhas 
poedeiras 

P-3291/05 
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Autor Objecto N° 

Luciana Sbarbati Prioridade para o plano de acção quinquenal para a 
liberdade, a segurança e a justiça 

P-3292/05 

Maria Matsouka O elevado número de falências de empresas gregas 
aumenta o desemprego e tende a contrariar a realização 
dos objectivos de Lisboa 

E-3293/05 

Luigi Cocilovo Gestão de projectos E-3294/05 

Marie Isler Béguin Transposição para o direito francês da Directiva sobre 
os equipamentos eléctricos e electrónicos 

E-3295/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Recolha de dados sobre o número de mulheres no seio 
dos órgãos de decisão dos parceiros sociais 

E-3296/05 

Luciana Sbarbati Adopções internacionais na Roménia E-3297/05 

Jan Wiersma Instauração do Estado de direito na Geórgia E-3298/05 

Jan Wiersma Desenvolvimento do Estado de direito na Geórgia E-3299/05 

Frederika Brepoels Livre circulação de pessoas e política de naturalização E-3300/05 

David Hammerstein Mintz Liberalização do mercado da energia P-3301/05 

Brigitte Douay Situação reservada ao Hainaut francês na próxima 
programação dos fundos estruturais 2007-2013 

P-3302/05 

Hannes Swoboda Possível acção contra o Uzbequistão depois dos 
confrontos na cidade de Andijan em Maio de 2005 

E-3303/05 

Chris Davies Bielorrússia E-3304/05 

Alyn Smith Custo crescente do combustível E-3305/05 

Alyn Smith Aquisições de sociedades E-3306/05 

Konstantinos Hatzidakis Consequências do efeito de estufa P-3307/05 

María Salinas García Danos ambientais provocados pelas obras de 
terraplanagem na costa de Gibraltar 

E-3308/05 

María Salinas García Estudo de impacto sobre a reforma do algodão E-3309/05 

Hynek Fajmon Multas aplicadas aos excedentes de produtos agrícolas E-3310/05 

Andreas Schwab Comparação entre os regimes de seguro de doença 
obrigatórios e privados 

E-3311/05 

Manolis Mavrommatis Desporto na Internet e telefonia móvel E-3312/05 

Konstantinos Hatzidakis Desemprego de longa duração e saúde mental E-3313/05 
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Autor Objecto N° 

Georgios Karatzaferis Protecção dos direitos laborais dos grupos vulneráveis 
pelo Governo grego 

E-3314/05 

Georgios Karatzaferis Acompanhamento do orçamento de Estado grego e 
credibilidade das grandezas orçamentais 

E-3315/05 

Georgios Karatzaferis Financiamento de Organizações não Governamentais 
pelo orçamento comunitário 

E-3316/05 

Georgios Karatzaferis Despedimento injusto de uma mãe E-3317/05 

Graham Watson, Michael Cashman 
e Jean Lambert 

Legislação de Gibraltar sobre a idade de consentimento 
para a prática de relações sexuais 

E-3318/05 

Graham Watson, Michael Cashman 
e Jean Lambert 

Legislação de Gibraltar sobre a idade de consentimento 
para a prática de relações sexuais 

E-3319/05 

Alyn Smith Programa para a Competitividade e a Inovação E-3320/05 

Alyn Smith Sétimo programa-quadro de investigação e 
desenvolvimento (2007-2013) 

E-3321/05 

Alyn Smith Programa Cultura 2007 (2007/2013) E-3322/05 

Alyn Smith Programa Media 2007 (2007-2013) E-3323/05 

Antoine Duquesne Acções a desenvolver a favor do número único de 
chamada de emergência europeu "112" 

E-3324/05 

Esko Seppänen Quotas de açúcar E-3325/05 

David Martin Pedido de ajuda para os países da África Meridional P-3326/05 

Christine De Veyrac Taxa sobre bilhetes de avião - legalidade P-3327/05 

Adriana Poli Bortone Situação da vitivinicultura na região da Apúlia P-3328/05 

Witold Tomczak Obrigatoriedade de os veículos motorizados circularem 
todo o ano com os médios acesos 

P-3329/05 

Renate Sommer Destruição dos vales de Munzur e Pülümür, na Turquia P-3330/05 

Markus Pieper Expulsão de requerentes de asilo turcos e 
financiamento de organizações de ajuda aos refugiados 
na Alemanha 

E-3331/05 

Sajjad Karim Cláusula relativa aos direitos do Homem no Acordo de 
Associação UE-Chile 

E-3332/05 

James Allister Roménia E-3333/05 

James Allister Adopções na Roménia E-3334/05 
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Autor Objecto N° 

Antoine Duquesne Modalidades de reembolso das despesas médicas na 
Europa 

E-3335/05 

Christine De Veyrac Saúde e direitos dos consumidores E-3336/05 

Monica Frassoni Sondagens petrolíferas no Sudeste da Sicília e em Val 
di Noto 

E-3337/05 

Emanuel Fernandes Doenças reumáticas E-3338/05 

Mairead McGuinness O futuro do sector agrícola da UE num mundo mais 
globalizado 

P-3339/05 

Gary Titley Segurança nas piscinas P-3340/05 

Raül Romeva i Rueda Gripe aviária E-3341/05 

Raül Romeva i Rueda O gás de petróleo liquefeito (GPL) E-3342/05 

James Nicholson Dalit cristãos e muçulmanos na Índia E-3343/05 

James Nicholson Birmânia E-3344/05 

Lena Ek Regulamentação e definição de normas aplicáveis à 
produção de vodka 

E-3345/05 

Carlo Fatuzzo Coordenação da protecção civil europeia E-3346/05 

Carlo Fatuzzo Emissão de notas bancárias de um euro E-3347/05 

Carlo Fatuzzo Indicação obrigatória do país de origem E-3348/05 

Giovanni Pittella e Vincenzo 
Lavarra 

Aplicação, em Itália, da regulamentação europeia sobre 
segurança no local de trabalho 

E-3349/05 

Bart Staes Comportamento ético de funcionários da Comissão E-3350/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3351/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3352/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3353/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3354/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3355/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3356/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3357/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3358/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3359/05 
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Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3360/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3361/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3362/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3363/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3364/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3365/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3366/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3367/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3368/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3369/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3370/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3371/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3372/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3373/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3374/05 

Nigel Farage Interesses dos Comissários E-3375/05 

Francisca Pleguezuelos Aguilar "eAcessibilidade" para pessoas dependentes E-3376/05 

Luca Romagnoli Dique de Valle Sessera - província de Biella (Itália) E-3377/05 

Luca Romagnoli Dique de Valle Sessera - província de Biella (Itália) E-3378/05 

Luca Romagnoli Estado em que se encontram os comboios dos 
Caminhos-de-Ferro do Estado, em Itália 

E-3379/05 

Ilda Figueiredo Apoios à caprinicultura E-3380/05 

Elisabeth Schroedter Perturbações e danos em cinco zonas de protecção 
especial dos habitats naturais e da fauna e flora 
selvagens causados pelo previsto polígono de tiro 
"Kyritz-Wittstocker Heide" (polígono de tiro terra-ar) 

P-3381/05 

Gay Mitchell Campanha "Justiça para Kevin Sweeney" E-3382/05 

Ashley Mote Perspectivas de crescimento económico E-3383/05 

Ashley Mote Sobrevivência do euro E-3384/05 
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Ashley Mote Investimento estrangeiro decrescente na zona Euro E-3385/05 

Ashley Mote Abolição das unidades de medida anglo-saxónicas E-3386/05 

Ashley Mote Criação de riqueza bem sucedida E-3387/05 

Ashley Mote Deveria o Reino Unido abandonar a UE E-3388/05 

Ashley Mote Independência do Tribunal de Contas E-3389/05 

Ashley Mote Terceira directiva relativa às cartas de condução E-3390/05 

Ashley Mote Serviços de informação E-3391/05 

Ashley Mote Informações - Peter Mandelson E-3392/05 

Ashley Mote Informações - László Kovács E-3393/05 

Ashley Mote Informações - Günter Verheugen E-3394/05 

Erik Meijer Importação de veículos perigosos da China e 
impossibilidade de os Estados-Membros da UE 
tomarem, a título individual, medidas contra isso 

E-3395/05 

Hiltrud Breyer Importação e cultivo ilegais de curgetes (aboborinhas) 
geneticamente modificadas na Renânia-Palatinado e na 
Baixa Saxónia 

P-3396/05 

Antonios Trakatellis e Antonis 
Samaras 

Protecção da saúde pública e do ambiente contra a 
eliminação e queima de resíduos de plásticos em PVC 

E-3397/05 

Antonio Di Pietro Violação, pela Administração Autónoma Italiana dos 
Monopólios de Estado, das disposições em matéria de 
liberdade de concorrência e de livre prestação de 
serviços 

E-3398/05 

Kinga Gál Abolição da obrigação de vistos para os cidadãos 
chineses 

P-3399/05 

Thomas Ulmer Coimas P-3400/05 

María Valenciano Martínez-Orozco Missão da Tróica, em Outubro, ao Nepal P-3401/05 

Urszula Krupa Traçado da auto-estrada em Łódź P-3402/05 

Catherine Stihler Ensaios clínicos com microbicidas P-3403/05 

Ivo Belet Importação do veículo todo-o-terreno chinês 
"Landwind" 

P-3404/05 

Roger Helmer Financiamento de ONG turcas P-3405/05 
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Autor Objecto N° 

Thijs Berman Consequências do enclausuramento das aves de criação 
biológica devido à gripe das aves 

P-3406/05 

Salvador Garriga Polledo Empreendimento urbanístico em Colunga E-3407/05 

Georgios Papastamkos Quadro jurídico para criação da agência europeia de 
regulação ENISA 

E-3408/05 

Panagiotis Beglitis e Nikolaos 
Sifunakis 

Decisão do Colégio dos Comissários de 14 de 
Setembro de 2005 sobre a Olympic Airways 

E-3409/05 

Gay Mitchell Investigação sobre doenças respiratórias E-3410/05 

Giovanni Pittella Aterro de Campagna (Salerno, Itália) E-3411/05 

Marco Pannella Violação do direito comunitário - Caso Stanley 
International Betting Ltd. 

E-3412/05 

Erik Meijer Diálogo político com Israel e ausência de progressos 
sobre a questão do possível estabelecimento do 
cidadão israelita Mordechai Vanunu na Europa 

E-3413/05 

Erik Meijer Transtornos inúteis causados aos habitantes da região 
fronteiriça húngara de Börzsöny devido aos horários 
limitados de abertura de um posto fronteiriço entre 
dois novos Estados-Membros da UE 

E-3414/05 

Ria Oomen-Ruijten Introdução da nova lei neerlandesa sobre o seguro de 
doença 

E-3415/05 

Charles Tannock Grave falha nos Acordos de Sangatte entre a França, a 
Bélgica e o Reino Unido para impedir a imigração 
ilegal para o Reino Unido 

P-3416/05 

Stefano Zappalà Cultura da beterraba sacarina P-3417/05 

Christoph Konrad Associação da gestão de resíduos  EKO-City E-3418/05 

Dimitrios Papadimoulis Efeitos do aumento do preço dos combustíveis sobre a 
agricultura europeia 

E-3419/05 

Dimitrios Papadimoulis Medidas de promoção das culturas energéticas E-3420/05 

Georgios Karatzaferis Iniciativas do Comissário Barrot e Olympic Airways E-3421/05 

Ashley Mote Serviços de informações - Dalia Grybauskaitė E-3422/05 

Ashley Mote Serviços de informações - Siim Kallas E-3423/05 
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Carlos Carnero González Repercussões da construção de um recinto para feiras 
na ilha do Colégio de Alcalá de Henares (Espanha) no 
espaço natural do rio Henares 

P-3424/05 

Jana Hybášková Implementação da Directiva 89/105/CEE na República 
Checa 

P-3425/05 

Raül Romeva i Rueda Greve da fome de prisioneiros políticos saharauis E-3426/05 

Dimitrios Papadimoulis IVA sobre imóveis E-3427/05 

Ioannis Gklavakis Apoio às pescas E-3428/05 

Charles Tannock Grave lacuna nos Acordos de Sangatte entre a França, 
a Bélgica e o Reino Unido para impedir a imigração 
ilegal para o Reino Unido 

E-3429/05 

Alyn Smith Companhia de navegação Smyril Line E-3430/05 

Monica Frassoni e Sepp 
Kusstatscher 

Junção de auto-estradas Norte de Bolonha E-3431/05 

Roberta Angelilli Acampamento de ciganos no perímetro de Decima 
Malafede (Roma): prováveis violações da 
regulamentação ambiental 

E-3432/05 

Erik Meijer Alternativas à tentativa, apoiada pela UE, de abolição 
da força policial própria da República Sérvia (RS) na 
Bósnia-Herzegovina 

E-3433/05 

Ivo Belet Macedónia (ARJM) - lei sobre a liberdade de 
associação 

E-3434/05 

Erik Meijer Garantias para o futuro da República Sérvia (RS) na 
Bósnia-Herzegovina com vista a eliminar as condições 
propícias ao desenvolvimento do nacionalismo 
extremista, do isolacionismo e da violência 

E-3435/05 

Andreas Schwab Recursos próprios da União Europeia P-3436/05 

Hiltrud Breyer Almofadas absorventes nas embalagens de plástico 
para carne 

E-3437/05 

Roger Helmer Número total das pessoas que as Instituições da UE 
empregam 

E-3438/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Construção seguida de destruição E-3439/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Aumento do tráfico de crianças originárias da Bulgária E-3440/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Corte ilícito de árvores nas florestas da Bulgária E-3441/05 
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Elly de Groen-Kouwenhoven Actividades ilícitas no que respeita à construção, à 
privatização e translação de territórios situados em 
zonas protegidas da Bulgária 

E-3442/05 

Eija-Riitta Korhola Suspensão temporária do comércio de direitos de 
emissão 

E-3443/05 

Eija-Riitta Korhola Suspensão temporária do comércio de direitos de 
emissão 

E-3444/05 

Dorette Corbey e Margrietus van 
den Berg 

Sector têxtil e objectivos de Lisboa E-3445/05 

Urszula Krupa Gripe aviária E-3446/05 

Hélène Goudin O modelo sueco de acordo colectivo de trabalho E-3447/05 

Arlene McCarthy Direitos dos passageiros dos transportes aéreos P-3448/05 

Tokia Saïfi Análise das condições de produção de têxteis e de 
peças de vestuário na China 

P-3449/05 

Mogens Camre Interpretação, por parte da Comissão, do acórdão 
proferido pelo Tribunal de Justiça no processo C-
464/02 

E-3450/05 

Neil Parish Rotulagem respeitante ao bem-estar dos animais E-3451/05 

Marco Pannella Repatriamento forçado de alguns refugiados 
"Montagnard" do Camboja para o Vietname sem a 
intervenção do ACNUR 

E-3452/05 

Marco Pannella Repatriamento forçado de alguns refugiados 
"Montagnard" do Camboja para o Vietname sem a 
intervenção do ACNUR 

E-3453/05 

Georgios Papastamkos Protecção do consumidor nas transacções através de 
cartão de crédito 

E-3454/05 

Georgios Karatzaferis Utilização de código para a exportação de produtos 
pela FYROM 

E-3455/05 

Georgios Karatzaferis Ampliação da pista do aeroporto de Syros e o contrato 
da Hochtieff com o Estado grego para o aeroporto de 
Spata 

E-3456/05 

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

E-3457/05 

Georgios Karatzaferis Controlo financeiro da execução do Programa de 
Investimentos Públicos grego 

E-3458/05 
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Giovanni Pittella, Guido Sacconi e 
Vincenzo Lavarra 

Distribuição injusta dos recursos da PAC E-3459/05 

Claude Moraes Cães-guia P-3460/05 

Patrick Louis Importação de maçãs pela União Europeia - 
Estatísticas/Cláusula de salvaguarda 

P-3461/05 

Bart Staes Acolhimento dos requerentes de asilo na Bélgica P-3462/05 

Raül Romeva i Rueda Colômbia E-3463/05 

Raül Romeva i Rueda Colômbia E-3464/05 

Konstantinos Hatzidakis Promoção dos automóveis híbridos E-3465/05 

Ashley Mote Informações - Vladimír Špidla E-3466/05 

Ashley Mote Informações - Andris Piebalgs E-3467/05 

Claude Moraes Cães guias E-3468/05 

Bronisław Geremek Décimo primeiro Panchen Lama do Tibete E-3469/05 

Patrick Louis e Philippe de Villiers Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias de 13 de Setembro de 2005 

E-3470/05 

Françoise Grossetête Auxílio de Estado do governo indiano - distorção da 
concorrência a nível internacional 

E-3471/05 

Frederika Brepoels Novo sistema de interpretação E-3472/05 

Margrietus van den Berg Discriminação dos intocáveis (Dalits) E-3473/05 

Edite Estrela Aumento da prescrição de psicotrópicos a crianças e 
adolescentes 

E-3474/05 

Andreas Mölzer Túnel do Brenner P-3475/05 

Marianne Thyssen Regime linguístico no Conselho da União Europeia P-3476/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Criação de infra-estruturas para o transporte de 
mercadorias 

P-3477/05 

Hiltrud Breyer Caramelo fragiliza sistema imunitário E-3478/05 

Joachim Wuermeling Compatibilidade das ligações das garrafas de gás 
francesas para campismo com as autocaravanas alemãs 

E-3479/05 

Ingeborg Gräßle Publicação das remunerações dos funcionários e de 
outros agentes da UE 

E-3480/05 

Maria Matsouka Eleva-se a um milhão o número de trabalhadores não 
seguros na Grécia 

E-3481/05 
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Antonios Trakatellis e Ioannis 
Gklavakis 

Reforço dos controlos aos produtos importados de 
países exteriores à EU 

E-3482/05 

Bill Newton Dunn Tratamento desagradável imposto a cidadãos da UE 
pelo Departamento de Segurança do Território 
Nacional americano (Department of Homeland 
Security) 

E-3483/05 

John Bowis Directiva relativa aos agentes físicos (campos 
electromagnéticos) 

E-3484/05 

John Bowis Preparação para a pandemia de gripe aviária E-3485/05 

John Bowis Caça às aves em Malta na Primavera E-3486/05 

Phillip Whitehead Cartel das empresas de aluguer de veículos nos 
aeroportos 

E-3487/05 

Phillip Whitehead Directiva RoHS - proibição de utilizar chumbo nas 
soldaduras 

E-3488/05 

Luciana Sbarbati Crise no sector do calçado E-3489/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Sistema de segurança para os contentores 
transportados por via marítima 

E-3490/05 

Bart Staes Menor utilização da língua neerlandesa nas reuniões do 
Conselho 

E-3491/05 

Ilda Figueiredo Programa Leader + E-3492/05 

Ilda Figueiredo Caminho Agrícola da Caldeira - Rancho E-3493/05 

Ilda Figueiredo Caminho Agrícola da Fajã E-3494/05 

Ilda Figueiredo Candidaturas da Associação Adere-Minho E-3495/05 

Willy Meyer Pleite Crise no souto da Serra de Aracena y Picos de Aroche 
(Huelva-Espanha) 

P-3496/05 

Manolis Mavrommatis Não execução das decisões do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem 

P-3497/05 

Avril Doyle Escassez mundial de açúcar e reforma da organização 
comum de mercados de açúcar 

P-3498/05 

Bernat Joan i Marí Utilização de redes ilegais nas Ilhas Baleares E-3499/05 

Gay Mitchell Prisioneiros políticos em Marrocos E-3500/05 

Gay Mitchell Raparigas alistadas como soldados E-3501/05 

Gay Mitchell Empréstimos à habitação E-3502/05 
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Bill Newton Dunn Conflito de jurisdições E-3503/05 

Jean-Marie Le Pen Desigualdade dos deputados europeus perante as 
línguas de trabalho 

E-3504/05 

Jean-Marie Le Pen Desigualdade dos deputados europeus perante as 
línguas de trabalho 

E-3505/05 

Mario Mauro Reconhecimento da indicação geográfica protegida do 
arroz de Baraggia 

E-3506/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Exportação para a Ucrânia de materiais de construção 
contendo amianto e resíduos tóxicos provenientes de 
Estados-Membros da EU vizinhos e utilização 
continuada do amianto na Ucrânia 

E-3507/05 

Dimitrios Papadimoulis Reforma antecipada no OTE E-3508/05 

Dimitrios Papadimoulis Trabalhadores da Olympic Airways sob contrato E-3509/05 

Georgios Papastamkos Clarificação do quadro jurídico europeu para o futebol 
profissional 

E-3510/05 

Luciana Sbarbati Programa Interreg, cooperação transnacional E-3511/05 

Marian Harkin Privatização "a posteriori" de projectos financiados 
pela UE 

P-3512/05 

Jo Leinen Cooperação transfronteiriça directa - Euregios E-3513/05 

Ingeborg Gräßle Reforma do Regulamento Financeiro - gestão das 
dotações, artigo 55º e seguintes, Regulamento 
Financeiro de 2002 

E-3514/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Supressão antecipada da derrogação à proibição da 
aplicação de amianto na electrólise por já serem 
amplamente aplicadas alternativas 

E-3515/05 

Erik Meijer Continuação da destruição da paisagem, da natureza e 
do potencial turístico na província polaca da Baixa 
Silésia para permitir a extracção de basalto e granito 

E-3516/05 

Paulo Casaca Prevenção das consequências de catástrofes sísmicas 
nos Açores 

E-3517/05 

Mechtild Rothe Plataforma europeia para as tecnologias de energia 
solar térmica 

P-3518/05 

Alessandro Foglietta Situação de emergência no rio Sacco P-3519/05 

Chris Davies Camiões  com excesso de peso E-3520/05 

Gary Titley Grupo de peritos previsto no artigo 31.º do Tratado 
Euratom 

E-3521/05 
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Jillian Evans Sudão E-3522/05 

Glyn Ford Participação da UE nas Conversações a Seis E-3523/05 

Glyn Ford Participação da UE nas Conversações a Seis E-3524/05 

Glyn Ford KEDO E-3525/05 

Glyn Ford KEDO E-3526/05 

Glyn Ford Projecto do rio Tumen E-3527/05 

Glyn Ford Projecto do rio Tumen E-3528/05 

Glyn Ford Banco de Desenvolvimento para o Nordeste Asiático E-3529/05 

Glyn Ford Banco de Desenvolvimento para o Nordeste Asiático E-3530/05 

Jeffrey Titford Afirmações desapropriadas de Neelie Kroes, 
Comissária responsável pela concorrência 

E-3531/05 

Marianne Thyssen Lentidão dos processos legislativos E-3532/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Os europeus e as suas línguas E-3533/05 

Helmuth Markov Harmonização da actividade dos especialistas em 
operações aéreas 

E-3534/05 

Christoph Konrad Politica de preços limitadora da concorrência no sector 
do gás 

E-3535/05 

Christopher Heaton-Harris Violação do embargo ao anterior regime iraquiano E-3536/05 

Christopher Heaton-Harris Comité consultivo para a coordenação da luta contra a 
fraude 

E-3537/05 

Christopher Heaton-Harris Apoio financeiro aos grupos de jovens E-3538/05 

Luciana Sbarbati Comissão Helsínquia - caso Roménia E-3539/05 

Jonas Sjöstedt Declaração de nulidade de contratos de exploração na 
Bolívia 

E-3540/05 

Jonas Sjöstedt Observação das próximas eleições na Bolívia E-3541/05 

Jonas Sjöstedt Encarcerados sem fundamento legal na Eritreia E-3542/05 

David Hammerstein Mintz Ampliação do porto de recreio de S'Estanyol 
(Llucmajor, Mallorca) 

E-3543/05 

André Brie Rubrica orçamental A-3035, destinada a apoiar a 
preservação dos locais dos campos de concentração 
nazis enquanto monumentos históricos 

E-3544/05 
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Maria Matsouka Apreensão com a execução do orçamento grego para 
2005 

E-3545/05 

Gay Mitchell Financiamento da investigação sobre células 
estaminais 

E-3546/05 

Kathy Sinnott Regime agrário de pensões E-3547/05 

Paul van Buitenen Posição da Comissão, à luz da prometida "tolerância 
zero", sobre a OLAF e a não comunicação de um caso 
às autoridades judiciais belgas 

E-3548/05 

Ashley Mote Serviço de Inteligência - Neelie Kroes E-3549/05 

Ashley Mote Serviço de Inteligência - Danuta Hübner E-3550/05 

Ashley Mote Serviço de Inteligência - Benita Ferrero-Waldner E-3551/05 

Linda McAvan Fomentar a utilização do sebo como combustível 
ecológico 

P-3552/05 

Alyn Smith Concessão de compensação de serviço público aos 
transportes aéreos e marítimos para ilhas 

E-3553/05 

Chris Davies Advertências apostas nos maços de cigarros E-3554/05 

Chris Davies Representações gráficas de advertência apostas nos 
maços de cigarros 

E-3555/05 

Chris Davies Consumo energético dos comboios modernos E-3556/05 

Chris Davies Abandono prematuro do cargo por parte dos 
Comissários Europeus 

E-3557/05 

Chris Davies Aparelhos electrodomésticos em stand-by E-3558/05 

Jens-Peter Bonde Subvenções agrícolas P-3559/05 

Michl Ebner Declarações de Carla del Ponte P-3560/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Estabelecimento de medidas de compensação pela 
adesão à UE de dez novos Estados-Membros em 1 de 
Maio de 2004 

E-3561/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Estudo da indústria espanhola do atum E-3562/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Futuro das normas de origem dos acordos preferenciais E-3563/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Restituições ao azeite destinado às conservas de peixe 
e marisco 

E-3564/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sexta Conferência Ministerial da OMC em Hong Kong E-3565/05 

Michl Ebner Declarações de Carla del Ponte E-3566/05 
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Georgios Karatzaferis Encerramento de escolas para crianças ciganas na 
Ática 

E-3567/05 

Ioannis Varvitsiotis Conservação dos dados relativos às comunicações 
telefónicas e electrónicas 

E-3568/05 

Kathy Sinnott Cabotagem grega E-3569/05 

Ashley Mote Controlos financeiros e responsabilização E-3570/05 

Ashley Mote Controlos financeiros e responsabilização E-3571/05 

Ashley Mote Controlos financeiros e responsabilização E-3572/05 

Robert Goebbels Livre circulação dos jogos de azar E-3573/05 

Mario Borghezio Danos causados à saúde pública pela produção de 
Teflon na fábrica de Podenzano (Piacenza - Itália) 

E-3574/05 

Lena Ek Importância do etanol para o emprego, a agricultura, a 
silvicultura, o ambiente e os transportes  na UE 

E-3575/05 

Raül Romeva i Rueda Imigrantes subsarianos em Melilha P-3576/05 

Véronique Mathieu Proposta de directiva sobre normas de armadilhagem 
(COM(2004)532 final) 

P-3577/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Situação de Victor Rolando Arroyo P-3578/05 

Katerina Batzeli Aumento do IVA, da fiscalidade indirecta e seus 
efeitos sobre o erário público 

P-3579/05 

Carl Lang Defesa e sobrevivência da indústria militar na Europa P-3580/05 

Véronique De Keyser Serviços de interesse geral - água - directiva Serviços P-3581/05 

Anne Van Lancker Utilização do neerlandês nas reuniões do Conselho P-3582/05 

Ana Mato Adrover Futura actuação do Observatório de Riscos E-3583/05 

Ana Mato Adrover Promoção da mobilidade dos trabalhadores por meio 
do "Europass" 

E-3584/05 

Mogens Camre Decisão-quadro relativa à tomada em consideração das 
decisões de condenação entre os Estados-Membros 

E-3585/05 

Michl Ebner Declarações de Carla del Ponte E-3586/05 

Michl Ebner Declarações de Carla del Ponte E-3587/05 

Michl Ebner Exibição de filmes em língua alemã no Tirol 
Meridional 

E-3588/05 

Michl Ebner Exibição de filmes em língua alemã no Tirol 
Meridional 

E-3589/05 
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Autor Objecto N° 

Michl Ebner Despesas de cobrança de cheques E-3590/05 

Herbert Bösch Retirada de propostas legislativas E-3591/05 

Konstantinos Hatzidakis Transportes colectivos urbanos E-3592/05 

Georgios Karatzaferis Notícias sobre suborno de Ministro na Grécia E-3593/05 

Georgios Karatzaferis Violação da legislação comunitária em prejuízo de 
cidadãos comunitários na Grécia 

E-3594/05 

Georgios Karatzaferis Cenários de perda de dotações do 3° QCA para a 
Grécia 

E-3595/05 

Robert Kilroy-Silk Igualdade de direitos para as mulheres E-3596/05 

Robert Kilroy-Silk Igualdade de direitos para as mulheres E-3597/05 

Robert Kilroy-Silk Igualdade de direitos para as mulheres E-3598/05 

Robert Kilroy-Silk Concorrência - direitos de transmissão do futebol E-3599/05 

Robert Kilroy-Silk Concorrência - direitos de transmissão do futebol E-3600/05 

Robert Kilroy-Silk Concorrência - direitos de transmissão do futebol E-3601/05 

Robert Kilroy-Silk Concorrência - direitos de transmissão do futebol E-3602/05 

Robert Kilroy-Silk Concorrência - direitos de transmissão do futebol E-3603/05 

Marie-Line Reynaud IVA - imposto sobre o valor acrescentado - 
manutenção da taxa reduzida 

E-3604/05 

Jean Beaupuy Regulamento (CE) nº 1804/1999 - medicamentos 
homeopáticos e fitoterapêuticos 

E-3605/05 

Mario Mauro Sétimo programa-quadro sobre a investigação E-3606/05 

Cristiana Muscardini Engorda e protecção dos animais E-3607/05 

Cristiana Muscardini Salários e custo do trabalho E-3608/05 

Cristiana Muscardini Importação de produtos alimentares não seguros da 
Ásia 

E-3609/05 

Corien Wortmann-Kool Qualidade e controlo do transporte rodoviário de 
mercadorias perigosas 

E-3610/05 

Cristiana Muscardini Prorrogação da redução do IVA no sector da habitação P-3611/05 

Katerina Batzeli e Evangelia 
Tzampazi 

Força Europeia de Protecção Civil E-3612/05 
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Autor Objecto N° 

Claude Moraes Pobreza e dificuldades na obtenção de fontes de 
energia e de calor 

E-3613/05 

Carl Lang Luta contra a imigração clandestina E-3614/05 

Carl Lang Luta contra a imigração clandestina E-3615/05 

Cristiana Muscardini Pequim e o ataque à Internet E-3616/05 

Cristiana Muscardini Contrabando de cigarros provenientes da Ucrânia E-3617/05 

Cristiana Muscardini Stop à matança de cavalos E-3618/05 

Cristiana Muscardini Al Qaeda na Internet E-3619/05 

Marco Rizzo Clementina de Síbaris E-3620/05 

Vittorio Agnoletto Repressão da utilização da Internet por parte da 
República Popular da China 

E-3621/05 

Vittorio Agnoletto Repressão da utilização da Internet por parte da 
República Popular da China 

E-3622/05 

Ilda Figueiredo Direitos de autor E-3623/05 

Evangelia Tzampazi Emissão de poluentes pelos catalizadores dos 
automóveis 

P-3624/05 

Jean Cottigny Orçamento do programa europeu a favor das pessoas 
mais necessitadas (PEAD) 

P-3625/05 

Monica Frassoni Financiamento comunitário para sondagens relativas à 
linha ferroviária Turim-Lyon 

P-3626/05 

Rosa Miguélez Ramos Utilização das farinhas e óleos de peixe na alimentação 
de ruminantes 

E-3627/05 

Rosa Miguélez Ramos Utilização do óleo de peixe nos alimentos funcionais 
destinados ao consumo humano 

E-3628/05 

Joseph Muscat Camiões de resíduos E-3629/05 

John Bowis Estratégia marinha europeia E-3630/05 

Pierre Schapira Auditoria externa ao sistema de financiamento do 
EuropAid 

E-3631/05 

Pierre Schapira Capitalização das experiências adquiridas nos 
projectos de cooperação ao desenvolvimento 

E-3632/05 

Bruno Gollnisch Moedas turcas - confusão com o euro E-3633/05 

Michl Ebner Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia E-3634/05 
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Autor Objecto N° 

Michl Ebner Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia E-3635/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Rede de auto-estradas marítimas europeias E-3636/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Controlo da rastreabilidade nas trocas comerciais da 
UE 

E-3637/05 

Erik Meijer Restrição da interpretação numa série de línguas 
oficiais da UE devido ao facto de, desde 2004, os 
Estados-Membros utilizarem para outros fins os fundos 
destinados à interpretação 

E-3638/05 
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B6-0331/05)    27 e 28 Setembro 2005 
 
 
 
21 perguntas (nos termos do artigo 109° do Regimento) 
 

Autor Objecto Nº 
 
 
PERGUNTAS AO CONSELHO  
 

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Problema dos resíduos e da sua gestão 

 
H-0659/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Harmonização da abordagem dos Estados-Membros em 
relação à luta contra o terrorismo 

 
H-0661/05  

 
Chris DAVIES 

 
Página Internet do Conselho de Ministros 

 
H-0663/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Obstáculos ao direito de acesso a documentos do Conselho 

 
H-0665/05  

 
Nigel FARAGE 

 
Acordos de parceria no sector das pescas 

 
H-0666/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Direitos das minorias na Sérvia 

 
H-0668/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Direito de propriedade das minorias religiosas na Turquia 

 
H-0671/05  

 
James ALLISTER 

 
Terroristas do IRA 

 
H-0673/05  

 
 
PERGUNTAS À COMISSÃO 
 
 
 
Albert MAAT 

 
Introdução de doenças animais contagiosas na UE 

 
H-0735/05  

 
Catherine STIHLER 

 
Indemnização dos passageiros dos transportes aéreos 

 
H-0705/05  

 
Athanasios PAFILIS 

 
Problemas graves em matéria de segurança dos transportes 
aéreos 

 
H-0756/05  
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PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO 
 
 
Sra. HÜBNER 
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Conclusão da elaboração do cadastro nacional da Grécia 

 
H-0669/05  

 
Georgios KARATZAFERIS 

 
Reconhecimento do insucesso das autoridades gregas em 
atingir os objectivos de absorção de dotações para 2005 

 
H-0682/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Política regional - fundos de apoio 

 
H-0710/05  

  
Sr. McCREEVY 
 
 
Jacques TOUBON 

 
Estudo sobre o sector dos jogos de fortuna e azar no mercado 
interno 

 
H-0701/05  

 
Jelko KACIN 

 
Dificuldades enfrentadas pelas empresas de jogos de azar no 
contexto da promoção das suas actividades em outros Estados-
Membros da União Europeia 

 
H-0725/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Protecção dos consumidores em matéria de transacções 
financeiras transfronteiras 

 
H-0715/05  

  
Sra. FISCHER BOEL 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Regulamento (CEE) nº 2081/92: Protecção das indicações 
geográficas  -  Bolacha fina de Karlsbad 

 
H-0670/05  

 
Agnes SCHIERHUBER 

 
Protecção da indicação geográfica do "Olmützer Quargel" 
(queijo de Olmütz) ao abrigo do Regulamento (CEE) nº 
2081/92 

 
H-0687/05  

 
Zbigniew KUŻMIUK 

 
O mercado dos frutos na Polónia 

 
H-0681/05  

 
Johan VAN HECKE 

 
Pagamento de ajudas europeias à agricultura a favor de 
latifundiários aristocratas 

 
H-0690/05  
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS 

SETEMBRO II 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 
 

 
38 

 
8 

 
29(1) 

 
10 

 
0 

 
0 

 
1 

 
ALEXANDER 

 
Comissão 
 

 
58 

 
13 

 
42 

 
11 

 
0 

 
1 

 
2 

 
BARROT 
HÜBNER 
McCREEVY 
FISCHER BOEL 
 

 
Total 

 
96 

 
21 

 
71 

 
21 

 
0 

 
1 

 
3 
 

 
 

 
 
 
(1)  As respostas do Conselho foram enviadas a 13.10.05 em vez de 28.09.05. 
 A resposta à pergunta 15. (H-0688/05) ainda não está disponível 
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1 
 

 
 

 
No. 

 
No. PE 

 
Autor 

 
Objecto 

 
Apresent. 

 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
38/2005 

 
360.876 

 
Amalia SARTORI 

 
Introdução das notas de 1 e 2 euros 

 
22.06.2005 

 
22.09.2005 

 
329 

 
 
39/2005 

 
361.247 

 
Alessandra MUSSOLINI 

 
Allargamento da UE 
 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
3 

 
40/2005 

 
361.448 

 
Alessandra MUSSOLINI 

 
Os recursos energéticos e as tecnologias alternativaz 
 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
13 

 
41/2005 

 
361.500 

 
Richard HOWITT, David 
HAMMERSTEIN MINTZ, Ursula 
STENZEL, Admaos ADAMOU e 
Grażyna STANISZEWSKA 

 
Doenças reumáticas 

 
05.07.2005 

 
05.10.2005 

 
405 

 

 
42/2005 

 
361.499 

 
Jean-Claude MARTINEZ 

 
Os meios de sair da crise europeia 

 
06.07.2005 

 
06.10.2005 

 
3 
 

 

                                                      
1  Situação em  29.09.2005 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
43/2005 
 

 
363.288 

 
Jana BOBOŠIKOVÁ, Miloslav 
RANSDORF, Jaromír KOHLÍČEK, 
Sahra WAGENKNECHT e Bogdan 
GOLIK 

  
Condenando a contestação dos Acordos de Potsdam 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
18 

 
44/205 

 
363.289 

 
Christopher HEATON-HARRIS e 
Roger HELMER 
 

 
Comércio livre 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
12 

 
45/2005 

 
363.290 

 
Chris DAVIES, Nigel FARAGE, 
Timothy KIRKHOPE, Jean 
LAMBERT e Gary TITLEY 

  
Conselho de Ministros e o secretismo das suas 
actividades legislativas 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
126 

 
46/2005 

 
363.332 

 
Elspeth Attwooll, Nigel Farage, 
Timothy Kirkhope, Jean Lambert et 
Gary Titley 
 

 
Os direitos dos assistentes de língua estrangeira - 
'lettori' - em universidades italianas 

 
12.9.2005 

 
12.12.2005 

 
14 

 
47/2005 

 
363.533 

 
James Allister 

 
Os terroristas internacionais conhecidos como os "3 
Irlandeses da Colômbia" 

 
19.9.2005 

 
19.12.2005 

 
5 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
48/2005 

 
363.784 

 
Richard Corbett 

 
As doenças respiratórias 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
38 

 
49/2005 

 
363.785 
 

 
Richard Corbett 

 
Os "European City Guides" 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
29 

 
50/2005 

 
363.786 

 
Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, 
Karin Riis-Jørgensen, Gérard Onesta et 
Vasco Graça Moura 

 
As linhas SOS Criança na Europa 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
101 

 
51/2005 

 
363.291 

 
Silvana Koch-Mehrin 

 
A transparência financeira das ONG e dos parceiros 
sociais 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
36 

 
52/2005 

 
363.787 

 
David Martin, Paulo Casaca, Peter 
Skinner, Terence Wynn et Robert 
Evans 

 
A crescente preocupação internacional com a 
exploração da bílis de urso na China 

 
26.9.2005 

 
26.12.2005 

 
25 

 
53/2005 

 

 
364.038 

 
Charles Tannock, Jana Hybášková, 
Marek Siwiec, André Brie et 
Frédérique Ries 

 
A retirada de Israel da Faixa de Gaza 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
35 

 
54/2005 

 
364.049 

 
Den Dover et Kathy Sinnott 

 
Um apelo aos Estados-Membros para que apliquem 
taxas de IVA reduzidas no sector da habitação 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
22 

 
55/2005 

 
364.050 

 
Den Dover et Kathy Sinnott 

 
A promoção da eficiência energética dos edifícios 

 
28.9.2005 

 
28.12.2005 

 
22 
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NOMEAÇÃO DE RELATORES (Competência : F = Fundo/ P = Parecer) 
 
 
 
Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

 
Pflüger Tobias 
(GUE/NGL) 
 

 
Uma estratégia de 
desenvolvimento para a 
África 
 

 
AFET (P) 
 

 
20/09/2005 

 
2005/2142(INI) 

Koch-Mehrin Silvana 
(ALDE) 
 

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

BUDG (P) 
 

09/06/2005 2004/2207(INI) 

Lewandowski Janusz 
(PPE-DE) 
 

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

BUDG (P) 
 

26/10/2004 2004/0221(CNS) 

Hökmark Gunnar (PPE-
DE) 
 

A reforma das ajudas de 
Estado 2005-2009 

ECON (F) 
 

04/10/2005 2005/2165(INI) 

Batzeli Katerina (PSE) 
 

Relatório sobre a 
implementação da Carta 
Europeia das Pequenas 
Empresas 
 

ECON (P) 
 

21/09/2005 2005/2123(INI) 

Hughes Stephen (PSE) 
 

Acesso ao mercado dos 
serviços portuários 
 

EMPL (P) 
 

15/03/2005 2004/0240(COD) 

Blokland Johannes 
(IND/DEM) 
 

Pilhas e acumuladores e 
pilhas e acumuladores 
usados 
 

ENVI (F) 
 

14/09/2005 2003/0282(COD) 

Korhola Eija-Riitta (PPE-
DE) 
 

Regulamento que aplica 
a Convenção Århus às 
instituições e órgãos da 
CE 
 

ENVI (F) 
 

03/10/2005 2003/0242(COD) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Maštálka Jiří (GUE/NGL) 
 

Observatório Europeu 
da Droga e da 
Toxicodependência 
(reformulação) 
 

ENVI (P) 
 

22/09/2005 2005/0166(COD) 

Bauer Edit (PPE-DE) 
 

Período de reflexão: 
estrutura, temas e o 
quadro para uma 
avaliação do debate 
sobre a União Europeia 
 

FEMM (P) 
 

15/09/2005 2005/2146(INI) 

Bozkurt Emine (PSE) 
 

Agência dos direitos 
fundamentais da União 
Europeia 
 

FEMM (P) 
 

04/10/2005 2005/0124(CNS) 

Breyer Hiltrud 
(Verts/ALE) 
 

Registo, avaliação, 
autorização e restrições 
de produtos químicos - 
REACH (alter. Directiva 
67/548/CE) 
 

FEMM (P) 
 

24/09/2004 2003/0257(COD) 

Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

Perspectivas das 
relações comerciais 
entre a UE e a China 
 

INTA (F) 
 

03/02/2005 2005/2015(INI) 

Rothe Mechtild (PSE) 
 

Eficiência energética 
nas utilizações finais 
 

ITRE (F) 
 

27/09/2005 2003/0300(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

Pedido de levantamento 
da imunidade 
parlamentar de Vladimír 
Železný 
 

JURI (F) 
 

07/10/2004 2004/2173(IMM) 

Fourtou Janelly (ALDE) 
 

Reforço do quadro penal 
para a repressão das 
violações à propriedade 
intelectual 
 

JURI (F) 
 

15/09/2005 2005/0128(CNS) 

Speroni Francesco Enrico 
(IND/DEM) 
 

Pedido de defesa da 
imunidade parlamentar 
de J.-C. Marchiani 
 

JURI (F) 
 

15/09/2005 2005/2176(IMM) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Citação e notificação 
dos actos judiciais e 
extrajudiciais em 
matérias civil e 
comercial nos Estados-
Membros 
 

JURI (F) 
 

15/09/2005 2005/0126(COD) 

Zingaretti Nicola (PSE) 
 

Medidas penais 
destinadas a garantir o 
respeito dos direitos de 
propriedade intelectual 
 

JURI (F) 
 

15/09/2005 2005/0127(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

Período de reflexão: 
estrutura, temas e o 
quadro para uma 
avaliação do debate 
sobre a União Europeia 
 

JURI (P) 
 

15/09/2005 2005/2146(INI) 

Lechner Kurt (PPE-DE) 
 

Registo, avaliação, 
autorização e restrições 
de produtos químicos - 
REACH (alter. Directiva 
67/548/CE) 
 

JURI (P) 
 

07/10/2004 2003/0257(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Normas de 
armadilhagem sem 
crueldade para 
determinadas espécies 
animais 
 

JURI (P) 
 

13/07/2005 2004/0183(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

gases fluorados com 
efeito de estufa 

JURI (P) 
 

13/07/2005 2003/0189A(CO
D) 

Alvaro Alexander Nuno 
(ALDE) 
 

Informações relativas ao 
ordenante que 
acompanham as 
transferências de fundos 
 

LIBE (F) 
 

13/10/2005 2005/0138(COD) 

Brepoels Frederika (PPE-
DE) 
 

Reforço da cooperação 
policial transfronteiriça 
na ocasião de eventos 
internacionais na União 
Europeia 
 

LIBE (F) 
 

04/10/2005 2005/0804(CNS) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Cashman Michael (PSE) 
 

Regime simplificado de 
controlo das pessoas nas 
fronteiras externas 
 

LIBE (F) 
 

04/10/2005 2005/0158(COD) 

Cashman Michael (PSE) 
 

Regime simplificado de 
controlo das pessoas nas 
fronteiras externas, 
baseado no 
reconhecimento 
unilateral pelos Estados-
Membros de títulos de 
residência concedidos 
pela Suíça e pelo 
Liechtenstein 
 

LIBE (F) 
 

04/10/2005 2005/0159(COD) 

Gál Kinga (PPE-DE) 
 

Agência dos direitos 
fundamentais da União 
Europeia 
 

LIBE (F) 
 

14/09/2005 2005/0124(CNS) 

Kósáné Kovács Magda 
(PSE) 
 

Agência dos direitos 
fundamentais, 
actividades relativas ao 
Título VI do Tratado 
 

LIBE (F) 
 

14/09/2005 2005/0125(CNS) 

Roure Martine (PSE) 
 

Acordo que alarga à 
Dinamarca os critérios 
de determinação do 
Estado-Membro 
responsavél por um 
pedido de asilo e a 
criação do sistema 
"Eurodac" 
 

LIBE (F) 
 

10/01/2005 2004/0205(CNS) 

Roure Martine (PSE) 
 

Utilização conjunta de 
agentes de ligação 
destacados no 
estrangeiro pelas 
autoridades policiais dos 
Estados-Membros 
 

LIBE (F) 
 

13/10/2005 2005/0808(CNS) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Weber Manfred (PPE-
DE) 
 

Normas e 
procedimentos comuns 
relativos ao 
repatriamento dos 
nacionais de países 
terceiros que residam 
ilegalmente num 
Estado-Membro 
 

LIBE (F) 
 

14/09/2005 2005/0167(COD) 

Zappalà Stefano (PPE-
DE) 
 

Vistos para os Jogos 
Olímpicos e/ou Para-
Olímpicos de Inverno de 
2006 em Turim 

LIBE (F) 
 

04/10/2005 2005/0169(COD) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Período de reflexão: 
estrutura, temas e o 
quadro para uma 
avaliação do debate 
sobre a União Europeia 
 

LIBE (P) 
 

04/10/2005 2005/2146(INI) 

Kindermann Heinz (PSE) 
 

Requisitos de saúde 
animal aplicáveis aos 
animais e produtos da 
aquicultura 

PECH (F) 
 

15/09/2005 2005/0153(CNS) 

Kindermann Heinz (PSE) 
 

Despesas no domínio 
veterinário 

PECH (F) 
 

15/09/2005 2005/0154(CNS) 

Fourtou Janelly (ALDE) 
 

Aplicação de uma lei 
relativa à 
regulamentação das 
actividades urbanísticas 
(LRAU) 
(PET.609/2003) 
 

PETI (F) 
 

17/03/2005 2004/2208(INI) 

Železný Vladimír 
(IND/DEM) 
 

Período de reflexão: 
estrutura, temas e o 
quadro para uma 
avaliação do debate 
sobre a União Europeia 
 

REGI (P) 
 

05/10/2005 2005/2146(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acordo CE/Azerbaijão 
sobre certos aspectos 
dos serviços aéreos 
 

TRAN (F) 
 

15/03/2005 2005/0011(CNS) 

Wiersma Jan Marinus 
(PSE) 
 

Impostos sobre os 
veículos automóveis 

TRAN (P) 
 

14/09/2005 2005/0130(CNS) 
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO 
 
Relatórios e comunicações 
 
 
Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 

 
Relatório da Comissão: Primeiro Relatório sobre a aplicação do 
Regulamento (CE) N.º 2320/2002 relativo à segurança da aviação 
civil 
 

 
TRAN 
 

 
COM(2005)0428 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 
a aplicação pelos Estados-Membros da Directiva 95/50/CE do 
Conselho relativa a procedimentos uniformes de controlo do 
transporte rodoviário de mercadorias perigosas 
 

TRAN 
ENVI 
 

COM(2005)0430 

Comunicação da Comissão: Criar um espaço de aviação comum 
com a Ucrânia 
 

TRAN 
 

COM(2005)0451 

Relatório da Comissão: Primeiro relatório anual sobre os progressos 
obtidos em matéria de direito europeu dos contratos e revisão do 
acervo 

JURI 
IMCO 
LIBE 
 

COM(2005)0456 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
relativa à pertinência de introduzir regras a nível europeu para o 
estabelecimento de níveis mais pormenorizados na classificação 
NUTS 
 

REGI 
 

COM(2005)0473 

ª Commission staff working paper : Annex to the Communication 
from the Commission to the Council and the european Parliament 
"Thematic Strategy on air pollution" 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
AGRI 
 

SEC(2005)1132 

ª Commission staff working paper : Annex to The Communication 
on Thematic Strategy on Air Pollution and The Directive on 
"Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe" - Impact 
Assessment 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
AGRI 
 

SEC(2005)1133 

ª Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission "Reducing the Climate 
Change Impact of Aviation" - Impact Assessment 

ENVI 
ECON 
TRAN 
 

SEC(2005)1184 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 

ª Commission staff working document : Annex to the 
communication from the Commission "i2010 digital libraries" 

CULT 
ITRE 
JURI 
 

SEC(2005)1194 

ª Commission staff working document : Annex to the 
communication from the Commission "i2010 digital libraries" - 
Questions for online consultation 

CULT 
ITRE 
JURI 
 

SEC(2005)1195 

ª Commission staff working Document -Annex to the 
Communication from the Commission : Implementing the 
Community Lisbon Programme: A policy framework to strengthen 
EU manufacturing - Towards a more integrated approach for 
industrial policy - 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
JURI 
 

SEC(2005)1215 

ª Commission staff working Document - Annex to the  
Communication from the Commission Implementing the 
Community Lisbon Programme : A policy framework to strengthen 
EU manufacturing - Towards a more integrated approach for 
industrial policy - European Industry: A Sectoral Overview 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
JURI 
 

SEC(2005)1216 

ª Commission staff working Document - Annex to the 
Communication from the Commission “Implementing the 
Community Lisbon Programme : A policy framework to strengthen 
EU manufacturing - Towards a more integrated approach for 
industrial policy - 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
JURI 
 

SEC(2005)1217 

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

NOMEAÇÃO DOS JUÍZES DO TRIBUNAL DA FUNÇÃO PÚBLICA 
 
 
Em 21 de Setembro de 2005, o Presidente do Conselho da União Europeia transmitiu ao Parlamento 
Europeu, a título de informação, uma cópia autenticada da decisão de nomeação dos seguintes juízes do 
Tribunal da Função Pública da União Europeia: 
 
 
 - Irena BORUTA 
 - Stéphane GERVASONI 
 - Heikki KANNINEN 
 - Horstpeter KREPPEL 
 - Paul J. MAHONEY 
 - Charisios TAGARAS 
 - Sean VAN RAEPENBUSCH 
 
 

_______________ 
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM 
 
101/05 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 
sobre a situação na Somália 

Bruxelas, 19 de Setembro de 2005 
 
A União Europeia (UE) dá todo o seu apoio ao Primeiro-Ministro do Governo Federal de Transição da 
Somália e à sua iniciativa (formulada por carta de 13 de Setembro aos Ministros presentes em Mogadixo) de, 
após um processo de consulta, começar a realizar reuniões periódicas do Conselho de Ministros em 
Mogadixo. A UE insta os Ministros que se encontram em Mogadixo a reagirem positivamente a esta 
iniciativa, da inteira responsabilidade dos somalianos. A UE regista com agrado que a comunidade 
internacional de doadores decidiu financiar a mesma iniciativa. 
 
A UE está convicta de que se trata de um importantíssimo passo no sentido de solucionar os problemas 
pendentes que se põem às instituições federais de transição e de promover um diálogo inteira e 
verdadeiramente aberto a todos. A UE insta todos os somalianos a aproveitarem a oportunidade dada por esta 
iniciativa e realça a necessidade de que todas as partes envolvidas ponham de lado as suas divergências 
(abstendo-se, designadamente, de ameaças de conflito violento) para que o Conselho de Ministros, o 
Parlamento e os demais intervenientes somalianos relevantes possam trabalhar juntos em moldes 
transparentes e inclusivos. 
 
A União Europeia continua, todavia, preocupada perante os recentes relatos de actividades militares e 
declarações inflamadas (nomeadamente de extremistas) e o resultante aumento da tensão na Somália. Neste 
contexto, a UE apoia inteiramente a declaração de 8 de Setembro do Representante Especial do Secretário-
-Geral das Nações Unidas na Somália, François Lonseny Fall, segundo a qual não há solução militar para os 
problemas que se colocam às instituições federais somalianas. 
 
A comunidade internacional, que muito investiu no processo de reconciliação da Somália, continua disposta 
a apoiar as instituições federais de transição nos seus esforços de restabelecimento de um Estado operacional 
naquele país. No entanto, todo e qualquer regresso à violência virá inevitavelmente retardar o processo de 
reconciliação e aniquilar os progressos já realizados. 
 
Por conseguinte, a UE apela a todas as partes envolvidas para que se abstenham de preparativos militares e 
declarações inflamadas e se empenhem na resolução pacífica dos seus diferendos pela via do diálogo 
inclusivo. Em particular, a criação de uma eventual força militar nacional somaliana deverá ter lugar no 
quadro de um plano nacional de segurança e de estabilização a elaborar pelo Conselho de Segurança 
Nacional, em conformidade com a declaração do Presidente do CSNU de 14 de Julho de 2005. 
A concluir, a UE reafirma que a Carta Federal de Transição e as instituições criadas pela Conferência de 
Reconciliação Nacional da Somália constituem o único quadro em que a comunidade internacional pode dar 
o seu apoio à governação emergente da Somália. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia e a Croácia* – países candidatos –, 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 a presente declaração.  
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 

_______________ 
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102/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições legislativas e provinciais 
de 18 de Setembro de 2005 no Afeganistão 

Bruxelas, 19 de Setembro de 2005 
 
A União Europeia congratula-se com as eleições legislativas e provinciais que se realizaram em 
18 de Setembro no Afeganistão. 
 
O povo afegão mostrou uma vez mais o seu claro apoio a um futuro democrático. A UE saúda a coragem dos 
milhares de pessoas que, apesar das intimidações e das ameaças contra as suas vidas, se apresentaram como 
candidatos, bem como a coragem dos milhões de afegãos que exerceram o seu direito de voto. A taxa de 
participação e o modo, globalmente pacífico, como se desenrolaram estas eleições, constituem um 
testemunho da vontade do povo afegão de ver o seu país progredir. 
 
A UE congratula-se, em particular, com a participação das mulheres a todos os níveis do processo eleitoral. 
Embora as circunstâncias actuais não permitissem esperar que o processo fosse perfeito, a organização não 
deixou de ser um enorme sucesso. A UE apela a todos os candidatos para que aguardem calmamente os 
resultados das eleições e respeitem os resultados oficiais definitivos.  
 
A União Europeia enviou para o Afeganistão a maior missão internacional de observação eleitoral, sob a 
direcção de Emma Bonino. O envio da missão de observação, bem como o importante apoio financeiro 
prestado pela UE para a organização destas eleições sublinham o empenho continuado da UE na construção 
de um Afeganistão plenamente democrático, estável e próspero, livre do terrorismo, dos extremismos, da 
intimidação e da violência.  
 
É com orgulho que a UE e os seus Estados-Membros se associam à criação do Parlamento afegão e esperam 
que este órgão venha a ter um papel activo e construtivo no reforço da ordem democrática no Afeganistão. 
 
 

_______________ 
 
 
103/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 
sobre a Guiné-Bissau 

Bruxelas, 19 de Setembro de 2005 
 
A União Europeia toma nota de que no dia 1 de Outubro deverá ter lugar a cerimónia de tomada de posse do 
Presidente eleito, General João Bernardo Nino Vieira. A União Europeia espera que a cerimónia se realize 
como previsto de forma ordeira e serena.  
 
A União Europeia reitera a importância da estabilidade política e institucional da Guiné-Bissau, condição 
indispensável para a prossecução do apoio e da assistência da comunidade internacional e para o 
desenvolvimento das relações daquele país com as instituições financeiras internacionais. A continuidade das 
políticas financeiras e económicas terá de ser garantida, por ser essencial na perspectiva do apoio de 
emergência pós-conflito e bem assim para o êxito da Conferência de Doadores agendada para Novembro.  
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Neste contexto, é importante para a estabilidade da Guiné-Bissau que todos os intervenientes no processo 
político deste país respeitem inequivocamente os mandatos democráticos das autoridades eleitas e se 
empenhem na colaboração institucional.  
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia e a Croácia* – países candidatos –, 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 a presente declaração.  
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 
 

_______________ 
 
 
 
104/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
sobre as conversações a seis 

Bruxelas, 19 de Setembro de 2005 
 

A UE acolhe com satisfação a declaração conjunta dos participantes nas conversações a seis. Em especial, 
tomamos nota do compromisso reiterado pela República Popular Democrática da Coreia (RPDC) de 
renunciar às armas nucleares e a todos os seus programas nucleares existentes, bem como de reintegrar o 
Tratado de Não Proliferação. Aguardamos com interesse a aplicação rápida destes compromissos e o 
estabelecimento de verdadeiros mecanismos de verificação. 
 
A UE apoia as conversações a seis desde que tiveram início e está disposta a contribuir por todos os meios 
possíveis. Felicita-se com a cooperação e a flexibilidade de que deram provas os participantes e congratula-
-se nomeadamente com os esforços desenvolvidos pela China, que organizou estas conversações. 
 
 
 

_______________ 
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105/05 
 

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

Bruxelas, 23 de Setembro de 2005 
 
A União Europeia congratula-se com o anúncio, em 20 de Setembro, da formação do Governo de Unidade 
Nacional (GUN). Trata-se de um importante passo histórico no sentido da paz no Sudão. A UE felicita tanto 
o Partido do Congresso Nacional como o Movimento Popular de Libertação do Sudão pela coragem de que 
deram provas ao levar por diante a implementação do Acordo de Paz Global (APG), e congratula-se com a 
representação de outros partidos políticos neste Governo. A UE exorta agora o GUN a proceder rapidamente 
à implementação de outros aspectos do APG, incluindo, como primeiro passo, a criação da comissão de 
avaliação a quem caberá acompanhar o processo. 
 
A União Europeia saúda igualmente o início em Abuja, em 15 de Setembro, dos trabalhos preparatórios para 
a próxima ronda de Conversações de Paz Inter-Sudanesas sobre o Darfur, conduzidas pela União Africana. A 
UE apela a todas as partes para que participem nas próximas negociações sem condições prévias e para que 
negociem de boa fé e num espírito de flexibilidade para alcançar o mais rapidamente possível um acordo que 
garanta uma paz justa e duradoura no Darfur. 
 
A UE exprime ainda a sua extrema preocupação ante os recentes relatos de confrontos graves no Darfur, em 
que aparentemente terão estado envolvidos elementos dos movimentos armados, das forças governamentais e 
das milícias árabes, incluindo os mais recentes incidentes na vertente Leste do Jebel Marra e em Sheiria, no 
Sul do Darfur. A UE exorta todos os beligerantes a conterem de imediato os seus combatentes e a garantirem 
que as suas forças respeitem o direito internacional, bem como o acordo de cessar-fogo de Ndjamena e os 
Protocolos de Abuja. Todas as partes têm a responsabilidade de encontrar uma solução pacífica para o 
conflito, e é inaceitável qualquer tentativa de sabotar o processo de paz de Abuja. A UE espera que a Missão 
da UA no Sudão conclua rapidamente a sua investigação sobre estes incidentes. 
 
Na sequência dos recentes relatórios do Secretário-Geral da ONU, a UE condena também o considerável 
aumento dos casos de rapto, perseguição, extorsão e pilhagem, e faz notar que tais actos estão a prejudicar 
gravemente a indispensável prestação de ajuda humanitária. A UE exorta por isso todas as partes, e em 
especial o Movimento/Exército de Libertação do Sudão, a conterem os seus combatentes e a garantirem que 
as suas forças respeitem o direito internacional. 
 
A UE reitera o seu empenhamento numa resolução de todos os conflitos que assolam o país, incluindo o 
Darfur; na implementação do Acordo de Paz Global; e no estabelecimento de um Sudão pacífico, próspero e 
democrático. 
 
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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106/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
que condena as acções dos Tigres de Libertação  

do Eelam Tamil (LTTE) 
Bruxelas, 29 de Setembro de 2005 

 
A União Europeia condena o continuado recurso à violência e ao terrorismo por parte dos Tigres de 
Libertação do Eelam Tamil (LTTE). Ao usarem de tais métodos, totalmente inaceitáveis, para procurar 
atingir os seus objectivos políticos, os LTTE mais não fazem do que prejudicar a sua posição e credibilidade 
enquanto parceiro negocial e comprometer gravemente o processo de paz a que o povo cingalês tanto aspira. 
 
A União Europeia condena uma vez mais o odioso assassinato do Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Lakshman Kadirgamar, e de tantas outras pessoas que assim têm perecido no Sri Lanka ao longo das últimas 
semanas. 
 
A União Europeia está a analisar activamente a possibilidade de proceder à inclusão formal dos LTTE na lista 
das organizações terroristas. Para já, a UE decidiu que, com efeito imediato e até nova ordem, nenhuma 
delegação dos LTTE será recebida nos seus Estados-Membros. 
 
A União Europeia decidiu igualmente que, se necessário, cada Estado-Membro tomará novas medidas 
nacionais para pôr travão a actividades ilegais ou indesejáveis (entre as quais o financiamento e a 
propaganda) dos LTTE, das organizações que lhe estão associadas e dos seus simpatizantes conhecidos. 
 
A União Europeia reafirma ainda que está seriamente preocupada com o facto de os LTTE continuarem a 
recrutar e reter crianças-soldados e lembra-lhes que nada pode justificar a prossecução desta prática abjecta. 
 
A União Europeia aproveita este ensejo para destacar a declaração pela qual, em 19 de Setembro, os Co-
-Presidentes da Conferência de Doadores, realizada em Tóquio, apelaram aos LTTE para que, 
nomeadamente, tomassem sem tardar medidas públicas no sentido de demonstrar o seu empenho no processo 
de paz e a sua vontade de mudança. 
 
A União Europeia insta todas as partes cingalesas a darem provas de empenho e responsabilidade para com o 
processo de paz ao longo do período eleitoral que se aproxima e a absterem-se de actos susceptíveis de 
comprometer uma resolução pacífica e política do conflito. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia e a Croácia* – países candidatos –, a Albânia, a 
Antiga República Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia e Montenegro – países do 
Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos –, bem como a Ucrânia e República da 
Moldávia, subscrevem a presente declaração. 
 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
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107/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 
sobre a situação dos presos políticos José Daniel Ferrer Garcia, Víctor Rolando Arroyo e Félix 

Navarro 

Bruxelas, 29 de Setembro de 2005 
 

A UE tomou conhecimento, com grande apreensão, da situação dos presos políticos José Daniel Ferrer 
Garcia, Víctor Rolando Arroyo e Félix Navarro, cujo estado de saúde é extremamente precário devido à 
greve de fome que realizam como protesto pelas condições em que se encontram detidos. 

A UE apela às autoridades cubanas para que tomem imediatamente medidas no sentido de melhorar as 
condições de detenção destes e de outros presos políticos que são mantidos em circunstâncias abaixo dos 
padrões mínimos das Nações Unidas para o tratamento dos prisioneiros. 

A UE reitera o seu pedido urgente a Cuba para que liberte incondicionalmente todos os presos políticos ainda 
detidos. 

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

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

 
 

_______________ 
 
 
108/05 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 
sobre a Bielorrússia, na sequência do assédio ao  

jornal independente "Narodnaya Volya" 
Bruxelas, 5 de Outubro de 2005 

 
A União Europeia manifesta a sua preocupação pelo futuro da imprensa independente na Bielorrússia, na 
sequência do assédio de que foi alvo o último diário independente que ainda existia no país – o jornal 
"Narodnaya Volya". A UE condena a multa exorbitante imposta ao jornal e a rescisão dos contratos de 
impressão e distribuição por parte das empresas do sector que são monopólio do Estado. A UE lamenta que o 
espaço mediático esteja a ser cada vez mais controlado pelo Governo e receia que este último incidente 
venha impor novas restrições ao acesso da população bielorrussa a uma informação livre e objectiva sobre os 
acontecimentos no país. 
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A UE insta o Governo da Bielorrússia a honrar os compromissos que assumiu, no quadro da OSCE, em 
matéria de liberdade de expressão, de imprensa e de informação, bem como a permitir aos meios de 
comunicação independentes que exerçam livremente a sua actividade. A UE exorta igualmente o Ministro da 
Informação a encontrar-se com os Chefes de Missão da UE em Minsk para debater a situação dos meios de 
comunicação social na Bielorrússia. 
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.  
 
 

_______________ 
 
109/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o referendo realizado na Argélia a 
respeito da Carta para a Paz e a Reconciliação Nacional 

Bruxelas, 10 de Outubro de 2005 
 
A UE congratula-se com a participação do povo argelino no referendo nacional sobre a Carta para a Paz e a 
Reconciliação Nacional. A UE espera que, com base na consulta ao seu povo, a Argélia alcance uma paz e 
reconciliação duradouras, assentes no primado do Direito e no respeito pelos direitos humanos, rumo a uma 
sociedade próspera e segura. 
 
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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111/05 
 

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

Bruxelas, 12 de Outubro de 2005 
 
A União Europeia (UE) condena o assassinato de três elementos do pessoal da Missão da União Africana no 
Darfur (AMIS), bem como de dois civis ao serviço da empresa PAE (Pacific Architects and Engineers), 
ocorrido no Darfur em 8 de Outubro. A Tróica da UE, que se encontrava de visita ao Sudão na mesma data, 
abordou com frontalidade o incidente junto do Governo sudanês. Trata-se dos primeiros casos de morte em 
serviço sofridos pela AMIS, os quais vêm evidenciar a grave degradação da situação de segurança no 
terreno. A UE apresenta as suas condolências à União Africana, ao Governo nigeriano, à PAE e às famílias 
das vítimas. 
 
A UE manifesta igualmente a grande preocupação que lhe suscita o rapto, no dia 9 de Outubro, de dezoito 
elementos da AMIS, número que veio a aumentar para quarenta e um, e apela à imediata libertação de todas 
as pessoas raptadas. 
 
É completamente inaceitável que o pessoal da AMIS seja assim tomado como alvo. Os soldados da AMIS 
trabalham sem descanso e em condições muito difíceis para restabelecer a segurança no Darfur. Todas as 
partes em conflito devem cooperar com a Missão da União Africana. 
 
A UE aguarda as conclusões definitivas do inquérito levado a efeito pela UA. Os autores destes actos 
odiosos devem ser levados a tribunal. Para tal, a UE exige que os nomes dos que vierem a ser considerados 
responsáveis por estas atrocidades sejam comunicados à Comissão de Sanções das Nações Unidas, para que 
lhes possam ser impostas sanções em conformidade com a Resolução 1591 do CSNU, bem como ao Tribunal 
Penal Internacional, a fim de se proceder a uma investigação complementar nos termos da Resolução 1593 
do CSNU. 
 
É essencial que o Governo do Sudão, por seu lado, tome as medidas necessárias para permitir a colocação no 
terreno do equipamento indispensável para aumentar a eficácia da AMIS. Durante a Tróica ministerial 
UE-Sudão, que teve lugar a 8 de Outubro, a Delegação da UE referiu, sem margem para equívocos, que 
esperava que o Governo do Sudão tomasse medidas para que fosse possível colocar no terreno as 105 
viaturas blindadas de transporte de pessoal que são necessárias para assegurar a protecção do pessoal da 
AMIS, bem como da população civil no Darfur. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia e a Croácia* – países candidatos –, 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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112/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a Posição Comum do Conselho 
2005/689/PESC, de 6 de Outubro de 2005, que prorroga a Posição Comum 2004/694/PESC relativa a 
medidas adicionais de apoio ao exercício efectivo do mandato do Tribunal Penal Internacional para a 

antiga Jugoslávia (TPIJ) 
Bruxelas, 14 de Outubro 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 – e a Islândia, o Liechtenstein e a 
Noruega – países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, declaram que subscrevem os 
objectivos da Posição Comum do Conselho 2005/689/PESC, de 6 de Outubro de 2005, que prorroga a 
Posição Comum 2004/694/PESC relativa a medidas adicionais de apoio ao exercício efectivo do mandato do 
Tribunal Penal Internacional para a antiga Jugoslávia (TPIJ). Mais declaram que assegurarão a conformidade 
das suas políticas nacionais com a referida posição comum. 
 
A União Europeia regista e saúda este compromisso. 
 
* A Croácia continua a fazer parte do Processo de Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL 
 

 
 

ASSEMBLEIA PLENÁRIA 
DE 28-29 DE SETEMBRO 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 assinalada com a presença de Louis MICHEL, membro da Comissão Europeia, 
cuja intervenção teve como tema o futuro da política de desenvolvimento da UE, no quadro da adopção do 
parecer sobre o consenso europeu. 
 
 
1. DIREITO EUROPEU 

• Aplicar melhor a legislação 
– Relator: VAN IERSEL (Empregadores – NL) 
 
– Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1069/2005 
 

– Pontos principais:  
 

No presente parecer, o CESE defende que o objectivo “legislar melhor” está intimamente ligado às 
questões de execução e cumprimento da legislação: uma boa lei é uma lei exequível e cumprida. Na 
Europa, há diferenças ao nível de culturas e competências e os esforços para uma execução efectiva das 
normas variam em intensidade. 
 
O CESE distingue vários conjuntos de acções a desenvolver pelos Estados-Membros e pela Comissão. 
Para os Estados-Membros é acima de tudo uma questão de vontade política. A atitude das administrações 
nacionais tem de reflectir o facto de elas próprias serem a União Europeia e estarem, assim, implicadas 
nas decisões da União. Devem, portanto, abster-se de tomar medidas complementares à legislação 
comunitária e proceder a selecções arbitrárias. Por outro lado, importa melhorar a informação.  

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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O CESE advoga um papel activo da Comissão na promoção da confiança entre autoridades responsáveis 
por fazer cumprir a legislação, no apoio a redes de poderes públicos, na avaliação sistemática do seu 
desempenho e na identificação e difusão das boas práticas.  
 
Para o CESE, impõe-se uma mudança cultural, inclusivamente a mudança do aumento da nova legislação 
comunitária para pôr a tónica na efectiva aplicação, garantindo, desse modo, que a legislação e as 
políticas comunitárias adoptadas produzem plenamente os seus efeitos.  
 

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

 
• Legislar melhor (OMU) 
– Relator: RETUREAU (Trabalhadores – FR) 
 
– Referência: Parecer exploratório – CESE 1068/2005 
 
– Pontos principais: 
 

Legislar melhor é colocar-se ao nível do utente da norma jurídica, o que implica um método 
participativo. 
 
Legislar melhor é também legislar menos, pois demasiada legislação cria opacidade jurídica, fonte, 
nomeadamente, de obstáculos às trocas; é, igualmente, assegurar-se de que a execução da norma será 
eficaz e simples (vide parecer do CESE 606/2005 final, relator: van Iersel). Ao mesmo tempo, há que 
considerar devidamente a expectativa de segurança que emana da sociedade civil e a necessidade de 
segurança jurídica e de estabilidade expressa pelas empresas.  
 
Cada Direcção-Geral (DG) da Comissão Europeia deve propor um programa proporcionado de 
simplificação, precisando a necessidade e o impacte previsível das suas propostas para os destinatários da 
legislação candidata à simplificação e determinando as medidas propostas para cada grupo de textos 
seleccionados, bem como os recursos considerados necessários para realizar tal programa. 
 
Alterar profundamente ou flexibilizar legislação, cujos efeitos práticos divergem dos objectivos 
perseguidos não é um enfraquecimento da autoridade do legislador, mas, pelo contrário, uma 
demonstração de inteligência política capaz de reforçar a confiança dos destinatários e o respeito do 
direito. 
 
Acresce que a avaliação legislativa apenas é concebível como um exercício pluralista e participativo, 
para lhe conferir uma legitimidade política e prática incontestável.  
 
O CESE considera que a tarefa de tornar o corpus jurídico comunitário mais simples, coerente e 
pertinente não é uma questão profundamente política que exige uma intensa mobilização 
interinstitucional, sustentada por um apoio participativo igualmente intenso da sociedade civil 
organizada.  

mailto:jeanpierre.faure@cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS 

 

68 

Boletim 24.10.2005 
  

- PT - PE 360.492 

 
– Contacto: Jean-Pierre Faure  

              (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierre.faure@esc.eu.int) 
 

 
 
• Livro verde– lei aplicável ao divórcio 
− Relator: Daniel RETUREAU (Trabalhadores – FR) 
− Referência: COM(2005) 82 final – CESE 1064/2005 
 
− Pontos principais:  

 
Dada a grande diversidade no que respeita à legislação em matéria de divórcio e de separação judicial, 
bem como quanto às condições e consequências da nulidade do casamento, o Livro Verde propõe 
(prudentemente) que não se escolha a via da harmonização do Direito substantivo. 
 
O Comité continua aberto a uma questão tão importante para os cidadãos e respectiva mobilidade; 
acompanhará o resultado das negociações entabuladas pela Comissão, bem como as propostas mais precisas 
de regulamentação que seguidamente poderão vir a ser apresentadas; poder-se-ia perspectivar uma 
reformulação do Novo Regulamento Bruxelas II ou um regulamento específico para o divórcio. 

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

 
 

2. DIREITOS SOCIAIS E DAS SOCIEDADES 
 

• Diálogo social e mutações industriais 
– Relator: ZÖHRER (Trabalhadores – AT) 
   
–   Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1073/2005 

 
– Pontos principais: 

O Comité louva os esforços desenvolvidos no sentido de reforçar o diálogo social, sobretudo nos novos 
Estados-Membros. Trata-se de um instrumento-chave para a gestão das mutações industriais pelo facto de 
estimular a inovação e a competitividade e contribuir para a realização dos objectivos de Lisboa. Ora, o 
êxito das transformações não se mede apenas em função da competitividade de uma empresa ou de um 
sector, mas também pela gestão social e seus efeitos. 
 
O Comité confere grande importância às iniciativas sectoriais e, como tal, apoia o projecto da Comissão 
que visa encorajar novos sectores a lançarem um diálogo social, recomendando que o mesmo não se 
limite aos sectores económicos em crise, uma vez que importa antecipar as mutações e assegurar a sua 
gestão atempada e positiva. Nesta óptica, os instrumentos analíticos de que dispõem os parceiros sociais 
devem ser melhorados. 

mailto:jeanpierre.faure@cese.europa.eu
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O Comité realça o papel que os conselhos de empresa europeus podem desempenhar e aguarda com 
interesse a comunicação anunciada sobre a responsabilidade social das empresas, acolhendo 
favoravelmente a abordagem global e transversal adoptada pela Comissão na recente comunicação 
intitulada «Reestruturações e emprego», sobre a qual está a ser preparado um parecer. 
 

    –   Contacto: José Miguel Cólera 
                (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
 
• Política social/Navegação interior  
– Relator: ETTY (Trabalhadores – NL) 
–   Co-relator: SIMONS (Empregadores – NL) 

 
 –    Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1071/2005 

 
–  Pontos principais: 

 
O CESE considera que é chegado o momento de formular uma política social comunitária para a 
navegação interior, de preferência num âmbito pan-europeu. Essa política deverá vigorar em todas as 
vias navegáveis europeias, dispor de uma base ampla e uniforme e ter em conta as condições específicas 
locais e regionais. O regime jurídico está enormemente fragmentado e deveria ser harmonizado e 
uniformizado, sobretudo à luz das novas complicações trazidas pelo alargamento da UE. De momento, as 
principais prioridades parecem ser as regras em matéria de tripulações e de períodos de trabalho e de 
descanso, assim como a instauração de um verdadeiro diálogo social activo. A Comissão Europeia é a 
mais indicada para promover este processo. Para elaborar um novo projecto de política social na 
navegação interior na UE, a Comissão deverá colaborar estreitamente com os parceiros sociais, a CCNR 
(Comissão Central de Navegação no Reno), a Comissão do Danúbio e organizações internacionais. Isso 
requer que os países membros da CCNR e da Comissão do Danúbio dêem às suas instâncias as 
competências necessárias no domínio da política social e reforcem a sua capacidade. Durante este 
processo de revisão e de adaptação será primordial criar condições equitativas e tornar o sector mais 
atraente tanto para as pessoas que nele estão já empregadas como para potenciais interessados, em razão 
sobretudo do esperado aumento da concorrência quer no interior do próprio sector da navegação interior 
quer entre este e os outros modos de transporte. O diálogo social sectorial (a nível nacional e europeu) é 
o melhor instrumento para conciliar os pontos de vista dos empregadores, dos independentes e dos 
trabalhadores assalariados, e os objectivos da política comunitária, sobretudo no que respeita à legislação 
e à regulamentação sobre a tripulação e os períodos de trabalho e de descanso dos tripulantes. Para o 
futuro da União Europeia é essencial uma maior atenção ao aspecto da educação e da formação, para o 
que é necessária a contribuição dos parceiros sociais. Tais acordos serão aplicáveis se os parceiros sociais 
concordarem em que as necessidades específicas do sector requerem disposições adicionais às normas 
mínimas definidas pelo Conselho. 
 

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

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
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• Segurança social dos trabalhadores assalariados e não assalariados 
− Relator: RODRIGUEZ GARCIA CARO (Empregadores – ES) 

 
− Referência: COM(2004) 830 final – 2004/0284 COD – CESE 1065/2005 
 
− Pontos principais:  
 

 
De modo geral, o Comité acolhe favoravelmente a proposta de regulamento, sob reserva das observações 
constantes do presente parecer. O Comité considera positivas a simplificação e melhoria do texto dos 
Regulamentos nº 1408/71 e nº 574/72, para favorecer a livre circulação dos cidadãos da União, mas crê 
que seria ainda mais positiva a entrada em vigor do Regulamento nº 883/2004, que representa, por si só, 
uma simplificação global e de grande alcance em matéria de coordenação dos sistemas de segurança 
social. 
 
Uma vez que o Comité não pôde pronunciar-se sobre o texto saído do longo trâmite legislativo respeitante 
ao Regulamento nº 883/2004, considera que deveria elaborar, sem demora, um parecer de iniciativa sobre 
o mesmo, antes do início dos trâmites legislativos do novo regulamento de aplicação que a Comissão está 
a ultimar. 
 
O Comité insta com a Comissão para se concluir quanto antes a proposta de regulamento de aplicação, 
bem como com o Conselho e o Parlamento Europeu para acelerarem o processo legislativo para a 
adopção deste regulamento, por forma que não se repita a morosa experiência da tramitação do 
Regulamento nº 883/2004, tendo especialmente em conta o ano da mobilidade dos trabalhadores, em 
2006. 
 
No respeitante às reformas constantes dos diferentes anexos do Regulamento nº 1408/71, o Comité 
solicita a supressão quanto antes da referida no Anexo II, Parte II, sobre os subsídios de nascimento e 
adopção, por acordo dos Estados-Membros que ainda mantêm esta situação excepcional.  
 
 

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

 
 

3. IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E DE TRATAMENTO  
• Pobreza entre as mulheres na Europa 
− Relatora: KING (Trabalhadores – UK) 
 
− Referência: Consulta do Parlamento Europeu – CESE 1074/2005 
 

Em Abril de 2005, o Parlamento Europeu decidiu, durante a reunião de 28 de Abril de 2005, pedir ao 
CESE a elaboração de um parecer sobre o tema “Pobreza entre as mulheres na Europa”. 

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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− Pontos principais: 

 
• O CESE saúda o Relatório conjunto da Comissão e do Conselho sobre a inclusão social, de 5 de 

Março de 2004, mas entende que o relatório peca por uma omissão flagrante, a saber, o facto de não 
ter sido recomendada a identificação e monitorização de indicadores relativos aos géneros.  

• Reconhecer a perspectiva de género na problemática da pobreza contribuirá para o objectivo de 
erradicação da pobreza adoptado na Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Social, realizada em 
Copenhaga em 1995. 

 
• Embora muitos Estados-Membros tenham tomado disposições para incluir as questões da pobreza e 

da integração social na formulação das respectivas políticas nacionais, mais poderia ser feito através 
do envolvimento dos parceiros sociais e das ONG na formulação e aplicação das políticas. 

 
• Os objectivos da Estratégia de Lisboa no sentido de aumentar a taxa de emprego feminino devem ser 

acompanhados de estratégias de desenvolvimento da empregabilidade das mulheres em risco de 
pobreza. Por outro lado, são necessárias mais iniciativas e mais medidas que garantam a subsistência 
das mulheres em todas as fases da sua vida.  

 
• O intercâmbio de experiências entre os Estados-Membros nos domínios que se prendem com as 

mulheres e a pobreza – regimes de pensões, protecção social, gravidez entre adolescentes, tráfico de 
mulheres, etc. – pode ser particularmente útil. 

 
• O Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e Mulheres, que será inaugurado em 2007, só poderá 

avançar com as alterações necessárias se dispuser dos meios orçamentais necessários. 
 

–     Contacto: Torben Bach Nielsen 
                     (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
• Criação do Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e Mulheres 
–   Relatora: Štechová (Trabalhadores – CZ) 

 
− Referência: COM(2005) 81 final – 2005/0017 COD – CESE 1066/2005 
 
− Pontos principais:   
 
− Patrocina a proposta de criar um Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e Mulheres, pois entende 

que ele se poderá tornar nesse instrumento eficaz – dotado de grandes potencialidades – que apoiará os 
esforços da UE e dos Estados-Membros, tendo em vista incrementar a promoção da igualdade entre os 
sexos, tanto no plano jurídico como na prática. 

 
− O Instituto não deverá substituir nem enfraquecer as agências especializadas com provas dadas nem 

aquelas cuja instalação está a ser preparada a nível comunitário. Além disso, a criação do Instituto não 
deve afectar a aplicação do princípio de mainstreaming (integração da perspectiva da igualdade entre os 
sexos) nos órgãos e em todas as políticas e programas comunitários.  

 
− O CESE insiste em que os representantes dos parceiros económicos e sociais europeus e da organização 

não governamental representativa pertinente gozem do mesmo estatuto no Conselho de Administração 
que os restantes membros, ou seja, disporem do direito de voto. 

mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu
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− O CESE considera essencial que os recursos financeiros destinados ao Instituto lhe permitam levar a 

cabo as suas missões, a par de outras agências ou programas comunitários que tratam também dos 
problemas de igualdade entre homens e mulheres. 

 
− Contacto: Ewa Kaniewska 
                   (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 
4. COESÃO TERRITORIAL 

• Contributo do turismo para a recuperação socioeconómica das zonas em 
declínio 

– Relator: MENDOZA CASTRO (Trabalhadores – ES) 
 
– Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1057/2005 
 
– Pontos principais: 

 
No seu parecer, o CESE recomenda: 
 

 a realização de um projecto-piloto, baseado em experiências bem sucedidas, que estude na 
prática o melhor método para a aplicação dos fundos estruturais na promoção do turismo nas 
zonas em declínio socioeconómico; 

 
 promover a coordenação de acções dos diferentes níveis de administração: estatal, regional e 

local; 
 

 a criação de observatórios de turismo que analisem as potencialidades do sector e que planeiem 
as diferentes estratégias e políticas integradas de desenvolvimento turístico; 

 
 a elaboração de políticas europeias em torno da configuração de um modelo turístico europeu, 

baseado não necessariamente em disposições normativas mas sim em princípios de 
sustentabilidade, de protecção do ambiente, de qualidade de serviços, de produtos e emprego, 
segurança dos consumidores, cooperação público-privado, acessível a todas as pessoas, fomento 
dos valores patrimoniais e culturais locais e outros valores que devem garantir que o turismo na 
Europa e em todos os países respeita e se funda em princípios de solidez a curto, médio e longo 
prazos. 

 
Por outro lado, o CESE considera que o turismo é possivelmente e para muitas situações diversas de 
zonas em declínio uma boa alternativa para conseguir uma fonte de actividade económica com grande 
potencial de desenvolvimento social, empresarial e laboral. É importante criar produtos e ofertas capazes 
de criar procura turística nessas zonas. 
 
O CESE assinala diversos obstáculos que se apresentam para a alternativa turística das zonas em 
declínio, bem como condições para que a alternativa turística para as zonas em declínio seja viável, 
dependendo de vários factores em cada zona. 
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Por último, o CESE sublinha que para garantir a visibilidade das empresas turísticas criadas como 
alternativa nas zonas em declínio, é essencial que, na região, se criem diversas actividades 
complementares capazes de colaborar num objectivo comum, desenvolvendo uma autêntica "aliança 
turística" em que cada empresa deve encarar-se como parte de toda uma oferta turística. 

 
– Contacto: Nemesio Martinez  

               (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
5. COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

 
• Política de desenvolvimento da União Europeia – 'O consenso europeu' 
− Relator: ZUFIAUR (Trabalhadores – ES) 

 
−  Referência: COM(2005) 311 final – CESE 1072/2005 

 
− Pontos principais:  

 
• O CESE propõe que a política europeia de desenvolvimento seja posta ao mesmo nível que a política 

de segurança.  
• A promoção do modelo social europeu deverá ser, no novo contexto da mundialização económica, 

um eixo central da política de desenvolvimento europeia. 
• Propõe-se que a redução dos subsídios (incluindo os subsídios agrícolas) esteja ligada aos preços de 

exportação, porque isso contribuiria para a redução da pobreza. 
• O CESE propõe a inclusão nos acordos de associação da UE com os vários países e regiões do 

mundo de uma dimensão social, pelo que o CESE propõe que a garantia do trabalho digno seja 
proclamada o 9º Objectivo de Desenvolvimento do Milénio. 

• Recomenda-se que a defesa dos direitos humanos seja uma das vertentes da política de 
desenvolvimento da UE. O CESE propõe que esta política preveja medidas para a protecção efectiva 
dos activistas dos direitos humanos, incluindo os direitos humanos no trabalho, nas regiões onde há 
cooperação. 

• Defende-se a inclusão da dimensão ambiental nos indicadores de eficácia na aplicação da estratégia 
de desenvolvimento. 

• A política de desenvolvimento da UE deve contribuir para a integração legal dos imigrantes e para 
os direitos dos mesmos. 

• O CESE defende a coerência entre o conjunto de políticas da UE e a estratégia de desenvolvimento, 
bem como a necessária autonomia e especificidade da política de desenvolvimento em relação a 
outras políticas. 

• O Comité insta ainda a Comissão Europeia, o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu a apoiarem 
o reforço do papel do CESE no que respeita à relação com os actores económicos e sociais de outras 
regiões, como a América Latina e os países euromediterrânicos. 

• Salienta-se que a promoção de quadros estáveis e democráticos de relações laborais e de diálogo 
social e o incentivo à responsabilidade social das empresas são objectivos centrais da política 
europeia de desenvolvimento. 
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• Recomenda-se que a política europeia de desenvolvimento dê mais atenção aos países de rendimento 

médio em que existem consideráveis problemas internos de pobreza e desigualdade. 
• O CESE propõe que as medidas de anulação da dívida aprovadas pelo G8 sejam estendidas a todos 

os países pobres e financiadas com recursos efectivamente adicionais. 
• O Comité defende a necessidade de fontes adicionais de financiamento para cumprir os objectivos de 

desenvolvimento e preservar os bens públicos mundiais. 
• O CESE considera a desvinculação da ajuda um dos objectivos centrais da estratégia europeia de 

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

 
• O papel dos órgãos consultivos e das organizações socioprofissionais na aplicação dos acordos de 

associação e no âmbito da política europeia de vizinhança  
•  
–    Relatora: CASSINA (Trabalhadores – IT) 

 
− Referência: Relatório de informação – CESE 520/2005 fin  
 
− Pontos principais:  

 
O relatório de informação da Secção de Relações Externas pretende indicar os campos de aplicação, as 
condições e as modalidades de realização da política europeia de vizinhança (PEV). Propõe um papel 
específico para os órgãos consultivos e identifica o lugar da função consultiva. Sublinha as 
responsabilidades dos países terceiros em questão bem como das instituições europeias. Por fim, o 
relatório de informação dá indicações aos governos dos países parceiros mediterrânicos (PPM) e às 
instituições da UE, a fim de suscitar a implicação dos órgãos consultivos, dos actores da sociedade civil 
na aplicação das políticas de parceria e na PEV. O relatório recomenda, designadamente, que se: 
 
- Apoie o desenvolvimento da representatividade dos parceiros sociais nos PPM; 
- Avalie, juntamente com os órgãos consultivos, os pontos dos PAN que poderão/deverão ser 

aplicados com a ajuda das organizações da sociedade civil e favorecer a mobilização destas 
organizações em todos os níveis em que isso se afigure útil; 

- Considere a função consultiva como um pilar da democracia participativa; 
- Informe, consulte e faça participar os parceiros sociais, as ONG e os demais actores 

socioeconómicos na concepção das várias medidas a adoptar. 
 

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

 
•  Dimensão setentrional e seu plano de acção 
–    Relator: HAMRO-DROTZ (Empregadores – FI) 

 
−  Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1067/2005 
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−  Pontos principais:  

 
A UE conta com um contributo do CESE para a execução do Plano de Acção da Dimensão Setentrional. 
O CESE será convidado para a 4ª Conferência Ministerial, organizada pela Presidência britânica, em 
Novembro de 2005. 
 
É ainda muito escasso o conhecimento geral sobre a dimensão setentrional e são muito poucas as 
iniciativas de governos, entidades ou associações para informar e envolver as organizações da sociedade 
civil no segundo plano de acção. 
 
O Comité apoia a proposta de associar a dimensão setentrional à cooperação entre a UE, a Rússia e os 
quatro espaços comuns. Deveriam ser previstos mecanismos de cooperação neste contexto, por exemplo, 
um conselho director misto. 
 
Deve ser dado destaque ao papel da sociedade civil no contexto dos roteiros para a cooperação 
UE-Rússia, por forma a estabelecer uma consulta estruturada das organizações da sociedade civil nos 
futuros mecanismos da dimensão setentrional. 
 
Os actuais organismos regionais na zona do Báltico, sobretudo o Conselho dos Estados do Mar Báltico, 
devem desempenhar um papel central no futuro da dimensão setentrional. 
 
Maior divulgação ao público da informação sobre a dimensão setentrional. Para o efeito, é necessário 
aperfeiçoar o Sistema de Informação sobre a Dimensão Setentrional. 
 
O financiamento das parcerias da dimensão setentrional deve ser decidido caso a caso, cabendo aos 
governos e às instituições financeiras internacionais (IFI) o papel central. 
 

− Contacto: Gatis Eglitis 
                   (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail : gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
6. SAÚDE 
 
• A obesidade na Europa – papel e responsabilidades dos parceiros da sociedade 

civil 
–   Relatora: SHARMA (Empregadores – UK) 

 
− Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1070/2005 
 
− Pontos principais:  

 
− A prevalência de pessoas obesas tem aumentado de forma muito acentuada nos últimos 30 anos. Em 
2000, a OMS considerou este facto como a maior ameaça que o Ocidente enfrentava. 

 
− O CESE propõe reduzir a obesidade através da promoção, em toda a Europa, de uma campanha de 
combate à obesidade – Obesity Check –, sensibilizando as pessoas para os benefícios de um estilo de vida 
saudável e para a responsabilidade de todos na prevenção da obesidade.. 
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− O CESE considera necessária uma estratégia "inclusiva", para que o problema seja enfrentado em 
conjunto, em que todos se comprometam a participar com recursos financeiros ou prestações em tempo 
ou em espécie. 
 
− Todos os actores pertinentes, da Comissão Europeia às famílias, podem ser convidados a aderir à 
campanha, analisando os seus hábitos e verificando de que forma poderão alterá-los para evitar o risco de 
obesidade. 
 
− O objectivo é criar condições que favoreçam uma alimentação saudável, com uma dieta equilibrada, e 
a actividade física em toda a Europa, sem sentimento de culpa. 

 
−  Contacto: Ewa Kaniewska 
                    (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
• Gripe aviária 
–  Relator: DONNELLY (Interesses diversos – IE) 

 
–    Referência: COM(2005) 171 final – 2005/0062-63 CNS – CESE  

 
–    Pontos principais: 

O CESE aprova a proposta da Comissão sobre medidas comunitárias para controlar a gripe aviária como 
resposta importante ao aumentos dos focos desta doença. O Comité considera que a nova definição de 
gripe aviária e a exigência de vigilância constituem passos importantes na luta contra o vírus e suas 
consequências negativas. O Comité realça o conhecimento acumulado em matéria de vacinação e 
aplaude a introdução de uma política de vacinação de emergência e de protecção enquanto instrumento 
adicional na luta contra a gripe aviária. Por outro lado, subscreve a proposta de notificação obrigatória da 
gripe aviária às entidades de saúde pública. O CESE reconhece os riscos potenciais no domínio da saúde 
dos animais, especialmente em consequência das novas fronteiras da UE em consequência do 
alargamento, pelo que recomenda a disponibilização pela Comissão de recursos suficientes para a 
inspecção e a auditoria da execução e transposição das directivas pertinentes. O Comité tem presente a 
dimensão internacional da gripe aviária e solicita à Comissão que procure assegurar um controlo 
equivalente à escala mundial na luta contra a gripe aviária. 

 
– Contacto: Yvette Azzopardi   

              (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 
7. TRANSPORTES E DIREITOS DOS PASSAGEIROS 

 
• Informação dos passageiros do transporte aéreo sobre a identidade da 

transportadora operadora 
•  
– Relator: McDONOGH (Empregadores – IE) 

 
 –   Referência: COM(2005) 48 final – 2005/08 COD – CESE 1060/2005 

 
– Contacto: Luis Lobo 

             (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Direitos das pessoas com mobilidade reduzida nos transportes aéreos 
– Relator: CABRA DE LUNA (Interesses diversos – ES) 

 
 –   Referência: COM(2005) 47 final – 2005/07 COD – CESE 1059/2005 

  
– Contacto: Luis Lobo 

              (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 
8. AGRICULTURA E PESCAS 
 
• OCM – Tabaco em rama 
–   Relator: FAKAS (Activités diverses – EL) 

 
–   Referência: COM(2005) 235 final – 2005/0105 CNS – CESE 1062/2005 
 
– Contacto: Eleonora Di Nicolantonio  

               (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
• Licenças de pesca / países terceiros 
–   Relator:  SARRÓ IPARRAGUIRRE (Interesses diversos – ES) 

 
–   Referência: COM(2005) 238 final – 2005/0110 CNS – CESE 1063/2005 

 
– Contacto: Yvette Azzopardi  

              (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
9. CONTRATOS 

 
• Contratos de empreitada de obras públicas, contratos públicos de fornecimento e 

contratos públicos de serviços 
– Relator: PETRINGA (Interesses diversos – IT) 
 
– Referência: COM(2005) 214 final – 2005/0100 COD – CESE 1058/2005 
 
–    Contacto: Aleksandra Klenke 
          (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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