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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: 
 

53/2005  Cartões de acesso reservados às pessoas que compõem o círculo pessoal dos 
deputados. 

 
54/2005  Utilização de viaturas durante as "semanas amarelas". 
 

 56/2005 2005 Sakharov Prize communication campaign. 
 
 57/2005 Regulamentação referente ao regime voluntário de pensão complementar de 

aposentação - Anexo VIII da Regulamentação referente às despesas e subsídios dos 
deputados ao Parlamento Europeu. 

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

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

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

_______________ 
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NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO 
 
 
 
 

NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA NOMEAÇÃO DE UMA DEPUTADA AO PARLAMENTO 
EUROPEU, ELEITA NA POLÔNIA 

 
 
 
Na sessão plenária de 12 de Dezembro de 2005, o Parlamento tomou nota da nomeação do: 
 

Hanna FOLTYN-KUBICKA 
 

como deputada ao Parlamento Europeu, em substituição de Anna Elzbieta FOTYGA (PL/UEN), com efeitos 
a partir de 7 de Dezembro de 2005. 
 
 

_______________ 
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS 
 
 
 
 
Na sessão de 14 de Dezembro de 2005, o Parlamento Europeu tomou nota de que : 
 
 

Zbigniew Krzysztof KUŻMIUK  (PL) 
Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI (PL) 

Janusz WOJCIECHOWSKI  (PL) 
 
 

aderiu ao Groupe UEN , com efeitos a partir do dia 13 de Dezembro de 2005. 
 
 

_______________ 
 

 
 
No período de sessões de 15 de Dezembro de 2005, o Parlamento Europeu tomou nota de que os deputados: 
 

Sylwester CHRUSZCZ  (PL) 
 Maciej Marian GIERTYCH  (PL) 

Bernard Piotr WOJCIECHOWSKI  (PL) 
 

deixaram de ser membros do Grupo IND/DEM, com efeitos a partir de 15 de Dezembro de 2005. 
 
Por conseguinte,  a partir desta data exercerão o seu mandato como deputados não-inscritos. 
 
 

_______________
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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 10.01.2006) 
 
 
Autor  Objecto N° 

Véronique De Keyser Precaridade das condições de alojamento nos "bairros de 
lata" 

P-4484/05 

Emine Bozkurt Direito de manifestação na Polónia, em especial a favor da 
igualdade e da tolerância (e contra a homofobia) em 19 de 
Novembro de 2005, em Poznan 

P-4485/05 

David Hammerstein Mintz Projecto de construção do porto de Granadilla P-4486/05 

Willy Meyer Pleite Agressão ambiental no Parque Natural do Cabo de Gata-
Nijar (Almeria, Espanha): construção de um macro-hotel 
na praia de "El Algarrobico" 

E-4487/05 

Mogens Camre Participação da polícia turca em actos de violência E-4488/05 

Dimitrios Papadimoulis Harmonização da idade da reforma E-4489/05 

Manolis Mavrommatis Acordo entre os Estados-Membros da Comunidade e a 
Philip Morris 

E-4490/05 

Georgios Karatzaferis A "Unidade de Organização e Gestão" na Grécia E-4491/05 

Georgios Karatzaferis Um terço dos recrutamentos para o sector público é 
irregular confessa o ASEP 

E-4492/05 

Oldřich Vlasák Afectação de recursos à Estratégia de Lisboa E-4493/05 

Frank Vanhecke Mecanismos nacionais de controlo/financiamento do 
serviço público de radiodifusão 

E-4494/05 

Margrietus van den Berg Construção de estrada no Burkina Faso E-4495/05 

Caroline Lucas Aplicação da declaração conjunta UE/China, de Setembro 
de 2005 

E-4496/05 

Paulo Casaca Processo criminal contra jornal português E-4497/05 

Paulo Casaca Processo criminal contra jornal português E-4498/05 

Jonas Sjöstedt Efeitos da produção de óleo de palma E-4499/05 

Christa Prets Proibição de animais selvagens nos circos P-4500/05 

Stéphane Le Foll Aplicação dos regulamentos relativos à qualidade dos 
produtos agrícolas e agroalimentares ao sal marinho 
cinzento e à flor de sal 

P-4501/05 

Giulietto Chiesa Utilização de armas à base de fósforo branco em Falluja, 
em 2004 

P-4502/05 
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Autor  Objecto N° 

Lilli Gruber Utilização de armas à base de fósforo branco em Falluja, 
em 2004 

P-4503/05 

Raül Romeva i Rueda Utilização do aeroporto de Maiorca para voos da CIA E-4504/05 

André Brie Rapto do cidadão alemão Khaled Al-Masri por 
autoridades norte-americanas na Macedónia 

E-4505/05 

Chris Davies Redes transeuropeias (Reino Unido) E-4506/05 

Chris Davies Representações gráficas de advertência apostas nos maços 
de cigarros (seguimento da pergunta E-3555/05) 

E-4507/05 

Chris Davies Produção de electricidade E-4508/05 

Chris Davies Números telefónicos de emergência E-4509/05 

Chris Davies Ajuda da UE em caso de catástrofes E-4510/05 

Cristiana Muscardini Tráfico de mulheres e raparigas E-4511/05 

Roberto Musacchio Aplicação do Registo nacional italiano no comércio de 
emissões de gases com efeito de estufa 

P-4512/05 

Gary Titley Força policial da Autoridade Palestiniana P-4513/05 

Jens-Peter Bonde Recurso a intérpretes em grupos de trabalho E-4514/05 

Jens-Peter Bonde Proporção de apoiantes e opositores do Tratado 
Constitucional em eventos apoiados pela Comissão 

E-4515/05 

Michael Cramer Ajudas da UE à infra-estrutura turística em Brandeburgo 
setentrional e Meclemburgo meridional 

E-4516/05 

Konstantinos Hatzidakis Marca de qualidade contrafeita em produtos importados E-4517/05 

Dimitrios Papadimoulis Conclusões do Advogado-geral do Tribunal de Justiça E-4518/05 

Alyn Smith Tratamento dado aos filhos dos requerentes de asilo no 
Reino Unido 

E-4519/05 

Alyn Smith Violação dos direitos humanos - Tratamento dado aos 
filhos dos requerentes de asilo no Reino Unido 

E-4520/05 

Alyn Smith "Buscas-surpresa" na Escócia E-4521/05 

Christopher Heaton-Harris Viagens financiadas pela Comissão para participação em 
conferências 

E-4522/05 

Herbert Bösch Funcionamento do sistema integrado de gestão e de 
controlo na Itália 

E-4523/05 

Herbert Bösch Funcionamento do sistema integrado de gestão e de 
controlo na Grécia 

E-4524/05 
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Autor  Objecto N° 

Herbert Bösch Processo de tratamento de irregularidades financeiras E-4525/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Transparência da Assembleia Nacional búlgara E-4526/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Transparência da Assembleia Nacional búlgara E-4527/05 

Neil Parish Normas de identificação do gado E-4528/05 

Sharon Bowles Importações para a UE E-4529/05 

Sharon Bowles Imposto sucessório E-4530/05 

Sharon Bowles Reactor nuclear na Finlândia E-4531/05 

Ashley Mote Propaganda comunitária nas escolas E-4532/05 

Ashley Mote Terceira directiva relativa à carta de condução E-4533/05 

Ashley Mote Informação sobre a segurança aérea e direitos dos 
passageiros 

E-4534/05 

Sharon Bowles Embaixadas e Altas Comissões E-4535/05 

Anneli Jäätteenmäki Livre circulação dos cidadãos na UE E-4536/05 

Manolis Mavrommatis Importação para a UE de seringas contaminadas que 
ostentam a marca de qualidade CE 

P-4537/05 

Raül Romeva i Rueda Leite Nestlé E-4538/05 

Klaus Hänsch Fundamentação da rejeição de um projecto no âmbito do 
programa ASIA-LINK 

E-4539/05 

Robert Kilroy-Silk Bulgária E-4540/05 

Robert Kilroy-Silk Roménia E-4541/05 

Marie Isler Béguin A Directiva 92/43/CEE, de 21 de Maio de 1992, relativa à 
preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens, a competição motociclista "Enduro" realizada 
em Touquet (França) e a violação pelo Estado francês das 
suas obrigações de protecção do ambiente 

E-4542/05 

Luisa Morgantini Expulsão de uma cooperante internacional P-4543/05 

Pedro Guerreiro Perspectivas Financeiras para 2007-2013 P-4544/05 

Elisa Ferreira Produtos de tabaco P-4545/05 

Luis de Grandes Pascual Audição dos interessados e de terceiros E-4546/05 

Cristobal Montoro Romero Decisão da Comissão referente à OPA da "Gas Natural" 
sobre a "Endesa" 

E-4547/05 
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Autor  Objecto N° 

María Ayuso González Relatórios da Direcção-Geral da Concorrência E-4548/05 

Luis Herrero-Tejedor Autoridade competente em matéria de OPA "Gas Natural" 
- "Endesa" 

E-4549/05 

Ana Mato Adrover Reunião entre o Presidente da Comissão e o Presidente do 
Governo Espanhol 

E-4550/05 

Luisa Rudi Ubeda Alteração do Regulamento relativo às concentrações E-4551/05 

Stavros Arnaoutakis Pobreza infantil nos Estados-Membros da União Europeia E-4552/05 

Bernat Joan i Marí Partidos políticos na Eslováquia E-4553/05 

Charles Tannock Mulheres cristãs indonésias condenadas por 
"cristianização" 

E-4554/05 

Erna Hennicot-Schoepges Turquia - estatuto de país candidato E-4555/05 

Monica Frassoni Carta do director-geral da DG TRAN, F. Lamoureux, com 
data de 15 de Setembro 

E-4556/05 

Dorette Corbey Diferenças dos preços da energia na Europa E-4557/05 

Erik Meijer Registo e controlo das escalas efectuadas por empresas 
norte-americanas susceptíveis de transportar passageiros 
forçados por conta dos serviços secretos 

E-4558/05 

Erik Meijer Ligações a televisão digital não solicitadas acompanhadas 
de um aumento das tarifas por parte do operador UPC e 
necessidade premente de uma regulamentação do mercado 
de consumo 

E-4559/05 

Pedro Guerreiro Actividade piscatória e aumento dos combustíveis E-4560/05 

Pedro Guerreiro Preços de orientação para a sardinha para 2006 E-4561/05 

Stephen Hughes Ajudas E-4562/05 

Albert Maat Situação na Europa relativamente ao corte da cauda dos 
cavalos 

E-4563/05 

Umberto Guidoni Leite infantil Nestlé contaminado P-4564/05 

Christoph Konrad Cláusula de defesa colectiva nos termos do artigo 5º do 
Tratado da OTAN 

E-4565/05 

Christoph Konrad Cláusula de defesa colectiva nos termos do artigo 5º do 
Tratado da OTAN 

E-4566/05 

Roberto Musacchio e outros "Marcha da Igualdade" em Poznan E-4567/05 

Carlos Carnero González Redução do número de tradutores de espanhol nos 
serviços da Comissão Europeia 

P-4568/05 
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Autor  Objecto N° 

Thomas Ulmer Madeira tropical para a produção de biodiesel P-4569/05 

Marie-Arlette Carlotti Situação de crise enfrentada pelos produtores do sector 
das frutas e dos produtos hortícolas e reforma da 
Organização Comum de Mercado (OCM) neste sector 

P-4570/05 

Proinsias De Rossa Segurança rodoviária E-4571/05 

Teresa Riera Madurell Armas de destruição maciça E-4572/05 

Thomas Ulmer Madeira tropical para a produção de biodiesel E-4573/05 

Mathieu Grosch Actividade transfronteiriça de veterinários na Alemanha E-4574/05 

Stavros Arnaoutakis Rotulagem de produtos europeus com a marca CE e 
utilização da marca CE em produtos de origem duvidosa 

E-4575/05 

Nikolaos Vakalis Sistema de imobilização de veículos por teste de 
alcoolémia 

E-4576/05 

Chris Davies Isenções fiscais no sector da aviação E-4577/05 

Proinsias De Rossa Trabalho infantil E-4578/05 

Monica Frassoni e Luisa 
Morgantini 

Cooperação nos territórios palestinianos E-4579/05 

Philip Claeys Processo contra Fatih Tas na Turquia E-4580/05 

Frank Vanhecke Lei russa sobre as ONG E-4581/05 

Frank Vanhecke Relatório anual de 2005 do Observatório Europeu do 
Racismo e da Xenofobia 

E-4582/05 

Frank Vanhecke Importação para a UE de madeira (de construção) ilegal E-4583/05 

Frank Vanhecke "Plano D" e visita à República Checa E-4584/05 

Frank Vanhecke Princípio da subsidiariedade E-4585/05 

Raül Romeva i Rueda Processo de Bolonha - Financiamento E-4586/05 

Raül Romeva i Rueda Processo de Bolonha - Mobilidade E-4587/05 

Raül Romeva i Rueda Processo de Bolonha - Acesso público à Universidade E-4588/05 

Pilar del Castillo Vera OPA Gas Natural-Endesa e concorrência nos mercados 
europeus da energia 

E-4589/05 

Manolis Mavrommatis Aumento vertiginoso do consumo de drogas pelos jovens 
europeus 

E-4590/05 

Simon Busuttil Restrições aplicáveis aos jogadores de futebol 
comunitários autorizados a jogar na liga maltesa 

E-4591/05 
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Autor  Objecto N° 

David Martin Barreiras não pautais ao comércio de produtos 
terapêuticos de proteína plasmática 

E-4592/05 

Sharon Bowles Via Báltica E-4593/05 

Adriana Poli Bortone Controlo das actividades das ONG E-4594/05 

Raül Romeva i Rueda Igualdade de direitos - memória histórica E-4595/05 

Daniel Caspary Reconhecimento, a nível europeu, da manifestação de 
vontade dos pacientes 

E-4596/05 

Dimitrios Papadimoulis Pareceres fundamentados sobre o sector do ambiente e do 
ar 

E-4597/05 

Dimitrios Papadimoulis Parecer fundamentado no domínio da agricultura E-4598/05 

Dimitrios Papadimoulis Parecer fundamentado sobre o sector industrial E-4599/05 

Dimitrios Papadimoulis Parecer fundamentado na área do ambiente e do ruído E-4600/05 

Dimitrios Papadimoulis Parecer fundamentado na área do ambiente e da água E-4601/05 

Dimitrios Papadimoulis Pareceres fundamentados na área do ambiente e da 
natureza 

E-4602/05 

Dimitrios Papadimoulis Pareceres fundamentados na área do ambiente e dos 
resíduos 

E-4603/05 

Dimitrios Papadimoulis Avaliação do impacto ambiental de certos projectos e 
programas 

E-4604/05 

Dimitrios Papadimoulis Pareceres fundamentados na área da fiscalidade e da união 
aduaneira 

E-4605/05 

Dimitrios Papadimoulis Parecer fundamentado na área da justiça e assuntos 
internos 

E-4606/05 

Dimitrios Papadimoulis Pareceres fundamentados sobre a área da sociedade da 
informação 

E-4607/05 

Dimitrios Papadimoulis Libertação intencional de organismos geneticamente 
modificados 

E-4608/05 

Georgios Karatzaferis Responsabilidade dos serviços da Comissão pela 
incorrecta execução de projectos co-financiados 

E-4609/05 

Georgios Karatzaferis Dissolução da maior Federação de cooperativas agrícolas 
da Grécia 

E-4610/05 

Manolis Mavrommatis Redução do número de tradutores e de intérpretes nas 
instituições comunitárias 

E-4611/05 
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Autor  Objecto N° 

Simon Busuttil Informação dos cidadãos da UE em matéria de precauções 
médicas 

E-4612/05 

James Allister Redes rodoviárias E-4613/05 

Stephen Hughes Artigo 13º do Tratado que institui a Comunidade Europeia E-4614/05 

Roberta Angelilli Fundos para a realização de um complexo desportivo 
polivalente destinado à prática do futebol e do atletismo 

E-4615/05 

Roberta Angelilli Presença de Isopropyl Thioxanthone no leite italiano: 
recusa da multinacional Nestlé de retirar o produto do 
mercado e atrasos das autoridades europeias competentes 

E-4616/05 

Margrietus van den Berg Utilização de escravatura infantil por empresas 
multinacionais 

E-4617/05 

Margrietus van den Berg Regulamentação relativa a medicamentos baratos nos 
países em desenvolvimento, não utilizada até hoje 

E-4618/05 

Anne Van Lancker Aplicação do Regulamento nº 1408/71 - emissão de 
certificados da legislação aplicável (declaração E-101) 

E-4619/05 

Manolis Mavrommatis Problemática da política de imigração E-4620/05 

Marianne Thyssen Reorganização do Serviço de Tradução P-4621/05 

María Valenciano Martínez-Orozco Campos de imigrantes junto às fronteiras externas da UE P-4622/05 

Proinsias De Rossa Segunda Directiva do seguro automóvel e recusa de 
pagamento de indemnizações 

P-4623/05 

Ashley Mote Situação económica da UE P-4624/05 

Elspeth Attwooll Acordo de Pescas com Marrocos P-4625/05 

Bogdan Klich Posição da Comissão sobre as ajudas públicas ao 
programa de reestruturação 2004-2006 da empresa de 
mineração e metalurgia Bolesław, S. A. 

P-4626/05 

Bernat Joan i Marí Direitos humanos na Etiópia E-4627/05 

Bernat Joan i Marí Direitos humanos na Etiópia E-4628/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Quota de alabote na NAFO E-4629/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fundo comunitários para Investigação e Desenvolvimento E-4630/05 

Angelika Beer ECMI (Centro Europeu para Minorias) em Flensburg E-4631/05 

Angelika Beer ECMI (Centro Europeu para Minorias) em Flensburg E-4632/05 

Graham Watson Responsabilidade legal e política de Israel E-4633/05 
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Autor  Objecto N° 

Stephen Hughes Directiva 79/409/CEE sobre conservação das aves 
selvagens 

E-4634/05 

Mary McDonald Condições de trabalho para os trabalhadores marítimos E-4635/05 

Johannes Blokland Aplicação das Directivas "Aves Selvagens" e " Habitats" 
na Polónia - a "Via Báltica" 

E-4636/05 

Raül Romeva i Rueda Utilização do espaço aéreo da UE pela CIA para missões 
secretas, em particular em Malta 

E-4637/05 

Vittorio Agnoletto e outros Eixo Turim-Lyon e actos de violência por parte da polícia 
italiana contra deputados europeus e cidadãos da zona de 
vale de Susa que manifestavam pacificamente 

E-4638/05 

Konrad Szymański Acção desencadeada pelos serviços aduaneiros e pelo 
Ministério Público da Alemanha contra a empresa "Inter-
Trok-Bau", de Opolszczyzna 

E-4639/05 

Paweł Piskorski Situação na Bósnia-Herzegovina dez anos depois dos 
Acordos de Dayton 

E-4640/05 

Cecilia Malmström Homofobia na Polónia E-4641/05 

Joan Calabuig Rull Fraude nas importações de produtos têxteis da China P-4642/05 

Sérgio Marques Taxas reduzidas do IVA P-4643/05 

Willy Meyer Pleite Cidadão sarauí vítima de repressão em Marrocos E-4644/05 

Willy Meyer Pleite Cidadão sarauí vítima de repressão em Marrocos E-4645/05 

Ignasi Guardans Cambó Controlos fitossanitários e quarentena de palmáceas 
provenientes de países terceiros no âmbito do combate à 
praga de Paysandisia archon na cidade e município de Elx 
(Comunidade Autónoma Valenciana) 

E-4646/05 

Ignasi Guardans Cambó Praga de Paysandisia archon na cidade e no município de 
Elx (Comunidade Autónoma Valenciana) 

E-4647/05 

André Brie Directiva REEE E-4648/05 

Kyriacos Triantaphyllides Centros de detenção secretos no território da União 
Europeia 

E-4649/05 

Cristiana Muscardini Tortura de cristãos nas prisões chinesas E-4650/05 

Cristiana Muscardini Escravatura sexual de menores no Camboja E-4651/05 

Erik Meijer e Kartika Liotard Saturação do sistema de saúde nas costas espanholas e 
retorno ao país de origem em 2006, em consequência da 
modificação dos seguros de saúde nos Países Baixos 

E-4652/05 
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Frank Vanhecke Política da UE relativa ao Zimbabué E-4653/05 

Frank Vanhecke Relatório secreto da UE sobre a política judaica em 
Jerusalém 

E-4654/05 

Frank Vanhecke Abertura do processo legislativo no Conselho E-4655/05 

Frank Vanhecke Acordo de pescas entre a UE e Marrocos E-4656/05 

Frank Vanhecke Violações dos direitos humanos na Tunísia E-4657/05 

Zbigniew Kuźmiuk Reforma do mercado comunitário do açúcar E-4658/05 

Jonas Sjöstedt Afirmações do Comissário Mandelson a propósito de 
investimentos no sector da água 

E-4659/05 

Jorgo Chatzimarkakis Direito ao exercício de cargos políticos honoríficos no 
mercado interno 

P-4660/05 

Christa Prets Convite da DG EAC  à apresentação de propostas de 
"organismos que prossigam um fim de interesse geral 
europeu no domínio da cultura" 

P-4661/05 

David Hammerstein Mintz Despejo de águas residuais não depuradas no mar em las 
Palmas de Gran Canaria (Espanha) 

E-4662/05 

David Hammerstein Mintz Aeroporto de Bilbau em Loiu E-4663/05 

Ignasi Guardans Cambó Grau de periculosidade dos deputados europeus E-4664/05 

José García-Margallo y Marfil Autoridade competente para decidir sobre a OPA da Gas 
Natural sobre a Endesa 

E-4665/05 

Mogens Camre Valores democráticos fundamentais na Eslováquia E-4666/05 

Sharon Bowles Julgamentos por fraude E-4667/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven, 
Margrete Auken e Hiltrud Breyer 

Concessão para a exploração de uma mina de ouro 
prevista em Krumovgrad, Bulgária 

E-4668/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven e 
Hiltrud Breyer 

Não participação da Bulgária no programa LIFE E-4669/05 

Sajjad Karim Eleições no Azerbeijão E-4670/05 

Konrad Szymański Alterações à Directiva "Televisão sem Fronteiras" 
relativas à protecção dos espectadores 

E-4671/05 

Ilda Figueiredo Execução do Programa DAPHNE E-4672/05 

Hélène Goudin Disposições relativas aos contratos públicos no sector dos 
ferrys 

E-4673/05 
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Hélène Goudin Proibição de utilização de restos de cadáveres nos 
cosméticos 

E-4674/05 

Robert Kilroy-Silk Concorrência E-4675/05 

Robert Kilroy-Silk Mandado de detenção europeu E-4676/05 

Robert Kilroy-Silk Países da adesão E-4677/05 

Erik Meijer Extorsão na Bulgária de viajantes em trânsito 
provenientes da Turquia no Verão de 2005: longos 
períodos de espera, subornos elevados e consequências 
para a fronteira externa da UE 

E-4678/05 

Erik Meijer Extorsão na Bulgária de viajantes em trânsito 
provenientes da Turquia no Verão de 2005: inventário das 
mudanças e redução da intimidação 

E-4679/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Redução do número de tradutores de espanhol P-4680/05 

Dimitrios Papadimoulis Supressão das convenções colectivas P-4681/05 

Koenraad Dillen Visita de Louis Michel aos Territórios Palestinianos P-4682/05 

Frank Vanhecke Subsídios atribuídos à empresa Immo Degus NV P-4683/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Galiza, região do Objectivo 1 E-4684/05 

Konstantinos Hatzidakis Tarifação dos serviços bancários E-4685/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Acções preventivas e reforço da investigação para 
combate à Sida, em particular do novo tipo de vírus 

E-4686/05 

Gay Mitchell Direitos de associação para as forças armadas E-4687/05 

Robert Kilroy-Silk Tráfico de mulheres E-4688/05 

Mary McDonald Critérios de acessibilidade E-4689/05 

Mary McDonald Investigação social sobre deficiência E-4690/05 

Mary McDonald Cultura, educação e juventude E-4691/05 

Mary McDonald Coordenação das iniciativas de acesso E-4692/05 

Mary McDonald Legislação em matéria de concursos públicos E-4693/05 

Mary McDonald Directiva relativa à deficiência E-4694/05 

Mary McDonald Sociedade da informação E-4695/05 

Mary McDonald Acesso a áreas construídas E-4696/05 

Mary McDonald Liberdade de circulação dos cidadãos portadores de 
deficiência 

E-4697/05 



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 

 

22 

Boletim 16.01.2006 
  

- PT - PE 369.010 

 
Autor  Objecto N° 

Mary McDonald Emprego e exclusão social E-4698/05 

Monica Frassoni e David 
Hammerstein Mintz 

Eixo "Turim-Lyon", ocupação militar do Vale de Susa, 
acções policiais contra a liberdade de circulação e 
desordens que envolveram uma delegação de deputados 
ao Parlamento Europeu 

E-4699/05 

Ville Itälä Política imobiliária e de pessoal da Comissão E-4700/05 

Jonas Sjöstedt, Åsa Westlund e 
Carl Schlyter 

Situação na Gâmbia E-4701/05 

Marie-Noëlle Lienemann Adiamento do estatuto da mutualidade europeia P-4702/05 

Georgios Karatzaferis Desenvolvimentos do programa INTERREG III A E-4703/05 

Dimitrios Papadimoulis Lixeira não controlada polui a barragem do Morno E-4704/05 

Dimitrios Papadimoulis Alarme pela saúde dos nossos filhos E-4705/05 

Christine De Veyrac Situação no Laos - ajudas da União Europeia E-4706/05 

Christopher Heaton-Harris Arqueologia P-4707/05 

Paweł Piskorski Prisões dos Estados Unidos da América em território 
polaco 

P-4708/05 

Maria Badia I Cutchet O multilinguismo e os serviços de tradução de espanhol E-4709/05 

Baroness Sarah Ludford Projecto de lei sobre a liberdade religiosa na Roménia E-4710/05 

Salvatore Tatarella Comercialização, no mercado da União Europeia, de 
capacetes e motociclos provenientes da China e da Índia 

E-4711/05 

Salvatore Tatarella Financiamentos a favor da Autoridade Palestiniana E-4712/05 

Mario Mantovani e Alfredo 
Antoniozzi 

Regime linguístico da UE e disparidades na utilização das 
línguas oficiais 

E-4713/05 

Paweł Piskorski Liberdade de expressão na Tunísia E-4714/05 

Pedro Guerreiro Totais admissíveis de captura e quotas de pesca para 2006 E-4715/05 

Saïd El Khadraoui Ganhos especulativos com a venda de bilhetes para 
concertos 

P-4716/05 

Sajjad Karim Turquia: recurso ao artigo 301º do Código Penal turco E-4717/05 

Daniel Hannan Auto-estrada Bors-Brasov E-4718/05 

Philip Claeys Esquadrões da morte na Turquia E-4719/05 

Philip Claeys Fixação de funcionários da UE na periferia de Bruxelas E-4720/05 
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Kartika Liotard Estudo sobre as regras de atribuição previstas nos acordos 
relativos à dupla tributação e as regras de designação 
contidas do Regulamento (CEE) n° 1408/71 

E-4721/05 

Panagiotis Beglitis Governo de Israel decide a construção de uma linha de 
eléctrico 

E-4722/05 

Mary McDonald Viagens gratuitas para os pensionistas E-4723/05 

Mary McDonald Directiva "Televisão sem Fronteiras" E-4724/05 

Mary McDonald Deficientes em instituições E-4725/05 

Mary McDonald Política da UE em matéria de serviços de assistência 
pessoal 

E-4726/05 

Mary McDonald Pessoas que são objecto de discriminação múltipla E-4727/05 

Mary McDonald Consulta estruturada com o sector da deficiência E-4728/05 

Mary McDonald Cooperação para o desenvolvimento e deficiência E-4729/05 

Mary McDonald Mulheres portadoras de deficiência E-4730/05 

Kartika Liotard Condições para o recrutamento de trabalhadores através 
das agências de trabalho temporário 

E-4731/05 

Karin Resetarits Proibição de animais selvagens em circos - Carta enviada 
pelo Comissário Mc Creevy ao Ministério austríaco dos 
Negócios Estrangeiros 

P-4732/05 

Dan Jørgensen Luta contra a epidemia de gripe das aves E-4733/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Navios de combate à poluição da UE E-4734/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fundo de Coesão em Espanha E-4735/05 

Manolis Mavrommatis Nova legislação comunitária relativa ao conteúdo 
audiovisual 

E-4736/05 

Eva-Britt Svensson e outros Luta contra a exclusão social e a pobreza entre as 
mulheres na Europa 

E-4737/05 

Eva-Britt Svensson e outros Promoção da educação e formação não discriminatórias e 
formação sobre a não discriminação 

E-4738/05 

Eva-Britt Svensson e outros Saúde genésica na UE E-4739/05 

Christine De Veyrac Alargamento P-4740/05 

José Ribeiro e Castro Quotas de pesca para 2006 P-4741/05 

Raül Romeva i Rueda Uganda E-4742/05 
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Raül Romeva i Rueda Uganda E-4743/05 

Karin Riis-Jørgensen Especificações técnicas à disposição de oficinas de 
reparação de automóveis sem ligação a uma marca 

E-4744/05 

Konstantinos Hatzidakis Práticas desleais das empresas de telefonia móvel E-4745/05 

Christine De Veyrac Segurança marítima E-4746/05 

Erna Hennicot-Schoepges Sexto programa-quadro de investigação e de 
desenvolvimento 

E-4747/05 

Georgios Karatzaferis Comités de acompanhamento na Grécia E-4748/05 

Georgios Karatzaferis Programa INTERREG III A E-4749/05 

Georgios Karatzaferis Declarações do Ministério da Economia sobre as obras co-
financiadas na Grécia 

E-4750/05 

Georgios Karatzaferis Manifestação de desprezo persistente para com as pessoas 
deficientes nos processos de selecção de funcionários na 
Grécia 

E-4751/05 

Dimitrios Papadimoulis Concessão de derrogações ao Estado, às colectividades 
locais, às pessoas colectivas de direito público e às 
pessoas colectivas de direito privado 

E-4752/05 

Jeffrey Titford Atribuição de verbas à França na sequência dos distúrbios E-4753/05 

Ria Oomen-Ruijten Aspectos jurídicos comunitários da lei sobre o seguro de 
saúde neerlandesa aplicável aos pensionistas 

E-4754/05 

Jonas Sjöstedt Situação na Macedónia E-4755/05 

Sebastiano Musumeci Poluição atmosférica na cidade de Messina P-4756/05 

Andreas Mölzer Custo da presidência da UE E-4757/05 

Andreas Mölzer Ajudas de pré-adesão para Turquia até 2005 E-4758/05 

Andreas Mölzer Pedidos de asilo de cidadãos turcos E-4759/05 

Andreas Mölzer Futura ajuda de pré-adesão para a Turquia E-4760/05 

Andreas Mölzer Poligamia na União Europeia E-4761/05 

Camiel Eurlings Proibição de importação de géneros alimentícios da 
Polónia pela Federação Russa 

E-4762/05 

Edite Estrela Abusos sexuais de menores E-4763/05 

Panagiotis Beglitis Iniciativa comunitária INTERREG III Grécia-Turquia P-4764/05 

Guido Sacconi Escola europeia: a secção italiana em Laeken P-4765/05 
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Dirk Sterckx Cancro da mama nos homens P-4766/05 

Carmen Fraga Estévez Taxas sobre a utilização de uma infra-estrutura construída 
com fundos comunitários 

P-4767/05 

Mogens Camre Atitude dos turcos em relação aos europeus E-4768/05 

Michael Cramer Taxas e direitos na passagem da fronteira entre a Roménia 
e a Bulgária 

E-4769/05 

André Brie Tratamento dispensado a um condutor de camiões detido 
em França 

E-4770/05 

 Pergunta anulada E-4771/05 

Sharon Bowles Ajuda de Estado E-4772/05 

Thomas Wise Avaliações psiquiátricas E-4773/05 

Thomas Wise Dívida soberana em euros E-4774/05 

Koenraad Dillen Subordinação da ajuda ao desenvolvimento ao 
repatriamento dos cidadãos expulsos 

E-4775/05 

Cecilia Malmström Eleições na Palestina E-4776/05 

Zdzisław Chmielewski Pesca fantasma P-4777/05 

Alfonso Andria Procedimento previsto no artigo 24º do Regulamento 
(CEE) n.º 4253/88 

P-4778/05 

Hélène Goudin Apoio das autarquias suecas às habitações de interesse 
público 

P-4779/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Pirataria na Somália E-4780/05 

Hiltrud Breyer Pesticidas proibidos nos Estados-Membros da UE E-4781/05 

Heide Rühle Directiva 2003/4/CE relativa ao acesso do público às 
informações sobre ambiente 

E-4782/05 

Georgios Karatzaferis Famílias numerosas com três filhos na UE E-4783/05 

Georgios Karatzaferis Violação dos direitos humanos dos muçulmanos gregos E-4784/05 

Georgios Papastamkos Prática de violência nos estádios de futebol na Europa E-4785/05 

Georgios Papastamkos Harmonização da avaliação penal das infracções em 
direito comunitário 

E-4786/05 

Alyn Smith Violação da CEDH na Escócia E-4787/05 

Alyn Smith Violação da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia na Escócia 

E-4788/05 
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Alyn Smith Interrogatórios de suspeitos realizados pela CIA na 
Escócia 

E-4789/05 

Alyn Smith Tratamento justo dos suspeitos de terrorismo na Escócia E-4790/05 

Catherine Stihler Estudo das propostas relativas à Caledonian MacBrayne 
(Calmac) 

E-4791/05 

Catherine Stihler Calendário do concurso relativo à Caledonian MacBrayne 
(Calmac) 

E-4792/05 

Catherine Stihler Transferência de pessoal da Caledonian McBrayne 
(Calmac) 

E-4793/05 

Catherine Stihler Ajuda ao mundo em desenvolvimento no domínio da água E-4794/05 

Antonio Di Pietro Entraves à ajuda humanitária na Bósnia-Herzegovina E-4795/05 

Zdzisław Chmielewski Estudo da biomassa no Mar Báltico E-4796/05 

Diana Wallis Responsabilidade dos prestadores de serviços P-4797/05 

Mario Mauro Escola Europeia de Bruxelas - transferência da secção 
italiana 

P-4798/05 

Stefano Zappalà Incómodos suportados pelos viajantes no aeroporto de 
Milão Malpensa 

P-4799/05 

David Martin Cancelamentos de voo pela Ryanair E-4800/05 

Gary Titley O futuro do passe europeu de caminho-de-ferro "interrail" E-4801/05 

Claude Moraes Acordo de Paz de Argel E-4802/05 

Luca Romagnoli Clonagem da marca C E E-4803/05 

Luca Romagnoli Clonagem da marca "C E" E-4804/05 

Luís Queiró Financiamento do novo aeroporto de Lisboa E-4805/05 

Rosa Miguélez Ramos Encerramento das actividades de pesca do atum vermelho 
no Mediterrâneo 

P-4806/05 

Thomas Ulmer Efeitos nocivos do dietilhexilftalato (DIEF) para as 
crianças do sexo masculino 

P-4807/05 

Norbert Glante Estatísticas da UE em matéria de imigração P-4808/05 

Paolo Cirino Pomicino Caso do Banco Antonveneta em Itália P-4809/05 

Katerina Batzeli Medidas de redução das diferenças a nível do mercado 
interno e entre a UE e os EUA no respeitante aos serviços 
Internet 

P-4810/05 
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Vladimír Maňka Desenvolvimentos na Eslováquia - cortes nos direitos do 
trabalho do Sindicato da Polícia da Eslováquia e 
remilitarização das forças policiais eslovacas 

P-4811/05 

Miloš Koterec Desenvolvimentos na Eslováquia - cortes nos direitos do 
trabalho do Sindicato da Polícia da Eslováquia e 
remilitarização das forças policiais eslovacas 

P-4812/05 

Monika Beňová Desenvolvimentos na Eslováquia - cortes nos direitos do 
trabalho do Sindicato da Polícia da Eslováquia e 
remilitarização das forças policiais eslovacas 

P-4813/05 

Thomas Ulmer Rapazes afectados pelo ftalato de dioctilo (DOP) E-4814/05 

Albert Deß Problemas dos piscicultores causados pelo aumento 
exponencial da população de castores, particularmente na 
Baviera 

E-4815/05 

Jutta Haug Subvenções do orçamento comunitário E-4816/05 

Dieter-Lebrecht Koch Reconhecimento mútuo de qualificações de admissão ao 
ensino superior na UE 

E-4817/05 

Horst Schnellhardt Aplicação retroactiva de derrogações da Directiva 
85/73/CEE na redacção da Directiva 96/43/CE 

E-4818/05 

Ingeborg Gräßle Contas bancárias da Comissão até agora desconhecidas e 
relativas à sua própria esfera de atribuições 

E-4819/05 

Terence Wynn A comunidade cristã no Estado de Orissa, Índia E-4820/05 

Terence Wynn A comunidade cristã no Estado de Orissa, Índia E-4821/05 

Alyn Smith Voos de transferência de prisioneiros e centros de 
detenção da CIA na Europa 

E-4822/05 

Jillian Evans OGM E-4823/05 

Jillian Evans Licença europeia de uso e porte de arma de fogo E-4824/05 

Aloyzas Sakalas Protecção dos direitos da criança E-4825/05 

Johannes Voggenhuber Actividades da CIA na Europa P-4826/05 

Cem Özdemir Actividades da CIA na Europa P-4827/05 

Werner Langen Disposições UE em matéria de transferências P-4828/05 

Esko Seppänen Prisões da CIA P-4829/05 

Christoph Konrad Infracção do regulamento relativo à isenção por categoria 
(veículos ligeiros) 

E-4830/05 
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Georgios Karatzaferis Tratamento iníquo dispensado aos candidatos aprovados 
num concurso de recrutamento de guardas florestais na 
Grécia 

E-4831/05 

Elizabeth Lynne Medicamentos contra a asma E-4832/05 

Gay Mitchell Comercialização de alimentos insalubres destinados a 
crianças 

E-4833/05 

Gay Mitchell Actuação de animais selvagens em circos E-4834/05 

Sharon Bowles Responsabilização das ONG E-4835/05 

Koenraad Dillen Tratamento de Shi Tao e circulação de mensagens de 
telemóvel na China 

E-4836/05 

Paulo Casaca Avisos de saúde com fotografias a cor E-4837/05 

Alojz Peterle Formação de espuma no rio Rába P-4838/05 

Richard Seeber Perseguição dos cristãos na China E-4839/05 

Richard Seeber Perseguição dos cristãos na China E-4840/05 

Daniel Caspary Segurança do abastecimento e riscos potenciais das redes 
europeias da alta tensão 

E-4841/05 

Nikolaos Vakalis Semelhança entre certas moedas de euro e moedas 
emitidas por outros Estados 

E-4842/05 

Michael Cashman Barragem Ilisu em Hasankeyf (Turquia) E-4843/05 

Sharon Bowles Incineração P-4844/05 

Cristiana Muscardini Massacre de animais na China E-4845/05 

Richard Howitt Explosões no parque de armazenamento de combustível 
de Buncefield e a Directiva Seveso II 

P-4846/05 

Jonas Sjöstedt Situação de Taciana Khoma P-4847/05 

Jan Březina O financiamento da investigação no domínio das 
biotecnologias, com fundos da União Europeia, e a 
patente europeia para o método de bebés "por encomenda" 

E-4848/05 

Erik Meijer Possibilidades de pôr termo à decadência crescente da 
rede de caminhos de ferro vulnerável do Montenegro e 
das ligações com a Sérvia e com a Albânia 

E-4849/05 

Erik Meijer Falta de conhecimentos da geração jovem da Sérvia e do 
Montenegro sobre os Estados Membros da UE e meios de 
acabar com este isolamento a curto prazo 

E-4850/05 
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Erik Meijer Esforços do Montenegro com vista à independência e 
contribuição da UE para reduzir as tensões internas em 
torno do referendo de 2006 

E-4851/05 

Jonas Sjöstedt Situação de Taciana Khoma E-4852/05 

Rebecca Harms Operações de ransporte de resíduos nucleares da UE para 
a Rússia 

P-4853/05 

Francesco Musotto Escolas europeias em Bruxelas - transferência de secções P-4854/05 

Ana Gomes e Raül Romeva i 
Rueda 

Voos da CIA nos aeroportos portugueses E-4855/05 

Georgios Karatzaferis Participação da Grécia na construção de aviões europeus 
de nova geração 

E-4856/05 

Georgios Karatzaferis Concessão de projectos a sociedades de aconselhamento E-4857/05 

Konstantinos Hatzidakis Criminalidade juvenil E-4858/05 

Diana Wallis Novo regime fiscal na Suíça E-4859/05 

Diana Wallis Resolução sobre a dimensão nórdica (Governação do 
Árctico) 

E-4860/05 

Eva-Britt Svensson e outros Mecanismos institucionais para a igualdade entre homens 
e mulheres 

E-4861/05 

Antonio Tajani Escolas europeias de Bruxelas - transferência de secções P-4862/05 

Emilio Menéndez del Valle Acusações contra a UE por violação do Direito 
Internacional 

E-4863/05 

Emilio Menéndez del Valle Relatório dos cônsules europeus em Jerusalém E-4864/05 

Raül Romeva i Rueda Guiné Equatorial E-4865/05 

Raül Romeva i Rueda Guiné Equatorial E-4866/05 

Erik Meijer Transformação da união de Estados entre a Sérvia e o 
Montenegro numa união temporária com vista a preparar a 
Sérvia, o Montenegro e o Kosovo para a UE como 
parceiros iguais 

E-4867/05 

Erik Meijer Busca de uma solução aceite por todas as partes 
envolvidas para o litígio acerca do nome de um país cuja 
adesão foi proposta 

E-4868/05 

Salvador Garriga Polledo Alteração da idade da reforma nos países membros da 
União Europeia 

E-4869/05 

Salvador Garriga Polledo Debate sobre o futuro da energia nuclear na União 
Europeia 

E-4870/05 
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Salvador Garriga Polledo Financiamento público dos métodos para deixar de fumar E-4871/05 

Michl Ebner Testes de ADN E-4872/05 

Mary McDonald Mecanismo de Protecção Civil da UE E-4873/05 

Mary McDonald Taxas sobre a água impostas a centros sociais e creches - 
Directiva-quadro sobre a água 

E-4874/05 

Rebecca Harms Questões nucleares e central nuclear de Paks E-4875/05 

Kathy Sinnott Linhas eléctricas em Bantry P-4876/05 

Raül Romeva i Rueda Imigração - mundo laboral E-4877/05 

Raül Romeva i Rueda Imigração - condições de trabalho E-4878/05 

Raül Romeva i Rueda Imigração - nacionalidade ou naturalização E-4879/05 

Raül Romeva i Rueda Imigração - estatutos jurídicos E-4880/05 

Raül Romeva i Rueda Imigração - direito de voto E-4881/05 

Raül Romeva i Rueda Imigração - direito de voto E-4882/05 

Raül Romeva i Rueda Imigração - estatutos jurídicos E-4883/05 

Raül Romeva i Rueda Imigração - programas, medidas e iniciativas E-4884/05 

Raül Romeva i Rueda Imigração - questões fronteriças E-4885/05 

Raül Romeva i Rueda Imigração E-4886/05 

Kathy Sinnott Barragem de Bantry, Irlanda E-4887/05 

Kathy Sinnott Obrigações britânicas E-4888/05 

Ole Christensen Conformidade das normas da FIFA sobre transferências 
com o Tratado CE 

P-4889/05 

Claude Moraes Etiópia - detenções em massa P-4890/05 

Raül Romeva i Rueda Directiva 2004/113/CE E-4891/05 

Raül Romeva i Rueda Utilização das cinzas resultantes da incineração de 
resíduos em agregados para construção 

E-4892/05 

Milan Horáček, Gisela Kallenbach 
e Michael Cramer 

Projecto de construção de represas no rio Elba, em 
território da República Checa 

E-4893/05 

Raül Romeva i Rueda e Angelika 
Beer 

Aplicação da Resolução 1325 do Conselho de Segurança 
da ONU (mulheres, paz e segurança) no contexto da 
Política Europeia de Segurança e Defesa 

E-4894/05 

Michael Nattrass Importações francesas de carne bovina E-4895/05 
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Michael Nattrass Sobre-exploração das zonas pesqueiras no Mar do Norte E-4896/05 

Robert Kilroy-Silk Prisões do Estados Unidos em território da União 
Europeia 

E-4897/05 

Robert Kilroy-Silk Igualdade de direitos para as mulheres - mutilação genital 
feminina 

E-4898/05 

Robert Kilroy-Silk Bósnia-Herzegovina E-4899/05 

Robert Kilroy-Silk Transporte de prisioneiros pelo Governo dos Estados 
Unidos 

E-4900/05 

Robert Kilroy-Silk Países candidatos à adesão E-4901/05 

Cristiana Muscardini Projecto de construção de um complexo turístico do grupo 
Is Arenas s.r.l. em Narbolia, Sardenha 

E-4902/05 

Marco Rizzo Despedimentos na "Huntsman Tioxide" E-4903/05 

Alfredo Antoniozzi e Antonio 
Tajani 

Presumível incumprimento, por parte do Município de 
Roma, da legislação nacional e comunitária em matéria de 
contratos públicos 

E-4904/05 

Anne Van Lancker e Emine 
Bozkurt 

Consequências do acórdão relativo ao processo 
Pommeren-Bourgondiën (C-227/03) 

E-4905/05 

Frederika Brepoels Obtenção do equilíbrio orçamental graças a uma aplicação 
incorrecta de uma redução fiscal aprovada 

E-4906/05 

Frederika Brepoels Perspectiva da Comissão sobre a cooperação 
intermunicipal 

E-4907/05 

Margrietus van den Berg e 
Kathalijne Buitenweg 

Apoio orçamental aos países que não se empenham 
seriamente no combate ao trabalho infantil 

E-4908/05 

Czesław Siekierski Protecção aduaneira insuficiente dos produtos agrícolas no 
contexto das negociações no domínio agrícola no quadro 
da OMC 

P-4909/05 

Péter Olajos Taxa sobre os produtos alimentares nocivos para a saúde E-4910/05 

Czesław Siekierski Situação vivida no sector dos frutos vermelhos do 
mercado polaco 

E-4911/05 

Edite Estrela Violência contra os cristãos chineses na República 
Popular da China 

E-4912/05 

Edite Estrela Violência contra os cristãos chineses na República 
Popular da China 

E-4913/05 

Ilda Figueiredo Quota de açúcar de beterraba para Portugal E-4914/05 

Ilda Figueiredo Estratégia de luta contra a pobreza e a exclusão social E-4915/05 
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Marco Rizzo Escolas Europeias de Bruxelas P-4916/05 

Charlotte Cederschiöld Conservação de dados a partir de 14 de Dezembro de 
2005 

P-4917/05 

Hynek Fajmon Medidas contra contrafactores chineses e contra os 
importadores de imitações chinesas para os Estados-
Membros da UE 

E-4918/05 

Bill Newton Dunn Pagamento dos cuidados a prestar na Alemanha a uma 
cidadã britânica utilizadora de cadeira de rodas 

E-4919/05 

Lilli Gruber Anomalia da situação observada em Malta no sector da 
radiodifusão televisiva 

E-4920/05 

Umberto Guidoni e outros Secretário-Geral das Escolas Europeias E-4921/05 

Adriana Poli Bortone Marca Com Eu. E-4922/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Aumento contínuo do tráfico de crianças da Bulgária para 
a Áustria 

P-4923/05 

Simon Coveney Opções dos consumidores - Etiquetas relativas ao país de 
origem no vestuário importado na UE 

P-4924/05 

Bart Staes Indemnização paga a um fabricante de armas por contrato 
perdido na Tanzânia 

P-4925/05 

Jan Mulder Proibição da importação de pássaros de gaiola P-4926/05 

Raül Romeva i Rueda Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e Mulheres E-4927/05 

Luigi Cocilovo Escolas europeias de Bruxelas - Transferência de secções P-4928/05 

Paulo Casaca Terrorismo promovido pelas milícias pró-iranianas no 
Iraque 

P-4929/05 

Georgios Karatzaferis Truques contabilísticos no âmbito do QCA III E-4930/05 

Georgios Karatzaferis Custo real e preço de venda a retalho do leite na Grécia E-4931/05 

Frédérique Ries e outros Aplicação da Directiva 2005/32/CE relativa aos requisitos 
de concepção ecológica dos produtos 

E-4932/05 

Giuseppe Castiglione e Mario 
Mantovani 

Aplicação incorrecta da directiva 91/414/CEE - o caso 
Metolacloro (MOC) 

E-4933/05 

Monica Frassoni Escolas europeias de Bruxelas E-4934/05 
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Erik Meijer Residentes nos Estados-Membros da UE impossibilitados 
de subscrever um seguro para obter um reembolso 
adequado de despesas com consultas médicas, 
medicamentos, próteses e tratamentos hospitalares 

E-4935/05 

Erik Meijer Grande vulnerabilidade à fraude por parte de empresas 
com objectivos de crescimento ambiciosos e elevadas 
remunerações variáveis dos seus administradores 

E-4936/05 

Erik Meijer Utilização de algodão de pequenos agricultores do 
Terceiro Mundo como matéria-prima para a produção de 
notas de euro 

E-4937/05 

Henrik Kristensen Pergunta à Comissária da Agricultura sobre os países 
beneficiários da iniciativa TMA e o acordo sobre o açúcar 

P-4938/05 

Hiltrud Breyer Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos 
(AESA) 

P-4939/05 

Caroline Lucas Posição da Comissão Europeia sobre as preocupações 
relativas ao pico da produção petrolífera 

P-4940/05 

Bernat Joan i Marí Abastecimento de água a povoações aragonesas E-4941/05 

Hiltrud Breyer Ensaios de alimentação com ervilhas geneticamente 
alteradas na Austrália 

E-4942/05 

Hiltrud Breyer Rotulagem de resíduos de carne E-4943/05 

Robert Kilroy-Silk Irão E-4944/05 

David Martin Proposta de instalação de turbinas eólicas na Zona 
Especial de Protecção de Lewis Peatlands 

E-4945/05 

David Martin Acordo de Cooperação de terceira geração com a 
República Islâmica do Paquistão 

E-4946/05 

Caroline Lucas Classificação do óleo vegetal puro como forma de 
biodiesel no R.U. 

E-4947/05 

Caroline Lucas Regime de comércio de emissões para o sector da aviação E-4948/05 

Erik Meijer e Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Fundamentação não transparente da decisão tomada pela 
Comissão para a Defesa da Concorrência na Bulgária no 
caso do contrato de concessão da auto-estrada de Trakia 

E-4949/05 

Baroness Sarah Ludford e outros Lista das autoridades com acesso às bases de dados da UE E-4950/05 

Paulo Casaca Pista de corridas de cavalos na ilha da Reunião E-4951/05 

Mario Mauro Utilização imprópria de produtos de síntese rotulados 
como "leite" 

E-4952/05 



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 

 

34 

Boletim 16.01.2006 
  

- PT - PE 369.010 

 
Autor  Objecto N° 

Lilli Gruber Escolas Europeias de Bruxelas E-4953/05 

Erik Meijer Acordos sobre a imunidade em matéria penal dos militares 
norte-americanos que prestam serviço em bases aéreas na 
Roménia, futuro Estado-Membro da UE 

E-4954/05 

Enrico Letta Escolas Europeias de Bruxelas - Transferência de secções P-4955/05 

Joseph Muscat Passageiros dos transportes aéreos E-4956/05 

Joseph Muscat Passageiros dos transportes aéreos E-4957/05 

Proinsias De Rossa Mecanismo especial de salvaguarda para os países em 
desenvolvimento 

E-4958/05 

Proinsias De Rossa Gestão de crises E-4959/05 

Proinsias De Rossa Projecto de gasoduto de Corrib em County Mayo E-4960/05 

Proinsias De Rossa Direito de voto dos cidadãos da UE nas eleições para o PE 
na Irlanda 

E-4961/05 

Proinsias De Rossa Directiva relativa ao abuso de mercado E-4962/05 

Proinsias De Rossa Assistência mútua das autoridades fiscais nacionais E-4963/05 

Proinsias De Rossa Avaliação do impacto ambiental de projectos florestais na 
Irlanda 

E-4964/05 

Proinsias De Rossa Terras húmidas do estuário do Boyne E-4965/05 

Proinsias De Rossa Auto-estrada de Tara E-4966/05 

Proinsias De Rossa Proposta de directiva relativa à colocação no mercado de 
artigos de pirotecnia 

E-4967/05 

Proinsias De Rossa "Mapas de risco" exigidos no âmbito da legislação Seveso E-4968/05 

Proinsias De Rossa Transposição da directiva relativa ao controlo dos perigos 
associados a acidentes graves ("Seveso") 

E-4969/05 

Proinsias De Rossa Revisão das medidas da CE relacionadas com o ruído 
ambiente 

E-4970/05 

Proinsias De Rossa Designação das organismos responsáveis pela aplicação 
da directiva relativa ao ruído ambiente 

E-4971/05 

Proinsias De Rossa Informações exigidas no quadro da directiva relativa ao 
ruído ambiente 

E-4972/05 

Proinsias De Rossa Directiva relativa ao ruído ambiente E-4973/05 

Proinsias De Rossa Documento de trabalho sobre as implicações da proposta 
de directiva relativa aos "ferry-boats" 

E-4974/05 
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Proinsias De Rossa Estudo de impacto: futura convenção da OIT sobre as 
normas mínimas a observar no trabalho marítimo 

E-4975/05 

Proinsias De Rossa Protecção do ambiente através do direito penal E-4976/05 

Proinsias De Rossa Convenção da OIT sobre as normas mínimas a observar 
no trabalho marítimo 

E-4977/05 

Proinsias De Rossa Proposta de construção de um estabelecimento prisional 
no norte de Dublin 

E-4978/05 

Proinsias De Rossa Directiva relativa aos despedimentos colectivos E-4979/05 

Proinsias De Rossa Protecção do ambiente através do direito penal E-4980/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven e 
Erik Meijer 

Posição da Comissão sobre as novas informações relativas 
à decisão tomada pela Comissão quanto à protecção da 
concorrência na Bulgária no âmbito da concessão da auto-
estrada de Trakia 

E-4981/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Direito de contestação P-4982/05 

Pedro Guerreiro Importações de têxtil e vestuário P-4983/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Controlo da rastreabilidade nas trocas comerciais da UE E-4984/05 

Robert Kilroy-Silk Repressão na Etiópia E-4985/05 

Robert Kilroy-Silk Turquia E-4986/05 

Robert Kilroy-Silk Turquia E-4987/05 

Robert Kilroy-Silk Turquia E-4988/05 

Robert Kilroy-Silk Política externa E-4989/05 

Henri Weber Revisão da Directiva "Televisão sem fronteiras" E-4990/05 

Frank Vanhecke Cooperação militar entre a África do Sul e o Irão E-4991/05 

Frank Vanhecke Missão da UE em Gaza E-4992/05 

Frank Vanhecke Multilinguismo e recrutamento de pessoal para as 
instituições europeias 

E-4993/05 

José Ribeiro e Castro Aplicação do Fundo Europeu de Desenvolvimento E-4994/05 

Willy Meyer Pleite Destruição dos lençóis freáticos em Valle del Abdalajis, 
na região de Málaga (Espanha) 

E-4995/05 
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Willy Meyer Pleite Zona protegida pela legislação comunitária (Directiva 
92/43/CEE relativa aos habitats naturais e Directiva 
2000/60/CE que estabelece um quadro de acção 
comunitária no domínio da política da água) ameaçada 
pelo urbanismo especulativo na Costa do Sol (Espanha) 

E-4996/05 

Anja Weisgerber Financiamento de autores de atentados suicidas em Israel 
com verbas da UE atribuídas à Autoridade Palestina 

E-4997/05 

Werner Langen Prémios atribuídos à agricultura/regiões agrícolas E-4998/05 

Bill Newton Dunn Restrições à protecção de dados E-4999/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Negociações para o Acordo UE-Mercosul após a 
Conferência da OMC 

E-5000/05 

Jana Bobošíková Ciclos equipados com um pequeno motor de combustão 
auxiliar 

E-5001/05 

Christoph Konrad Introdução de um símbolo de emergência "SOS" a nível 
da União 

E-5002/05 

Dimitrios Papadimoulis Mercado do petróleo na Grécia E-5003/05 

Dimitrios Papadimoulis Andamento do Programa Operacional Desenvolvimento 
Agrícola - Reestruturação Rural 

E-5004/05 

Dimitrios Papadimoulis Resposta da Comissão à pergunta (E-4235/05) sobre a 
construção de crematórios na Grécia 

E-5005/05 

John Purvis Tratamento de dalitas de religião cristã e muçulmana E-5006/05 

Glyn Ford Aspartame E-5007/05 

Konrad Szymański Actividade do Gabinete TACIS na Bielorússia E-5008/05 

Richard Corbett Trabalho infantil na Índia E-5009/05 

Richard Corbett Prazo de adopção das directivas E-5010/05 

Neil Parish Pavilhão comunitário na marinha mercante E-5011/05 

Alfredo Antoniozzi Situação da língua italiana no Conselho da UE P-5012/05 

Luca Romagnoli Teatro Sacro italiano (Sezze, Latina) e fundos UE P-5013/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Τsunami e ajuda humanitária da UE: um ano depois P-5014/05 

Jens-Peter Bonde Subsídios da UE a favor de organizações promotoras de 
campanhas 

E-5015/05 

Jens-Peter Bonde Subsídios da UE a favor de organizações promotoras de 
campanhas 

E-5016/05 

Robert Kilroy-Silk Turquia E-5017/05 
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Luca Romagnoli "Teatro Sacro Italiano" (em Sezze, Latina) e fundos da UE E-5018/05 

Jan Mulder Directivas relativas à conservação das aves selvagens e à 
conservação dos habitats naturais, em particular a recolha 
de ovos de abibe na Província da Frísia (Países Baixos) 

E-5019/05 

Nikolaos Sifunakis Progressos na execução, na Grécia, dos trabalhos de infra-
estrutura de cultura contemporânea no quadro do 
Programa Operacional "Cultura" do Terceiro QCA 

P-5020/05 

María Sornosa Martínez Praga de broca do olho do coqueiro em Elche E-5021/05 

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

E-5022/05 

Othmar Karas Disparidades na aplicação da directiva relativa à garantia 
dos bens de consumo 

P-5023/05 

Claude Turmes Grupos de Alto Nível P-5024/05 

Antonio Di Pietro Possível encerramento da refinaria SADAM de 
Campiglione di Fermo 

P-5025/05 

Rebecca Harms Responsabilidade em caso de corte no abastecimento de 
electricidade 

E-5026/05 

Dimitrios Papadimoulis Rotulagem do leite (fresco) pasteurizado e do leite 
condensado na Grécia 

E-5027/05 

Robert Kilroy-Silk Armas nucleares E-5028/05 

Sebastiano Musumeci Adiamento da criação da área de comércio livre no 
Mediterrâneo 

E-5029/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Transportes de cabotagem E-5030/05 

Philip Claeys Cooperação técnica com o Hamas E-5031/05 

Raül Romeva i Rueda Porto industrial de Granadilla (Tenerife) P-5032/05 

Tomáš Zatloukal Gripe das aves P-5033/05 

Raül Romeva i Rueda Ajudas da UE à "reconversão turísticas" das Ilhas 
Baleares 

E-5034/05 

Rebecca Harms Resíduos nucleares E-5035/05 

Jan Mulder Relações de concorrência nas corridas de trote atrelado E-5036/05 
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B6-0343/2005)   13 e 14 Dezembro 2005 
 
 
20 perguntas (nos termos do artigo 109° do Regimento) 
 
Autor Objecto Nº 
 
PERGUNTAS AO CONSELHO  
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Apoio aos transportes ferroviários das regiões periféricas da 
Europa 

 
H-0980/05  

 
Elizabeth LYNNE 

 
Directiva relativa ao tempo de trabalho 

 
H-0985/05  

 
Bernd POSSELT 

 
União Europeia - Macedónia 

 
H-0991/05  

 
Fiona HALL 

 
Eficiência energética e localização do Parlamento Europeu 

 
H-0997/05  

 
Mary McDONALD 

 
Modelo Social Europeu 

 
H-0999/05  

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Regime especial das regiões ultraperiféricas 

 
H-1002/05  

 
Claude MORAES 

 
Questões de integração e de igualdade na UE 

 
H-1008/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Conclusão das negociações na OMC 

 
H-1013/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Níveis dos cuidados de saúde na Roménia 

 
H-1015/05  

 
Zdzisław CHMIELEWSKI 

 
Quotas pesqueiras 

 
H-1019/05  

 
Ewa HEDKVIST 
PETERSEN 

 
Castigos corporais a crianças 

 
H-1021/05  

 
Chris DAVIES 

 
Período de reflexão sobre o Tratado Constitucional da União 
Europeia 

 
H-1026/05  

 
 
 
PERGUNTAS À COMISSÃO 
 
 
Arlene McCARTHY 

 
Investigação sobre os direitos de transmissão televisiva da 
Primeira Liga inglesa 

 
H-1030/05  

 
Jaime MAYOR OREJA 

 
Decisão da Comissão de se abster de analisar a OPA lançada 
pela Gas Natural sobre a Endesa 

 
H-1036/05  

 
Margarita 
STARKEVIČIŪTĖ 

 
Fundos para a desactivação da central nuclear de Ignalina 

 
H-1007/05  
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PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO 
Sr. BARROT 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Melhoria e facilitação do transporte ferroviário para pessoas 
com necessidades específicas e famílias 

 
H-0981/05  

 
Gyula HEGYI 

 
Transporte urbano sustentável 

 
H-0982/05  

  
Sr. REHN 
 
 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Veto da Turquia à participação da República de Chipre em 
organizações internacionais 

 
H-0990/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Sandzak de Novi Pazar 

 
H-0992/05  

  
Milan GAĽA 

 
Combate ao mercado emergente de medicamentos antivirais 
nos Estados-Membros da União Europeia 

 
H-1006/05  
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS 

DEZEMBRO 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 
 

 
55 

 
12 

 
32 

 
24 

 
2 

 
1 

 
8 

 
ALEXANDER 

 
Comissão 
 

 
71 

 
8 

 
62 

 
13 

 
1 

 
0 

 
0 

 
KROES 
PIEBALGS 
BARROT 
REHN 

 
Total 

 
126 

 

 
20 

 
94 

 
37 

 
3 

 
1 

 
8 
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1 
 

 
 

 
No. 

 
No. PE 

 
Autor 

 
Objecto 

 
Apresent. 

 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
56/2005 

 
364.503 

 
Alessandra Mussolini 

 
"Laogai" na China 
 

 
12.10.2005 

 
12.1.2006 

 
7 

 
57/2005 

 
364.504 

 
Alessandra Mussolini 

 
Crise no sector dos têxteis, do vestuário, dos calçados 
e dos artigos de malha em Itália 
 

 
12.10.2005 

 
12.1.2005 

 
2 

 
58/2005 

 
364.505 

 
Alessandra Mussolini 

 
Aplicação das tarifas fixadas pelas ordens e 
associações de profissionais em Itália 
 

 
12.10.2005 

 
12.1.2006 

 
2 

 
59/2005 

 
365.207 

 
Daniel Strož, Miloslav Ransdorf e 
Jaromír Kohlíček 
 

 
Situação crítica da literatura e dos escritores checos 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
15 

 

                                                      
1  Situação em  15.12.2005 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
60/2005 

 
365.410 

 
Marie-Line Reynard e Marie-Noëlle 
Lienemann 

 
Necessidade de continuar a aplicar taxas reduzidas de 
IVA no sector da construção civil 
 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
65 

 
61/2005 

 
365.511 

 
Íñigo Méndez de Vigo, Ilda 
Figueiredo, Bronisław Geremek, Jean 
Lambert e Martine Roure 

 
Erradicação da pobreza na Europa como base de um 
modelo social europeu mais justo 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
142 

 
62/2005 

 
365.562 

 
Elizabeth Lynne, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco e Anna Zárborská 

 
Necessidade de pôr termo à ligação entre os viajantes 
de negócios e o tráfico de mulheres e crianças 
vítimas de prostituição forçada 
 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
180 

 
63/2005 

 
365.564 

 
Terence Wynn, Catherine Stihler, Neil 
Parish, Paulo Casaca e Elspeth 
Attwooll 
 

 
Pesca marítima do salmão com redes de emalhar de 
deriva 
 

 
24.10.2005 

 
24.1.2006 

 
48 

 
64/2005 

 
366.135 

 
Sylwester Chruszcz e Andrzej 
Zapałowski 

 
Tarifas excessivas nas comunicações em roaming na 
UE 

 
14.11.2005 

 
14.2.2006 

 
43 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
65/2005 

 
366.136 

 
Bruno Gollnisch 

 
Condições de detenção do Sr. Tarek Aziz 

 
14.11.2005 

 
14.2.2006 

 
6 
 

 
66/2005 

 
366.636 

 
Philip Claeys, Frank Vanhecke, 
Koenraad Dillen e Carl Lang 

 
Distúrbios étnicos em França e noutros locais da 
Europa 
 

 
14.11.2005 

 
14.2.2006 

 
12 

 
67/2005 

 
367.438 

 
Buno Gollnisch, Andres Mölzer e 
Luca Romagnoli 

 
Ausência de democracia e de tratamento equitativo dos 
partidos políticos na Bulgária 

 
30.11.2005 

 
1.3.2006 

 
5 

 
68/2005 

 

 
367.439 

 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José 
Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, 
Nathalie Griesbeck e Konrad 
Szymański 

 
Novas tecnologias da informação e suas consequências 
para as crianças 
 

 
30.11.2005 

 
1.3.2006 

 
73 

 
69/2005 

 
367.440 

 
Emine Bozkurt, Claude Moraes, 
Christopher Heaton-Harris, Cem 
Özdemir e Alexander Alvaro 

 
Combate ao racismo no futebol 
 

 
30.11.2005 

 
1.3.2006 

 
209 

 
70/2005 

 
367.442 

 
Roberta Angelilli, Cristiana 
Muscardini, Romano La Russa, 
Alessandro Foglietta e Sergio Berlato 

 
Necessidade de impor cláusulas sociais e ambientais 
nas negociações da OCM de Hong Kong 

 
30.11.2005 

 
1.3.2006 

 
30 

 
71/2005 

 
367.451 

 
Nathalie Griesbeck 

 
Necessidade de aplicar uma taxa de IVA para as 
actividades de construção, de renovação e de adaptação

 
8.12.2005 

 
8.3.2006 

 
46 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
72/2005 

 
367.447 

 
Monika Beňová, Miloš Koterec e 
Vladimír Maňka 

 
Protecção das crianças das faixas etárias mais baixas 
em relação aos jogos de computador não adequados à 
sua idade 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
43 

 
73/2005 

 
367.488 

 
Raül Romeva i Rueda e Gérard Onesta 

 
Trigésimo aniversário da morte do ditador espanhol 
Francisco Franco 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
24 

 
74/2005 

 

 
367.449 

 
Michael Cashman, Emine Bozkurt e 
Thijs Berman 

 
Recentes execuções de homossexuais pelas autoridades 
iranianas 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
45 

 
75/2005 

 
367.450 

 
Marie-Arlette Carlotti, Philippe 
Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro e 
Boguslaw Sonik 

 
Abastecimento das organizações caritativas autorizadas 
a executar o programa comunitário de ajuda alimentar 
às pessoas mais carenciadas 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
39 

 
76/2005 

 
367.652 

 

 
Alyn Smith 
 

 
Equidade no sector do comércio 

 
12.12.2005 

1 

 
12.3.2006 

 
15 

 
77/2005 

 
367.654 

 

 
Alfredo Antoniozzi, Mario Mantovani, 
Marie-Line Reynard e Jan Jerzy 
Kułakowski 

 
O regime linguístico da União Europeia 

 
12.12.2005 

 
12.3.2005 

 
54 

 
78/2005 

 
367.655 

 
Daniel Strož 

 
Tentativas inadmissíveis visando exercer influência 
política sobre direitos de propriedade intelectual 
 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
7 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
79/2005 

 
367.656 

 

 
Katalin Lévai, Martine Roure, Anne 
Van Lancker, Eva-Britt Svensson e 
Lissy Gröner 
 

 
Direito das mulheres à autodeterminação, a uma 
educação sexual adequada e ao planeamento familiar 
na União Europeia 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
33 

 
80/2005 

 
367.657 

 
Mario Borghezio 

 
Reconhecimento de uma plena autonomia institucional 
ao Val di Susa 
 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
2 

 
81/2005 

 
367.658 

 
Luca Romagnoli, Carlo Fatuzzo e 
Marco Pannella 

 
Acesso paritário ao serviço público de radiotelevisão e 
a pluralidade da informação política em Itália 

 
12.12.2005 

 
12.3.2005 

 
16 

 
82/2005 

 
368.509 

 
Dimitrios Papadimoulis, Feleknas Uca, 
Panagiotis Beglitis 

 
Retirada das acusações proferidas contra o autor turco 
Orhan Pamuk  
 

 
15.12.2005 

 
15.3.2005 

 
11 
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NOMEAÇÃO DE RELATORES ...............................(Competência : F = Fundo/ P = Parecer) 
 
 
 
 
Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Howitt Richard (PSE) 
 

Relatório sobre o Relatório 
Anual relativo aos direitos 
humanos no mundo em 
2005 e a política da UE na 
matéria 
 

AFET (F) 
 

28/10/2005 2005/2203(INI) 

Gaubert Patrick (PPE-DE) 
 

Ano Europeu do Diálogo 
Intercultural (2008) 
 

AFET (P) 
 

19/10/2005 2005/0203(COD) 

Daul Joseph (PPE-DE) 
 

Organização comum dos 
mercados no sector das 
forragens secas 
 

AGRI (F) 
 

29/11/2005 2005/0225(CNS) 

Böge Reimer (PPE-DE) 
 

Mobilização do 
instrumento de 
flexibilidade 
 

BUDG (F) 
 

02/09/2004 2005/2137(ACI) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Inclusão das Maldivas na 
lista dos países cobertos na 
sequência dos tsunamis do 
Oceano Índico de 
Dezembro de 2004 
 

BUDG (F) 
 

20/09/2004 2005/0195(CNS) 

Douay Brigitte (PSE) 
 

Programa de Acção 
Comunitária no domínio da 
Defesa do Consumidor 
(2007-2013) 
 

BUDG (P) 
 

15/11/2005 2005/0042B(CO
D) 

Ferber Markus (PPE-DE) 
 

Competitividade e 
Inovação (2007-2013) 
 

BUDG (P) 
 

09/06/2005 2005/0050(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Agência dos direitos 
fundamentais da União 
Europeia 
 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2005/0124(CNS) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Itälä Ville (PPE-DE) 
 

Programa específico 
"Prevenção, preparação e 
gestão das consequências 
em matéria de terrorismo" 
(2007-2013) 
 

BUDG (P) 
 

09/06/2005 2005/0034(CNS) 

Vaugrenard Yannick (PSE) 
 

Financiamento da 
normalização europeia 
 

BUDG (P) 
 

15/11/2005 2005/0157(COD) 

Kratsa-Tsagaropoulou Rodi 
(PPE-DE) 
 

Quitação 2004: 6º, 7º, 8º e 
9º Fundo Europeu de 
Desenvolvimento - FED 
 

CONT (F) 
 

20/04/2005 2005/2157(DEC) 

Berlinguer Giovanni (PSE) 
 

Programa especifico 
"Ideias" (7º Programa-
Quadro de IDDT, 2007-
2013) 
 

CULT (P) 
 

07/10/2005 2005/0186(CNS) 

Berlinguer Giovanni (PSE) 
 

Programa especifico 
"Pessoal" (7º Programa-
Quadro de IDDT, 2007-
2013) 
 

CULT (P) 
 

04/10/2005 2005/0187(CNS) 

Chiesa Giulietto (ALDE) 
 

Uma sociedade da 
informação para o 
crescimento e o emprego 
 

CULT (P) 
 

11/07/2005 2005/2167(INI) 

Schröder Jürgen (PPE-DE) 
 

Pequenas e médias 
empresas nos países em 
desenvolvimento 
 

DEVE (F) 
 

24/05/2005 2005/2207(INI) 

Budreikaitė Danutė 
(ALDE) 
 

Quitação 2004: 6º, 7º, 8º e 
9º Fundo Europeu de 
Desenvolvimento - FED 
 

DEVE (P) 
 

30/08/2005 2005/2157(DEC) 

Deva Nirj (PPE-DE) 
 

Mobilização do 
instrumento de 
flexibilidade 
 

DEVE (P) 
 

13/07/2005 2005/2137(ACI) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Acordo de Parceria relativo 
à pesca ao largo dos 
Estados Federados da 
Micronésia 
 

DEVE (P) 
 

24/10/2005 2005/0206(CNS) 

Lipietz Alain (Verts/ALE) 
 

Uma sociedade da 
informação para o 
crescimento e o emprego 
 

ECON (P) 
 

25/10/2005 2005/2167(INI) 

Estrela Edite (PSE) 
 

Catástrofes naturais 
(incêndios e inundações) - 
aspectos ambientais 
 

ENVI (F) 
 

27/10/2005 2005/2192(INI) 

Florenz Karl-Heinz (PPE-
DE) 
 

Atribuição de quotas de 
hidroclorofluorocarbonos, 
para os novos Estados-
Membros 
 

ENVI (F) 
 

29/11/2005 2004/0296(COD) 

Krahmer Holger (ALDE) 
 

Qualidade do ar ambiente e 
um ar mais limpo na 
Europa 
 

ENVI (F) 
 

14/12/2005 2005/0183(COD) 

Lienemann Marie-Noëlle 
(PSE) 
 

Política comunitária em 
matéria de ambiente 
marinho 
 

ENVI (F) 
 

14/12/2005 2005/0211(COD) 

Mikolášik Miroslav (PPE-
DE) 
 

Medicamentos de terapia 
inovadora 

ENVI (F) 
 

14/12/2005 2005/0227(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Fundo de Solidariedade ENVI (P) 
 

12/12/2005 2005/0033(COD) 

Olajos Péter (PPE-DE) 
 

A eficiência energética ou 
"Fazer mais com menos" - 
Livro Verde 
 

ENVI (P) 
 

14/12/2005 2005/2210(INI) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Ries Frédérique (ALDE) 
 

Lançamento de um debate 
sobre a abordagem da 
Comunidade em matéria de 
programas de rotulagem 
ecológica dos produtos da 
pesca 
 

ENVI (P) 
 

14/12/2005 2005/2189(INI) 

De Keyser Véronique 
(PSE) 
 

A situação das mulheres 
nos conflitos armados e o 
seu papel na reconstrução e 
no processo democrático 
nos países em situação pós-
conflito  
 

FEMM (F) 
 

14/12/2005 2005/2215(INI) 

Gröner Lissy (PSE) 
 

Programa específico 
"Combater a violência 
(Daphne)" (2007/2013) 
 

FEMM (F) 
 

24/11/2005 2005/0037A(CO
D) 

Gibault Claire (ALDE) 
 

Estratégia-quadro em prol 
da não discriminação e da 
igualdade de oportunidades 
para todos 
 

FEMM (P) 
 

05/10/2005 2005/2191(INI) 

Thomsen Britta (PSE) 
 

Competitividade e 
Inovação (2007-2013) 
 

FEMM (P) 
 

29/11/2005 2005/0050(COD) 

Barón Crespo Enrique 
(PSE) 
 

Homologação das peças 
mecânicas de atrelar dos 
conjuntos de veículos 
 

INTA (F) 
 

15/03/2005 2005/0002(AVC) 

Barón Crespo Enrique 
(PSE) 
 

Protocolo ao Acordo-
quadro do comércio e de 
cooperação com a 
República da Coreia, na 
seauência do alargamento 

INTA (F) 
 

12/07/2005 2005/0121(CNS) 

Niebler Angelika (PPE-DE) 
 

Programa especifico 
"Ideias" (7º Programa-
Quadro de IDDT, 2007-
2013) 
 

ITRE (F) 
 

05/10/2005 2005/0186(CNS) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Paasilinna Reino (PSE) 
 

Uma sociedade da 
informação para o 
crescimento e o emprego 
 

ITRE (F) 
 

14/07/2005 2005/2167(INI) 

Pirilli Umberto (UEN) 
 

Programa especifico 
"Pessoal" (7º Programa-
Quadro de IDDT, 2007-
2013) 
 

ITRE (F) 
 

05/10/2005 2005/0187(CNS) 

Rübig Paul (PPE-DE) 
 

Financiamento da 
normalização europeia 
 

ITRE (P) 
 

23/11/2005 2005/0157(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

Resultado do exame das 
propostas legislativas 
pendentes 
 

JURI (P) 
 

12/12/2005 2005/2214(INI) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Aquecimento e refrigeração 
a partir de fontes 
renováveis de energia 
 

JURI (P) 
 

12/12/2005 2005/2122(INI) 

Braghetto Iles (PPE-DE) 
 

Informações mínimas que 
devem constar das licenças 
de pesca 
 

PECH (F) 
 

25/10/2005 2005/0205(CNS) 

Fraga Estévez Carmen 
(PPE-DE) 
 

Lançamento de um debate 
sobre a abordagem da 
Comunidade em matéria de 
programas de rotulagem 
ecológica dos produtos da 
pesca 
 

PECH (F) 
 

15/09/2005 2005/2189(INI) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

Acordo CE/República 
Islâmica da Mauritânia em 
matéria de pesca marítima 
 

PECH (F) 
 

07/12/2005 2005/0229(CNS) 

Stihler Catherine (PSE) 
 

Financiamento da política 
comum das pescas e direito 
marítimo 
 

PECH (F) 
 

25/04/2005 2005/0045(CNS) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Stihler Catherine (PSE) 
 

Revisão de certas restrições 
de acesso no âmbito da 
Política Comum da Pesca 
(Shetland Box e box da 
solha) 
 

PECH (F) 
 

15/09/2005 2005/2190(INI) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

O controlo da aplicação do 
direito comunitário (2003) - 
posição global - 21º 
relatório anual 
 

PETI (P) 
 

13/09/2005 2005/2150(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acordo CE/Ucrânia sobre 
certos aspectos dos serviços 
aéreos 
 

TRAN (F) 
 

12/09/2005 2005/0155(CNS) 

Cramer Michael 
(Verts/ALE) 
 

Quitação 2004: orçamento 
geral CE, secção III, 
Comissão 
 

TRAN (P) 
 

07/12/2005 2005/2090(DEC) 
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO 
 
 
 
Relatórios e comunicações 
 
 
 
 
Assunto 
 

 
Competênci
a 

 
Doc. 

 
Relatório da Comissão: Relatório anual sobre o fundo de coesão 
(2004) 

 
REGI 
ENVI 
TRAN 
 

 
COM(2005)0544 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao Comité das Regiões e ao 
Banco Central Europeu: Segundo relatório sobre os preparativos 
práticos para o futuro alargamento da zona do euro 
 

ECON 
 

COM(2005)0545 

Proposta de decisão do Conselho relativa aos princípios, prioridades e 
condições que figuram na Parceria Europeia com a Albânia 
 

Todas 
comissões 

COM(2005)0553 

* Report from the Commission on the working of committees during 
2004 
 

Todas 
comissões 

COM(2005)0554 

Proposta de decisão do Conselho relativa aos princípios, prioridades e 
condições que figuram na Parceria Europeia com a Bósnia e 
Herzegovina 

Todas 
comissões 
 
 

COM(2005)0555 

Proposta de decisão do Conselho relativa aos princípios, prioridades e 
condições que figuram na Parceria de Adesão para a Croácia 
 

Todas 
comissões 

COM(2005)0556 

Proposta de decisão do Conselho relativa aos princípios, prioridades e 
condições que figuram na Parceira Europeia com a Antiga República 
Jugoslava da Macedónia 
 

Todas 
comissões 

COM(2005)0557 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 

Proposta de decisão do Conselho relativa aos princípios, 
prioridades e condições que figuram na Parceria Europeia com 
a Sérvia e Montenegro, incluindo o Kosovo, de acordo com o 
estatuto definido pela Resolução 1244 do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas de 10 de Junho de 1999 
 

Todas comissões 
 

COM(2005)0558 

Proposta de decisão do Conselho relativa aos princípios, 
prioridades e condições previstos na Parceria de Adesão para a 
Turquia 
 

Todas comissões 
 

COM(2005)0559 

Comunicação da Comissão: Documento de estratégia de 2005 
sobre o alargamento 

Todas comissões 
 

COM(2005)0561 

Comunicação da Comissão: Parecer da Comissão sobre o 
pedido de adesão da Antiga República Jugoslava da Macedónia 
à União Europeia 
 

Todas comissões 
 

COM(2005)0562 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu: Relatório sobre os progressos realizados na criação 
do mercado interno do gás e da electricidade 
 

ITRE 
IMCO 
 

COM(2005)0568 

* Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament: the Impact of the accession of Bulgaria 
and Romania on the human resources of the Commission 
 

BUDG 
AFET 
CONT 
 

COM(2005)0573 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões sobre o reforço da coordenação na planificação da 
preparação genérica para as emergências de saúde pública ao 
nível da EU 
 

ENVI 
LIBE 
 

COM(2005)0605 

Livro Verde sobre o futuro da rede europeia das migrações LIBE 
AFET 
DEVE 
 

COM(2005)0606 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões sobre a planificação na Comunidade Europeia da 
preparação e resposta para uma pandemia de gripe 
 

ENVI 
 

COM(2005)0607 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 

 
Relatório da Comissão: relatório anual do instrumento estrutural 
de pré-adesão (ISPA) 2004 

 
ENVI 
TRAN 
 

 
COM(2005)0612 

Comunicação da Comissão: relatório sobre os progressos 
demonstráveis no âmbito do protocolo de Quioto (exigido nos 
termos do n.º 3 do artigo 5º da Decisão n.º 280/2004/CE relativa à 
criação de um mecanismo de vigilância das emissões comunitárias 
de gases com efeito de estufa e de implementação do Protocolo de 
Quioto) 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0615 

* Commission staff working document : Annex to the annual 
Report of the cohesion Fund (2004) 

REGI 
ENVI 
TRAN 
 

SEC(2005)1396 

*  Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission : The support for electricity 
from renewable energy sources - Impact assessment 
 

ITRE 
ECON 
ENVI 
 

SEC(2005)1571 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission : Biomass action plan - 
Impact assessment 

ITRE 
ENVI 
AGRI 
 

SEC(2005)1573 

 
 
*  Estes documentos não estão disponíveis em português 
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM 
 
 

140/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições nos Emirados Árabes 
Unidos 

Bruxelas, 6 de Dezembro de 2005 
 
A UE congratula-se com o facto de o Presidente dos Emirados Árabes Unidos ter anunciado 
a 1 de Dezembro a sua intenção de convocar eleições para a renovação parcial do Conselho Nacional 
Federal. Estas eleições, as primeiras da história dos Emirados Árabes Unidos, deverão assinalar uma 
importante etapa na via da reforma constitucional.  
 
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. 
 
 

_______________ 
 

 
 
141/05 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 
na sequência do prolongamento do cessar-fogo declarado 

pelos maoístas no Nepal 
Bruxelas, 7 de Dezembro de 2005 

 
A UE congratula-se com o facto de os maoístas terem anunciado o prolongamento do seu cessar-fogo 
unilateral e com a nova dinâmica que assim é conferida aos esforços envidados no sentido de encontrar uma 
solução política para o conflito no Nepal. A UE apela aos maoístas para que anunciem a cessação imediata e 
definitiva do uso da violência para fins políticos, cumpram num espírito de boa fé aquilo a que se 
propuseram e honrem o compromisso que assumiram com sete partidos políticos no sentido de respeitar os 
direitos humanos e o Estado de direito. 
 
A UE apela ao Rei e ao Governo do Nepal para que declarem tréguas e respeitem as suas obrigações 
internacionais em matéria de direitos humanos e de direito humanitário, a fim de criar um clima propício à 
instauração da paz. 
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A total cessação das hostilidades entre os maoístas e o Governo do Rei Gyanendra representa um passo 
fundamental para uma paz duradoura e para o fim do sofrimento do povo nepalês. 
 
A UE exorta todas as partes envolvidas a procurarem doravante dar início a um diálogo nacional inclusivo no 
Nepal, a fim de eliminar as causas profundas do conflito. A UE continua a considerar necessário que as 
Nações Unidas ou outro organismo externo adequado contribuam para mediar e acompanhar um acordo de 
cessar-fogo e promovam um processo de paz. 
 
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. 
 
 

_______________ 
 

 
142/05 
 

Declaração da Presidência , em nome da União Europeia, 
sobre as eleições a realizar na Bolívia 

 em 18 de Dezembro de2005 
Bruxelas, 8 de Dezembro de 2005 

 
Tal como deixou claro na sua declaração de 31 de Outubro, a União Europeia considera que as próximas 
eleições na Bolívia se revestem de grande importância para o futuro do país e de todos os seus cidadãos. 
Assim, a União Europeia tem continuado a seguir atentamente os preparativos das eleições e congratula-se 
com o decreto executivo promulgado pelo Presidente Eduardo Rodríguez em 1 de Novembro, no qual se 
garantiu que as eleições terão lugar em 18 de Dezembro. 
 
A União Europeia apela a todos os intervenientes políticos, à sociedade civil e aos bolivianos em geral para 
que apoiem o processo eleitoral e garantam que dele resulte uma transferência de poder pacífica e 
democrática no próximo mês de Janeiro. Insta ainda todos os bolivianos a ajudarem o governo eleito a 
responder ao repto que representa a criação de uma sociedade justa, equitativa e próspera. É essencial que 
todos os cidadãos desempenhem um papel activo e positivo neste projecto. Pela sua parte, a União Europeia 
está firmemente decidida a continuar a apoiar a Bolívia nos seus esforços para reforçar as instituições 
democráticas e reduzir a pobreza, a desigualdade e a exclusão social. 
 
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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146/05 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a nomeação do novo Primeiro-Ministro 

da Costa do Marfim 
Bruxelas, 15 de Dezembro de 2005 

 
A União Europeia regista com agrado a nomeação de Charles Konan Banny para o cargo de Primeiro-
-Ministro da Costa do Marfim e felicita os mediadores africanos pelos esforços que desenvolveram neste 
sentido. Cabe agora ao Primeiro-Ministro cumprir as missões que lhe foram cometidas pela União Africana, 
bem como pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas na sua Resolução 1633 de 21 de Outubro 
de 2005. 
 
A UE considera que o Primeiro-Ministro deve, para o efeito, estar apto ao exercício efectivo dos poderes que 
lhe foram conferidos pela RCSNU 1633 e que foram confirmados pelo Grupo de Trabalho Internacional 
(GTI), bem como pelo Presidente do Conselho de Segurança na sua declaração de 30 de Novembro de 2005. 
O GTI e o grupo de mediação no dia-a-dia velarão por que o Primeiro-Ministro possa actuar sem entraves, 
durante o período de transição, tendo em vista a organização de eleições livres e justas. 
 
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. 
 

_______________ 
 
 
147/05 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições presidenciais nas Honduras 

Bruxelas, 14 de Dezembro de 2005 
 
A União Europeia congratula-se com a realização de eleições livres e pacíficas nas Honduras, no passado dia 
27 de Novembro de 2005, e endereça ao Presidente eleito Jose Manuel Zelaya Rosales as suas sinceras 
felicitações. 
 
A democracia tem continuado a consolidar-se nos últimos anos. Estas foram as primeiras eleições 
organizadas desde a aprovação da nova lei eleitoral e das organizações políticas, e a União Europeia insta 
todos os partidos políticos hondurenhos a continuarem a consolidar a institucionalização dos processos 
eleitorais. 
 
A União Europeia toma nota da evolução económica positiva e dos progressos no sentido da estabilidade 
orçamental registados durante o mandato do Presidente Ricardo Maduro. A UE irá continuar a apoiar o 
desenvolvimento democrático, económico e social das Honduras, e espera estreitar os laços que a ligam a 
este país, nomeadamente no quadro da cooperação regional com a América Central. 
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A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia e a Croácia* – países candidatos–, a Albânia, a 
Antiga República Jugoslava da Macedónia, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia e Montenegro – países do 
Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos –, e a Islândia, o Liechtenstein e a 
Noruega – países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, 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. 
 
 

_______________ 
 

 
148/05 

Declaração da Presidência sobre as "Damas de Blanco" 
Bruxelas, 14 de Dezembro de 2005 

 
A Presidência da União Europeia felicita calorosamente as "Damas de Blanco", um grupo de mulheres de 
prisioneiros políticos em Cuba, pelo Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento 2005 com que foram 
galardoadas pelo Parlamento Europeu. 
 
A Presidência da União Europeia lamenta o facto de as autoridades cubanas terem impedido as "Damas de 
Blanco" de se deslocarem a Estrasburgo para receberem o prémio. Casos como este, como é também o de 
Oswaldo Payá, a quem o Governo recusou 
 
autorização para estar presente no Fórum UE/ONG sobre a Liberdade de Expressão, em Dezembro, tornam 
patente o menosprezo das autoridades cubanas pelo direito dos seus próprios cidadãos à livre circulação, 
consagrado no artigo 13.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem. 
 
A UE continua empenhada em intensificar o diálogo que mantém com elementos da oposição pacífica e da 
sociedade civil de Cuba, tal como tem sido afirmado pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE em 
sucessivas conclusões do Conselho, as mais recentes das quais datadas de 13 de Junho. 
 
 

_______________ 
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149/05 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 

sobre a tomada de posse da Assembleia Nacional Afegã, Cabul, 19 de Dezembro de 2005 
Bruxelas, 20 de Dezembro de 2005 

 
A União Europeia congratula-se com a tomada de posse da Assembleia Nacional Afegã em 19 de Dezembro. 
Trata-se de uma ocasião histórica que assinala o culminar do processo de transição política delineado no 
Acordo de Bona. 
 
A UE está empenhada a ajudar o Afeganistão no estabelecimento de instituições sólidas e responsáveis que 
promovam o Estado de direito e assegurem um controlo democrático. A este respeito, congratula-se com a 
perspectiva de estabelecer contactos com a Assembleia Nacional e saúda o seu contributo para o 
desenvolvimento e o reforço da democracia e das instituições democráticas no Afeganistão. 
 
A UE congratula-se com o excelente contributo prestado pelo programa de formação do pessoal parlamentar, 
promovido pela França e pelo PNUD, com a participação de outros países europeus, e incentiva a 
comunidade internacional a apoiar a Assembleia Nacional. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia, a Croácia* e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia* – países candidatos –, a Albânia, 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 e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
150/05 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 
sobre o diálogo com o Irão em matéria de direitos humanos 

Bruxelas, 20 de Dezembro de 2005 
 
Em 12 de Dezembro, por ocasião da sessão do Conselho (Assuntos Gerais e Relações Externas), a União 
Europeia reafirmou que, para que as relações entre a UE e o Irão possam progredir, é essencial que os 
direitos humanos e as liberdades fundamentais sejam mais respeitados no Irão. 
 
A UE está profundamente preocupada com o facto de a situação em matéria de direitos humanos não ter 
progredido em nenhum aspecto importante nos últimos anos, tendo-se mesmo agravado em numerosos 
aspectos. É frequente o recurso à pena de morte, inclusive para delitos menores, e as execuções são muitas 
vezes públicas. Em 2005, o Irão executou mais delinquentes menores de idade do que em qualquer outro dos 
últimos anos. A liberdade de expressão continua a sofrer fortes restrições, sendo generalizada a censura na 
Internet e na imprensa. Segundo afirmaram figuras destacadas do regime iraniano, terá  
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havido importantes deficiências na condução das eleições presidenciais de Junho de 2005 e não terá sido 
democrático o processo de selecção dos candidatos autorizados a apresentar-se às eleições, de entre os 
muitos que o pretendiam. Continuamos a receber informações sobre casos de tortura. Os activistas dos 
direitos humanos continuam a assinalar que são alvo de assédio e de intimidação e o Irão mantém detidos 
vários prisioneiros de consciência, de que Akbar Ganji e o seu advogado, Abdolfattah Soltani são apenas um 
exemplo. Motivo de grande preocupação é também a forma como o Irão trata as suas minorias religiosas e 
étnicas. Não deixando de reconhecer os esforços limitados de algumas autoridades iranianas para melhorar a 
administração da justiça, a UE continua profundamente preocupada perante a ausência de uma actuação 
eficaz no sentido de reformar as leis, as instituições e as práticas oficiais que tornam possíveis as violações 
dos direitos humanos. 
 
Em 2002, a UE estabeleceu com o Irão um diálogo em matéria de direitos humanos. Foram realizadas quatro 
sessões no âmbito deste diálogo, a mais recente das quais teve lugar em Junho de 2004. Face aos 
decepcionantes resultados obtidos, a UE propôs, em 2004, a introdução de alguns melhoramentos neste 
processo. Não obstante os repetidos esforços envidados pela UE ao longo do último ano, entre os quais são 
de referir a visita da Tróica a Teerão e numerosas propostas de datas para a quinta sessão, o Irão não deu o 
seu acordo à realização de uma nova sessão de diálogo. 
 
Mau grado a ausência de um empenhamento construtivo por parte do Irão, a UE mantém-se aberta a um 
debate sobre os direitos humanos, inclusive no âmbito do processo de diálogo. A UE insta o Irão a 
demonstrar pelos seus actos que está empenhado em respeitar os direitos humanos. A UE espera que o Irão 
dê igualmente provas de que está empenhado no diálogo, concordando com a realização de uma futura 
sessão de diálogo no mais breve trecho. 
 
A UE continuará paralelamente a envidar outros esforços no sentido de manifestar as suas preocupações em 
matéria de direitos humanos. Em especial, continuará a evocar estas questões junto das autoridades iranianas 
por via diplomática, a apoiar os debates nas instâncias das Nações Unidas, bem como as actividades no 
âmbito dos mecanismos da ONU, e a sensibilizar a opinião pública para as violações dos direitos humanos e 
para as insuficiências e práticas institucionais que as tornam possíveis. A UE está convicta de que existe uma 
relação de complementaridade, e não de exclusão, entre estas iniciativas e o diálogo em matéria de direitos 
humanos. Na ausência de um diálogo efectivo, todas estas acções se tornam ainda mais importantes. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia, a Croácia* e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia * – países candidatos –, a Albânia, 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 e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 



INFORMAÇÕES GERAIS 

 

66 

Boletim 16.01.2006 
  

- PT - PE 369.010 

151/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a situação humanitária no Zimbabué 
Bruxelas, 19 de Dezembro de 2005 

 
A Presidência, em nome da União Europeia, congratula-se com a visita efectuada ao Zimbabué, de 3 a 7 de 
Dezembro, pelo Secretário-Geral Adjunto das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários, Jan Egeland. 
Partilhamos das preocupações manifestadas por Jan Egeland quanto à extrema e crescente gravidade da 
situação humanitária no Zimbabué, país onde numerosas pessoas são afectadas pela insegurança alimentar 
e/ou sofrem da pandemia de VIH/SIDA e onde milhares continuam sem abrigo seis meses após a Operação 
Murambatsvina e quatro meses após a Operação Garikai, cuja ineficácia ficou comprovada. 
 
Congratulamo-nos com os acordos assinados pelas agências da ONU e pelo Governo do Zimbabué em 
matéria de assistência alimentar e de combate ao VIH/SIDA e registamos os contactos mantidos entre o 
Governo do Zimbabué e a ONU a respeito da necessidade de prestar ajuda aos sem-abrigo. 
 
Associamo-nos a Jan Egeland para instar o Governo do Zimbabué a prosseguir nesta via e a proporcionar à 
ONU e a outros doadores internacionais um acesso sem restrições com vista à prestação da tão necessária 
assistência humanitária à população carenciada. Exortamos as instituições e os Estados de África a apoiarem 
este apelo dirigido ao Governo do Zimbabué. 
 
Salientamos que a UE continuará, por seu lado, a prestar assistência humanitária ao povo do Zimbabué. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia, a Croácia* e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia * – países candidatos –, a Albânia, 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 e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
152/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 
sobre o parecer da Comissão de Veneza acerca da organização de um referendo no Montenegro 

Bruxelas, 19 de Dezembro de 2005 
 

A UE regista com satisfação o parecer da Comissão de Veneza acerca da organização de um referendo no 
Montenegro e apoia as recomendações nele formuladas. A UE desempenha um papel específico de apoio às 
partes na gestão deste processo, definido na Carta Constitucional da Sérvia e Montenegro, e congratula-se, 
por conseguinte, com o facto de o Alto Representante/Secretário-Geral da UE ter nomeado o Embaixador 
Miroslav Lajčák seu Representante Pessoal tendo em vista facilitar as negociações. 
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A UE recomenda vivamente a todas as forças políticas do Montenegro que cooperem de forma construtiva 
entre si e com o Representante Pessoal a fim de chegar a um consenso sobre questões de princípio no que 
respeita à condução e à realização do referendo proposto, e que se abstenham de actos unilaterais 
susceptíveis de reduzir as hipóteses de 
 
êxito do diálogo e de entravar a acção de facilitação da UE. Para a futura estabilidade política do Montenegro 
e para o ritmo da sua aproximação à União Europeia, é essencial garantir que a organização e a condução do 
referendo sejam aceites por todos os principais grupos políticos do país e pela comunidade internacional. 
 
 

_______________ 
 
 
153/05 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 
sobre as eleições presidenciais, legislativas e locais na Tanzânia 

Bruxelas, 20 de Dezembro de 2005 
 

A União Europeia congratula-se com a realização, pela terceira vez, de eleições multipartidárias 
presidenciais, parlamentares e locais na Tanzânia, em 14 de Dezembro último, e felicita: 
 
– Jakaya Kikwete, pela sua eleição para o cargo de Presidente da Tanzânia. A União Europeia espera 

poder iniciar com ele e com o seu governo, formado pelo CCM (Partido da Revolução), um diálogo 
político estruturado sobre as questões fundamentais da boa governação, do pluralismo político, da 
redução de pobreza e do crescimento económico baseado no investimento, no emprego e nas 
competências; 

 
– a Comissão Nacional de Eleições e o seu pessoal, pelo profissionalismo demonstrado na organização 

das eleições e pela constituição do Registo Nacional Permanente de Eleitores de 16 milhões de 
tanzanianos, onde contou com o contributo da União Europeia; 

 
– o povo tanzaniano, pelo seu manifesto apego à democracia, bem como pela paciência e determinação 

com que, em número tão elevado, exerceu o seu direito de voto e exprimiu a sua vontade. 
 
A União Europeia está preocupada com a polarização política em Zanzibar, onde se voltaram a registar 
manifestações de violência e alegações de irregularidades eleitorais. A União Europeia compromete-se a 
colaborar com todas as partes para promover a reconciliação, com base no diálogo e num verdadeiro 
empenhamento na democracia,  nos direitos humanos e nas reformas económicas.  
 
A Bulgária e a Roménia –  países aderentes –, a Turquia, a Croácia e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia* – 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 e a Antiga República Jugoslava da Macedónia  continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 

_______________ 
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154/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 
sobre as eleições na Bolívia 

Bruxelas, 22 de Dezembro de 2005 
 

A União Europeia regista com satisfação que as eleições na Bolívia se desenrolaram de forma livre e justa e 
aplaude o povo boliviano por este sucesso. A UE felicita Evo Morales pelos primeiros resultados, que 
apontam para uma clara vitória. 
 
A EU está convicta de que os resultados das eleições proporcionarão uma oportunidade para um novo 
entendimento entre os intervenientes políticos e sociais da Bolívia, tornando assim possível o consenso 
necessário para as reformas de que o país carece. Tal como deixou claro na sua declaração de 12 de 
Dezembro, a União Europeia está firmemente determinada a apoiar os esforços no sentido de reforçar as 
instituições democráticas e de reduzir a pobreza, a desigualdade e a exclusão social na Bolívia. 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia, a Croácia* e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia * – países candidatos –, a Albânia, 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 e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 

155/05 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 

sobre as conversações de paz a respeito do Darfur, 
realizadas em Abuja 

Bruxelas, 21 de Dezembro de 2005 
 

A União Europeia está a acompanhar atentamente as conversações de paz sobre o Darfur que estão a 
decorrer em Abuja e cuja sétima sessão teve início em finais de Novembro. O Representante Especial da UE 
para o Sudão, Pekka Haavisto, esteve duas vezes presente no decurso desta sessão, na qual estão 
representados vários Estados-Membros. A UE congratula-se com os progressos registados desde o início da 
sessão no âmbito da comissão sobre a partilha da riqueza. Em contrapartida, está seriamente preocupada com 
a ausência de progressos nas outras duas vertentes (partilha do poder e disposições em matéria de segurança) 
ao longo das primeiras duas semanas e meia. Deve-se isto, aparentemente, ao facto de os negociadores do 
MLS/ELS e do MJI, em especial, não estarem dispostos a debater realmente estas questões. A UE 
congratula-se com o reatamento do diálogo entre as partes no quadro da comissão sobre a partilha do poder, 
em 19 de Dezembro, e espera que tal constitua o ponto de partida para a realização de verdadeiros 
progressos. Insta as partes a demonstrarem que estão empenhadas na paz no Darfur, dando provas de um 
espírito positivo e de flexibilidade nas negociações, a fim de chegar rapidamente a uma resolução. A UE 
reitera o seu pleno apoio à equipa de mediação liderada pela União Africana e louva os incansáveis esforços 
por ela envidados nestas conversações. 
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A UE está também profundamente preocupada com a continuação das violações dos acordos de cessar-fogo 
no Darfur. Apela a todas as partes para que ponham imediatamente termo aos ataques e para que se 
abstenham de quaisquer actos susceptíveis de agravar a situação no Darfur e no Chade. Perante esta situação 
de continuada violação do cessar-fogo, torna-se particularmente urgente avançar nas negociações de Abuja 
sobre as disposições em matéria de segurança e, em especial, proceder à assinatura de um novo cessar-fogo 
reforçado. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia, a Croácia* e a Antiga República da Macedónia * – 
países candidatos –, a Albânia, 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 e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 

 
 
156/05 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a nova Constituição da República 
Democrática do Congo 

Bruxelas, 22 de Dezembro de 2005 
 

A União Europeia felicita o povo congolês, a Comissão Eleitoral Independente e a MONUC pelo bom 
desenrolar do referendo sobre a nova Constituição do Congo, que se realizou em 18 de Dezembro de 2005. 
Tendo em conta as enormes dificuldades logísticas com que se viram confrontados, os organizadores 
efectuaram um trabalho notável, e o povo congolês reagiu de forma exemplar pela grande afluência às urnas 
na maior parte das regiões do país, num clima positivo e pacífico. Este dia ficará marcado na história do país 
e do seu retorno à democracia. 
 
Os resultados divulgados até à data indicam que o projecto de constituição merece um vasto apoio, o que 
salienta o desejo do povo congolês de ver concluído, logo que possível, o processo de transição para um 
governo plenamente democrático. A União Europeia reitera o seu firme empenho em ajudá-lo a alcançar este 
objectivo e, na suposição de que o "sim" seja confirmado, insta o Governo da RDC e a Assembleia Nacional 
a levarem a bom termo, sem mais tardar, a apreciação parlamentar e a ratificação do projecto de lei eleitoral. 
Desta forma, será mantida a dinâmica do processo político e tornar-se-á possível cumprir o calendário 
estabelecido no Acordo Global e Inclusivo com vista à conclusão do processo de transição e à realização de 
eleições até 30 de Junho de 2006. 
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A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia, a Croácia* e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia * – países candidatos –, a Albânia, 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 e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
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COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL 
 
 

ASSEMBLEIA PLENÁRIA 
DE 14 E 15 DE DEZEMBRO 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 ficou marcada pela presença de Neelie KROES, membro da Comissão Europeia, que 
interveio sobre a reforma dos auxílios estatais na perspectiva de Lisboa: o caso da inovação. 
 
 
1.  O PLANO D COMO DEMOCRACIA, DIÁLOGO E DEBATE PARA A 

EUROPA 
 

•   Período de reflexão e fase posterior – Plano D para a Democracia, o 
Diálogo e o Debate 
 

−  Relatora: J. van TURNHOUT (Interesses Diversos – IE) 
 
−  Referências: COM(2005) 494 final – CESE 1390/2005 fin – CESE 1499/2005 
 
−  Pontos principais: 
 
O Comité optou deliberadamente por uma resposta sucinta, operacional, à comunicação da Comissão. Essa 
resposta apresenta um número reduzido de medidas concretas com as quais o Comité considera que poderá 
contribuir, sozinho e em cooperação com as demais instituições, de forma significativa para o amplo debate 
que decorrerá ao longo do período de reflexão e na fase posterior. As duas mensagens fundamentais são as 
seguintes: por um lado, antecipar as disposições do Tratado Constitucional sobre a vida democrática da 
União tornando desde já a democracia participativa uma realidade tangível, graças aos dois pilares 
complementares que são o diálogo civil e o reforço do diálogo europeu. Por outro lado, garantir que a 
sociedade civil organizada e respectivos representantes fazem ouvir a sua voz no quadro desse amplo debate. 
 
−  Contacto: Martin WESTLAKE 
 
(Tel.: 00 32 2 546 92 26 – e-mail: martin.westlake@esc.eu.int) 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
mailto:martin.westlake@cese.europa.eu
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2.  CONHECIMENTO, INOVAÇÃO, COMPETITIVIDADE, EMPREGO: 

A ESTRATÉGIA DE LISBOA E AS AJUDAS ESTATAIS 
 

•   Rumo à sociedade europeia baseada no conhecimento – O contributo da 
sociedade civil organizada para a Estratégia de Lisboa 
 

−  Relator: J. OLSSON (Interesses Diversos – SE) 
 
−  Co-relatores: E. BELABED (Trabalhadores – AT) 
 
J. VAN IERSEL (Empregadores – NL) 
 
−  Referência: Parecer exploratório – CESE 1500/2005 
 
−  Pontos principais: 
 
Os Estados-Membros, a Comissão Europeia, os Parlamentos Europeu e nacionais, instituições financeiras e 
industriais, bem como a sociedade civil devem empenhar-se num Espaço Europeu Comum do Conhecimento 
dirigido a todos os cidadãos, organizações e empresas e assente em objectivos, comparabilidade de 
desempenhos e calendários claramente definidos, bem como em responsabilidades claras. 
 
A interacção entre o Espaço Europeu Comum do Conhecimento e o Mercado Interno libertará novo potencial 
de crescimento. Assim, devem ser removidos o mais rapidamente possível os obstáculos ao Mercado Interno, 
que impedem a transição para a economia do conhecimento. A livre circulação da mão-de-obra, dos 
investigadores e dos estudantes deve ser estimulada e acompanhada de salários e de condições de trabalho 
dignos. A UE, os Estados-Membros e as regiões devem reorientar a sua despesa pública para investimentos 
que agilizem o crescimento. Os Estados-Membros, em cooperação com as partes interessadas do sector 
privado deveriam empenhar-se em realizar um "Programa Nacional para Incentivar o Conhecimento" 
financiado por em fundos comunitários. 
 
O CESE insta para que sejam mantidas as propostas da Comissão Europeia que figuram nas perspectivas 
financeiras para o período de 2007 a 2013 relativas ao financiamento da investigação, inovação e formação. 
 
O CESE convida as empresas, instituições financeiras e fundações privadas a que aumentem os seus 
investimentos na economia do conhecimento e que, ao fazê-lo, sejam apoiadas por incentivos fiscais. A 
Comissão Europeia deveria ter mais poder para dar orientações políticas e supervisionar o progresso. O 
CESE sugere o lançamento de um debate público permanente e estruturado para motivar os decisores a todos 
os níveis e para promover o diálogo com os cidadãos.  
 
Os parlamentos nacionais, assim como os Conselhos Económicos e Sociais Nacionais, têm um papel crucial 
a desempenhar e devem participar no debate. Os agentes locais e regionais também deveriam ser envolvidos. 
 
As partes interessadas privadas deveriam agir e assumir responsabilidades mediante contributos e acções 
tangíveis. Os diálogo social e cívico são ferramentas importantes para promover as políticas de formação ao 
longo da vida, inovação e tecnologia. 
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Uma política macro-económica sã centrada no crescimento e no emprego deveria proporcionar as condições 
para criar a sociedade do conhecimento e deveria dar prioridade às políticas de incentivos da procura de 
novas tecnologias. 
 
O CESE reitera o seu pedido de criação, a todos os níveis, de uma Carta para a Formação ao Longo da Vida. 
Deveria ser apoiada por investimentos públicos e privados, bem como pelos Fundos Estruturais. As políticas 
de emprego e novas formas de protecção social necessitam de criar condições favoráveis para permitir que os 
trabalhadores participem plenamente na formação ao longo da vida. 
 
As áreas industriais, parques tecnológicos e outros ambientes inovadores deveriam ser promovidos. 
 
−  Contacto: Gilbert MARCHLEWITZ 
 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
•  Parques tecnológicos e transformação industrial 
 
−  Relator: J. TÓTH (Interesses Diversos – HU) 
 
−  Co-relator: J. KUBÍCEK (Gr. II – CZ) 
 
−  Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1494/2005 
 
−  Pontos principais: 
 
O presente parecer de iniciativa tem por objectivo evidenciar, tendo em vista competências da União, as 
potencialidades dos parques industriais e os factores que os unem. De facto, estas infra-estruturas, que 
favorecem a coesão económica e social, merecem uma atenção particular no que diz respeito às mutações 
industriais. 
 
Os parques industriais, tecnológicos, científicos e outras estruturas com designações similares têm um papel 
de pólo de inovação e contribuem, desta forma, para a realização das prioridades da fase actual de aplicação 
das GOPE 2005-2008 e da Estratégia de Lisboa. Através do presente parecer de iniciativa, o Comité 
Económico e Social Europeu deseja promover a cooperação entre as estruturas do mesmo tipo na Europa dos 
15 e nos 10 novos Estados-Membros e o seu desenvolvimento. Por outro lado, o Comité envida esforços para 
reforçar a acessibilidade das ajudas concedidas pela Comissão Europeia e das modalidades de financiamento 
propostas pelas outras instituições da União para os parques industriais, tecnológicos, científicos e outros de 
todos os Estados-Membros da UE. 
 
Os parques industriais caracterizam-se pelo papel extremamente específico que desempenham na promoção 
da inovação. Por esta razão, não basta, na formação da rede de parques industriais, dar atenção aos aspectos 
ligados à indústria stricto sensu e à agricultura: o contributo de uma vertente intelectual 
cadémica/universitária é, cada vez mais, indispensável para responder aos desafios enfrentados pela 
economia. 

mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
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Os centros de inovação e as agências de transferência criam pontes entre a sociedade e a economia através 
dos serviços (com ou sem fins lucrativos) que prestam às empresas de uma região ou país. Estimulam as 
empresas e ajudam-nas a beneficiar dos resultados da investigação, praticamente desempenhando, nestes 
processos, um papel de intermediário. 
 
Foram criados vários parques científicos e de investigação em zonas em que a sua criação fomentava a 
prosperidade e onde permitiam as mais variadas oportunidades científicas. 
 
O CESE considera necessário que a União Europeia desempenhe um papel activo na promoção da criação e 
desenvolvimento de parques industriais e tecnológicos enquanto pólos de inovação nos Estados-Membros e 
nas várias regiões destes. Trata-se de garantir a integração total dos antigos e novos Estados-Membos no 
mercado interno alargado, um dos elementos mais essenciais da nova parceria para o crescimento e o 
desenvolvimento previsto no quadro da Estratégia de Lisboa revista.  
 
O CESE considera importante criar uma política europeia a três níveis – europeu, nacional e regional/local – 
tendo em vista o desenvolvimento efectivo da rede de parques industriais e tecnológicos. 
 
O CESE apela a uma cooperação ao nível dos Estados-Membros com as agências para o emprego e ao nível 
europeu com todos os actores do sistema institucional a quem a criação de emprego diga respeito, para que 
os parques proporcionem novos empregos, fazendo uso das possibilidades de um funcionamento em rede. 
 
O CESE sublinha a importância de criar uma plataforma europeia de parques e distritos industriais enquanto 
pólos de inovação (plataforma europeia de pólos de inovação) de forma a estabelecer posições estratégicas 
comuns e acções comuns de desenvolvimento de capacidades e a possibilitar o desenvolvimento cultural dos 
sindicatos de trabalhadores e de organizações profissionais da indústria, em colaboração com os actores 
competentes da sociedade civil organizada. 
 
−  Contacto: Pol LIEMANS 
 
(Tel.: 00 32 2 546 82 15 – e-mail: pol.liemans@esc.eu.int) 
 
•  Reestruturações e emprego 
 
−  Relator: G. ZÖHRER (Trabalhadores – AT) 
 
−  Co-relator: D. SOURY-LAVERGNE (Gr. I – FR) 
 
−  Referências: COM(2005) 120 final – CESE 1495/2005 
 
−  Pontos principais: 
 
O CESE congratula-se com a abordagem global e transversal adoptada pela Comissão. As mutações 
industriais e a capacidade das partes envolvidas para a elas se adaptarem são factores essenciais para a 
manutenção da competitividade. O êxito depende, contudo, da forma como as consequências dessas 
mutações forem geridas no plano social. 

mailto:pol.liemans@cese.europa.eu
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O Comité está basicamente de acordo com a análise que a Comissão faz deste fenómeno, mas gostaria que a 
mesma fosse aprofundada. O Comité partilha a convicção da Comissão de que as reestruturações não devem 
ser sinónimo de recuos sociais e de perda de substância económica, mas que devem, pelo contrário inserir-se 
no âmbito mais vasto da estratégia de crescimento e emprego. 
 
No que concerne à revisão dos instrumentos financeiros, o Comité concorda que estes devem ser mais 
orientados para a antecipação e gestão das reestruturações. 
 
Em matéria de política industrial, o Comité considera que, doravante, importa sobretudo aprofundar a 
abordagem sectorial, que permite encontrar soluções adaptadas aos diversos sectores. A melhoria da 
legislação aplicável às empresas é um aspecto essencial que deve, todavia, ser objecto de análise mais 
concreta e de clarificação. Por outro lado, as iniciativas tecnológicas, especialmente as plataformas 
tecnológicas, são uma das principais formas de melhorar a situação. É igualmente necessário criar um 
ambiente propício à inovação. 
 
No que respeita à política de concorrência, coloca-se a questão de saber se os instrumentos existentes são 
suficientes. No âmbito dos auxílios estatais, importa dar mais atenção à relação entre estes auxílios, as 
reestruturações e as deslocalizações da produção. 
 
Importa dedicar especial atenção à intensificação do diálogo social sectorial. O Comité partilha o ponto de 
vista da Comissão de que os parceiros sociais podem desempenhar um papel específico de alerta, dado o 
conhecimento que têm dos sectores. Todavia, este instrumento não deve ser utilizado apenas em situações de 
crise. Os comités de empresa europeus desempenham um papel importante nas reestruturações. O processo 
de consulta sobre a revisão da directiva relativa aos comités de empresa europeus deve, pois, contemplar esta 
questão, mas é necessário que se insira num contexto mais vasto. O Comité congratula-se, em princípio, com 
a criação de um "Fórum Reestruturações", que deve ter por objectivo a apresentação das melhores práticas e 
a análise dos obstáculos locais (regulamentação) à sua aplicação. 
 
A Comissão anuncia um Livro Verde sobre a evolução do direito do trabalho. É precisamente no âmbito das 
reestruturações que a evolução do direito do trabalho deve visar o equilíbrio entre flexibilidade e segurança. 
 
No que concerne à promoção da mobilidade na União, a única proposta apresentada pela Comissão, ou seja, 
a proposta relativa à melhoria da exportabilidade dos direitos de reforma complementar, parece insuficiente. 
 
−  Contacto: José Miguel CÓLERA RODRÍGUEZ  
 
(Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
•  Plano de acção de auxílios estatais 
 
−  Relator: A. PEZZINI (Empregadores – IT) 
 
−  Referências: COM(2005) 107 final – CESE 1483/2005 

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
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−  Pontos principais: 
 
O Comité expressa o seu apoio à modernização da política europeia dos auxílios estatais, com base numa 
nova abordagem activa e num novo enquadramento comunitário geral. Nesse contexto, apresenta 
recomendações pormenorizadas no seu parecer. 
 
−  Contacto: João PEREIRA dos SANTOS 
 
(Tel.: 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
•  Competitividade e inovação 
 
−  Relator: B. WELSCHKE (Empregadores – DE) 
 
−  Co-relatora: L. FUSCO (Interesses Diversos – IT) 
 
−  Referências: COM(2005) 121 final – 2005/0050 (COD) – CESE 1485/2005 
 
−  Pontos principais: 
 
O Comité convida a Comissão a apresentar com maior exactidão os objectivos e a estrutura do programa-
quadro. 
 
 
Espera que através da integração de uma série de programas e medidas individuais se consiga alcançar uma 
mais-valia. 
 
Apela à Comissão que clarifique as ligações entre o programa-quadro e outras iniciativas afins, presentes e 
futuras. 
 
O Comité acompanhará de perto a execução do programa-quadro. Reserva-se o direito de apresentar novas 
recomendações à luz da experiência adquirida ou do contexto da avaliação intercalar. 
 
−  Contacto: João PEREIRA dos SANTOS 
 
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
•  Auxílios estatais à inovação 
 
−  Relator: A. PEZZINI (Empregadores – IT) 
 
−  Referências: COM(2005) 436 final – CESE 1498/2005 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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−  Pontos principais: 
 
O Comité acolhe favoravelmente o documento da Comissão que define os critérios mais específicos de 
atribuição dos auxílios e que pretende simplificar o quadro regulamentar. 
 
A competitividade incipiente da Europa deve-se em grande parte a um baixo grau de inovação, que decorre 
frequentemente de deficiências do mercado. Sem inovação, a União está votada ao declínio, tanto cultural 
como económico. 
 
O CESE já se manifestou em pareceres anteriores sobre muitas das questões colocadas pela Comissão. 
 
−  Contacto: João PEREIRA dos SANTOS 
 
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
3.  INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, NOMEADAMENTE AO 

NÍVEL ENERGÉTICO 
 
•   Sétimo Programa-quadro de IDT 
 
−  Relator: G. WOLF (Interesses Diversos – DE) 
 
−  Co-relator: A. PEZZINI (Empregadores – IT) 
 
−  Referências: COM(2005) 119 final – 2005/0043 (COD) – 2005/0044 (CNS) – CESE 1484/2005 
 
−  Pontos principais: 
 
Face ao desafio global e à corrida mundial aos investimentos na I&D, a dotação financeira proposta pela 
Comissão – pouco menos de 8% do orçamento geral comunitário – representa um apoio essencial. O Comité 
apela aos Chefes de Estado e de Governo dos Estados-Membros e à indústria europeia que envidem esforços 
para alcançarem o mais rapidamente possível o objectivo de 3%. 
 
O Comité louva o propósito da Comissão de simplificar os procedimentos administrativos, reduzir os 
encargos que representam e, assim, aumentar a eficácia dos programas europeus de investigação. Aplaude a 
intenção da Comissão de envolver mais sistematicamente as PME no processo de investigação, 
desenvolvimento e inovação. 
 
Para observações e recomendações mais detalhadas o Comité remete para o parecer. 
 
−  Contacto: João PEREIRA dos SANTOS 
 
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  Energias renováveis 
 
−  Relatora: U. SIRKEINEN (Empregadores – FI) 
 
−  Co-relator: G. WOLF (Interesses Diversos – DE) 
 
−  Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1502/2005 
 
−  Pontos principais: 
 
As FER desempenham um papel importante no cabaz energético europeu e possuem um potencial 
considerável para aumentarem a sua percentagem tanto no consumo como na produção total de energia na 
Europa. A UE necessita de um cabaz energético equilibrado, que inclua combustíveis sólidos, gás, energia 
nuclear e renováveis. As energias renováveis têm potencial para se tornarem um elemento significativo deste 
futuro cabaz energético, mas ainda durante muito tempo não se prevê que substituam os combustíveis fósseis 
e a energia nuclear. A maioria das fontes de energia intermitentes levanta questões sobre a construção de 
redes de distribuição e a garantia da segurança do aprovisionamento de electricidade (refere-se 
frequentemente o limite de 15% a 20% do contributo total de energia eléctrica).  
 
Reconhece-se que as ER devem ser desenvolvidas até estarem prontas para entrar no mercado. Porém, há 
que considerar aspectos como as alterações nos mercados energéticos mundiais (alterações dos preços), a 
competitividade, os efeitos no emprego ou o crescimento económico. Os actuais sistemas de apoio são 
responsáveis por preços consideráveis que frequentemente não têm em conta a situação alcançada no 
mercado em termos de concorrência. Há que analisar a rentabilidade e eficiência dos actuais mecanismos de 
apoio e as alterações nos mercados relevantes devem conduzir à reavaliação das necessidades e níveis de 
apoio. Particularmente importantes são os efeitos do sistema de comércio de emissões da UE. O Comité 
apela a uma abordagem europeia comum para a promoção das ER, com vista a evitar perda de sinergias e 
custos elevados desnecessários, bem como uma falta de incentivos e dinamizadores do mercado. 
 
−  Contacto: Siegfried JANTSCHER 
 
(Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
4.  LIBERDADE, SEGURANÇA E JUSTIÇA  
 
•   Programa de Haia – Liberdade, Segurança e Justiça 
 
−  Relator: L. M. PARIZA CASTAÑOS (Trabalhadores – ES) 
 
−  Referências: COM(2005) 184 final – CESE 1504/2005 
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−  Pontos principais: 
 
Cinco anos depois de Tampere, os objectivos previstos ainda não foram alcançados. A UE continua sem ser 
um espaço comum de liberdade, segurança e justiça. Apesar de o Programa de Haia ser menos ambicioso, os 
seus objectivos são muito importantes. 
 
A criação de um verdadeiro espaço de liberdade, segurança e justiça requer um bom equilíbrio entre as três 
dimensões. No entanto, o Programa de Haia não preserva bem esse equilíbrio. As políticas que serão 
adoptadas em matéria de segurança devem proteger os valores da liberdade e da justiça. O CESE considera 
que a protecção dos direitos fundamentais garantidos pela Convenção Europeia dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais e pela Carta Europeia dos Direitos Fundamentais da UE deve constituir a base 
dessas políticas. 
 
O CESE deseja que a política de segurança seja eficaz e defenda os cidadãos numa sociedade livre e aberta, 
regida pela lei e pela justiça, no quadro do Estado de Direito. No dia em que, em nome da luta contra o 
terrorismo, se adoptarem legislações desproporcionadas que sacrifiquem, a pretexto da segurança, os direitos 
humanos, concederemos aos terroristas a sua primeira vitória. A sociedade civil europeia deve assumir um 
papel activo e crítico quanto a este assunto. O CESE aspira a que se desenvolva uma cidadania da União 
Europeia, que deverá ser uma cidadania 
activa. 
 
Deve-se garantir aos imigrantes e aos requerentes de asilo um tratamento justo e conforme ao direito 
humanitário, à Carta dos Direitos Fundamentais e à legislação de combate à discriminação. Importa 
desenvolver políticas de acolhimento e de integração. 
 
Os objectivos definidos no Programa de Haia e no Plano de Acção só poderão ser alcançados com recursos 
financeiros adequados. A Comissão Europeia apresentou três programas-quadro (Abril de 2005) que são 
analisados, respectivamente, por três pareceres do CESE. 
 
−  Contacto: Pierluigi BROMBO 
 
(Tel.: 00 32 2 546 96 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
•  Segurança e garantia das liberdades 
 
−  Relator: M. A. CABRA DE LUNA (Interesses Diversos – ES) 
 
−  Referências: COM(2005) 124 final – 2005/0034 (CNS) – CESE 1496/2005 
 
−  Pontos principais: 
 
O Comité apoia resolutamente a luta contra a criminalidade e o terrorismo e frisa que importa prosseguir o 
processo de consolidação da luta contra o terrorismo e contra a criminalidade na UE. Há que alcançar um 
nível de cooperação e coordenação verdadeiramente eficaz entre os Estados-Membros em matéria policial, 
securitária e judicial. A luta contra o terrorismo e a criminalidade organizada não deve pôr em causa as 
liberdades individuais e o Estado de direito. 
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Os programas-quadro propostos dão resposta à intenção da Comissão de apoiar o estabelecimento do espaço 
de liberdade, segurança e justiça no âmbito das perspectivas financeiras de 2007 a 2013. 
 
Mediante o alargamento da definição de cidadania, apresenta um conceito mais amplo de segurança. O valor 
acrescentado por este programa-quadro reside na sua dimensão europeia, que gera sinergias entre o âmbito 
de acção europeu e o nacional. 
 
O programa-quadro pretende simplificar os instrumentos, em termos jurídicos e de gestão, racionalizar a 
estrutura orçamental, dispor de maior flexibilidade na definição de prioridades e reforçar a transparência em 
geral. 
 
A intervenção deverá entrar numa fase em que a vertente operacional se tornará predominante, 
nomeadamente face às ameaças terroristas como fenómeno criminoso especialmente insidioso que releva 
imperativos de urgência. 
 
−  Contacto: Ewa KANIEWSKA 
 
(Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
5. SOLIDARIEDADE SOCIAL 
 
•  Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos (2007) 
 
−  Relatora: M. HERCZOG (Interesses Diversos – HU) 
 
−  Referências: COM(2005) 225 final – 2005/0107 (CNS) – CESE 1507/2005 
 
−  Pontos principais: 
 
•  O CESE subscreve totalmente os objectivos do Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos 
(2007). Atendendo a considerações sociais e económicas, dever-se-á assegurar a igualdade de oportunidades 
para todos. 
 
•  O CESE já havia salientado que é necessário fazer progressos mais efectivos para eliminar todas as formas 
de discriminação, nos termos do artigo 13º do Tratado que institui a Comunidade Europeia. De forma a 
alcançar mudanças reais, é essencial uma avaliação adequada do progresso alcançado e um acompanhamento 
dos Anos Europeus. 
 
•  O CESE crê que todos os cidadãos residentes na UE deverão ser protegidos contra a discriminação e 
deverão ter as mesmas oportunidades no usufruto de todos os direitos humanos. A discriminação a que se 
refere o artigo 13º do Tratado CE deve ser proibida nas áreas do emprego, formação, educação, protecção 
social, benefícios sociais e acesso a bens e serviços, para evitar que se estabeleça uma hierarquia entre os 
diferentes motivos de discriminação. 
 
•  O CESE salienta a necessidade de envolver as ONG e os representantes das minorias em causa, dos 
empregadores privados e públicos, dos actores da economia social, das assalariados e das regiões em todas as 
fases de actuação. 
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•  O CESE considera que o orçamento previsto é muito limitado em relação às ambições e às necessidades. 
Salienta, portanto, que é indispensável atribuir dotações que garantam às pessoas em causa beneficiar do 
programa. 
 
−  -Contacto: Torben BACH NIELSEN 
 
(Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
•   Como integrar a dimensão social nas negociações sobre os acordos de 

parceria económica (APE) 
 
−  Relator: A. PEZZINI (Empregadores – IT) 
 
−  Co-relator: G. DANTIN (Trabalhadores – FR) 
 
−  Referência: Parecer exploratório – CESE 1497/2005 
 
−  Pontos principais: 
 
O projecto de parecer apresenta as seguintes conclusões e recomendações: 
 
•  Os acordos de parceria económica serão plenamente eficazes e positivos com a condição de ficar 
assegurada a participação dos actores socioeconómicos na concepção, elaboração e aplicação (incluindo 
estudos de impacto), bem assim na negociação e na definição dos aspectos sociais subjacentes aos APE. 
 
•  Os APE representam um desafio muito ambicioso para a UE e para a economia mundial e provavelmente 
ficarão concluídos mais tarde do estava previsto. 
 
•  O primeiro objectivo fundamental dos acordos de parceria deve ser, por um lado, reforçar, nas diferentes 
regiões, as associações de trabalhadores, de empregadores, de consumidores, de luta pela igualdade de 
oportunidades e as inúmeras associações que contribuem para produzir cultura e, por outro, procurar obter 
consensos sobre medidas para acelerar o progresso humano, social e económico. 
 
•  Os principais aspectos sociais e ligados à dimensão de género, o desenvolvimento das oportunidades 
ligadas ao emprego e as garantias da protecção social devem constar das negociações e ser traduzidas em 
factos concretos. 
 
•  As disparidades entre as práticas das sociedades civis entre países deveriam levar a que se criem regiões 
diferenciadas com acordos de parceria de conteúdo diferente. 
 
•  O CESE propõe a criação de comités regionais de diálogo social que reunam os actores 
socioprofissionais, com vista a contribuir para elaborar, propor e assegurar o acompanhamento e a execução 
de programas de desenvolvimento social. Os mandatos destes comités poderiam incluir o impacto 
económico, social e regional dos APE. 
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•  Importa sublinhar, no entanto, que os níveis de desenvolvimento dos países ACP são muito heterogéneos. 
Isto pressupõe um esforço notável da Comissão para identificar características específicas a cada um deles, 
sobre as quais centrar as atenções e os interesses da sociedade civil. 
 
•  Por último, mesmo que o comércio livre não seja em si nem uma panaceia contra a fome a pobreza nem o 
melhor instrumento do desenvolvimento sustentável, ele é, no quadro de um projecto de parceria, um dos 
instrumentos para promover a competitividade. 
 
−  Contacto: Susanna BAIZOU 
 
(Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
•  Melhorar o mecanismo comunitário de protecção civil 
 
−  Relatora: M. C. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabalhadores – ES) 
 
−  Referências: COM(2005) 137 final – CESE 1491/2005 
 
−  Contacto: Annika KORZINEK 
 
(Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
6. SERVIÇOS FINANCEIROS, FISCALIDADE E COMÉRCIO 
 
•  Serviços financeiros 
 
−  Relator: G. RAVOET (Empregadores – BE) 
 
−  Referências: COM(2005) 177 final – CESE 1508/2005 
 
−  Pontos principais: 
 
O CESE entende que este balanço das realizações passadas e do que resta por fazer no domínio dos serviços 
financeiros constitui uma oportunidade para registar progressos sensíveis na revitalização da economia da 
Europa. 
 
No domínio dos serviços financeiros, a UE pode avançar de modo significativo na senda dos objectivos de 
Lisboa, concentrando-se num certo número de questões fundamentais que o parecer analisa em pormenor. 
 
O CESE apoia vigorosamente os esforços para reforçar e aprofundar o diálogo regulamentar com os 
concorrentes mundiais da UE como os Estados Unidos, o Japão, a China e a Índia. 
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−  Contacto: Aleksandra KLENKE 
 
(Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
•  Crédito hipotecário 
 
−  Relator: U. BURANI (Empregadores – IT) 
 
−  Referências: COM(2005) 327 final – CESE 1503/2005 
 
−  Pontos principais: 
 
O Comité, embora concordando com os objectivos que a Comissão de propõe atingir, considera que a 
integração plena dificilmente poderá ser uma realidade a curto prazo. Um conjunto de questões foi analisado 
e tratado no parecer, nomeadamente no tocante à protecção dos consumidores, aos aspectos jurídicos, às 
garantias e ao financiamento do crédito hipotecário. 
 
−  Contacto: Aleksandra KLENKE 
 
(Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
•  Racionalização das derrogações e das medidas antifraude da Sexta 
Directiva IVA 
 
−  Relator: V. PÁLENÍK (Interesses Diversos – SK) 
 
−  Referências: COM(2005) 89 final – 2005/0019 (CNS) – CESE 1501/2005 
 
−  Pontos principais: 
 
O CESE apoia a vontade de simplificar o sistema do IVA no mercado interno de acordo com as disposições 
da Comunicação da Comissão COM(2000) 348 final. 
 
Nos seus comentários, o CESE refere as seguintes questões: racionalização das medidas especiais de 
derrogação, luta contra a fraude e a evasão fiscais, agrupamentos de empresas, transferências de empresas 
em funcionamento e tributação do ouro para investimento, determinação do montante tributável com base no 
valor no mercado livre (especificando a necessidade de definições mais precisas do valor no mercado livre e 
de um limiar a partir do qual uma diferença é considerada significativa), aplicação aos serviços a 
regularização das deduções do IVA suportado sobre bens de investimento, o mecanismo da autoliquidação 
como um instrumento necessário para lutar contra a fraude e a evasão fiscais. 
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A proposta de Directiva do Conselho é realista em termos de viabilidade e cumpre o objectivo da Comissão, 
estabelecido na sua Comunicação ao Conselho e ao Parlamento Europeu de 7 de Junho de 2000, de 
racionalizar algumas das muitas derrogações à Sexta Directiva IVA actualmente em vigor. O CESE recorda, 
todavia, que seria bem mais benéfico para a eficácia e a simplicidade do sistema comum de IVA que se 
procedesse a uma reformulação mais aprofundada da legislação sobre o IVA e a uma harmonização mais 
completa das regras fiscais. 
 
O CESE considera que a proposta constitui um passo na direcção certa da simplificação, embora sob reserva 
de uma aplicação correcta e suficientemente rápida. O CESE considera que o texto em apreço deverá ser 
seguido por outras medidas destinadas a simplificar o sistema comum do IVA. 
 
−  Contacto: Imola BEDÖ 
 
(Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
 
•  Importações de cerveja na Finlândia 
 
−  Relator: H. BYRNE (Empregadores – IE) 
 
−  Referências: COM(2005) 427 final – 2005/0175 (CNS) – CESE 1487/2005 
 
−  Contacto: João PEREIRA dos SANTOS 
 
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
7. TRANSPORTES 
 
•  Segurança dos meios de transporte 
 
−  Relator: J. SIMONS (Empregadores – NL) 
 
−  Referência: Parecer exploratório – CESE 1488/2005 
 
−  Pontos principais: 
 
No seu parecer exploratório, o CESE sublinha que: 
 
•  Quanto à segurança dos demais modos de transporte terrestres, o Comité entende que é ainda necessário 
tomar algumas providências, especialmente face ao seu elevado grau de interdependência e à 
vulnerabilidade dos locais de armazenamento e de transbordo intermodais. 
 
•  A responsabilidade pela adopção de medidas de segurança deve caber aos Estados-Membros. Os 
poderes públicos deveriam instituir uma instância especial para assegurar a uniformidade destas medidas e 
providenciar pela sua aplicação. 
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•  O papel da União deverá consistir sobretudo na coordenação das medidas ao nível comunitário e 
internacional, enquanto o papel das autoridades nacionais e locais se concentraria mais em campanhas de 
informação e sensibilização perante o terrorismo e a criminalidade a todos os níveis. 
 
•  Os utentes dos modos de transporte desempenham igualmente um papel essencial na segurança. Os 
passageiros e os clientes deverão, por isso, ser encorajados pelas campanhas de informação a adoptar uma 
atitude mais vigilante e activa. O pessoal dos transportes terrestres deverão, por seu turno, receber uma 
formação específica talhada à medida das suas funções na segurança. 
 
•  Os gestores das empresas deverão procurar integrar a ideia de segurança na filosofia e na cultura da 
empresa, oferecer ao seu pessoal a possibilidade de seguir cursos especializados e fazer o possível para 
incluir na formação de gestores a componente "gestão de crises". 
 
No atinente ao financiamento, o Comité defende 
 
−  que os custos da segurança se devem repercutir no preço do produto final, isto é, sejam arcados pelos 
consumidores ou então pelos contribuintes, em forma de tributação fiscal, no caso de serem as autoridades 
públicas a adoptar as medidas necessárias; 
 
−  que as seguradoras desempenham aqui um papel secundário e o seu montante deve ser sempre 
determinado pelos riscos do mercado; 
 
−  que o papel da União Europeia enquanto financiador deverá concretizar-se principalmente no 
financiamento da investigação e de programas de informação e sensibilização no sector em causa. 
 
−  Contacto: Luís LOBO 
 
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
•  Registo de veículos – SIS II 
 
−  Relator: V. RANOCCHIARI (Empregadores – IT) 
 
−  Referências: COM(2005) 237 final – 2005/0104 (COD) – CESE 1486/2005 
 
−  Pontos principais: 
 
O CESE reitera a sua concordância com a Comissão quanto a que o acesso ao SIS II deve ser alargado aos 
serviços dos Estados-Membros competentes para a matrícula dos veículos. Os serviços privados competentes 
para a matrícula de veículos devem ter acesso à informação, garantida a protecção dos dados. 
 
É igualmente importante dar acesso aos Estados-Membros não signatários da Convenção de Schengen e 
reforçar a cooperação com a Interpol e a Europol. 
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−  Contacto: Aleksandra KLENKE 
 
(Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
8. SECTOR DAS PESCAS 
 
•  Aplicação da política comum das pescas – Medidas financeiras 
 
−  Relator: G. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Interesses Diversos – ES) 
 
−  Referências: COM(2005) 117 final – 2005/0045 (COD) – CESE 1490/2005 
 
−  Contacto: Yvette AZZOPARDI 
 
(Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int  
 
 
•  Empresas mistas do sector das pescas 
 
−  Relator: G. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Interesses Diversos – ES) 
 
−  Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1492/2005 
 
−  Contacto: Yvette AZZOPARDI 
 
(Tel.: 00 2 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
9. SEGURANÇA ALIMENTAR 
 
•  Regras de higiene e empresas artesanais 
 
−  Relator: L. RIBBE (Interesses Diversos – DE) 
 
−  Referência: Parecer de iniciativa – CESE 1489/2005 
 
−  Pontos principais: 
 
O presente parecer de iniciativa analisa os efeitos para as pequenas empresas artesanais de transformação 
alimentar da nova legislação sobre as regras de higiene para os produtos alimentares de origem animal que 
entrará em vigor na UE a partir de 1 de Janeiro de 2006 (Regulamentos CE 852/2004, CE 853/2004 e CE 
854/2004). Esta regulamentação é menos particularizada do que antes e concede mais poderes discricionários 
às autoridades locais responsáveis pela emissão de licenças, o que provou ser problemático em muitos 
sectores por as autoridades aplicarem a regulamentação de maneira diferente. Muitas vezes a regulamentação 
é aplicada de forma mais rigorosa do que pretendido pelos legisladores. 
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O CESE louva a flexibilidade dos novos regulamentos. Previne, contudo, que esta grande margem de 
manobra pode acarretar riscos para as empresas artesanais do sector alimentar. A experiência com a 
aplicação das directivas comunitárias aponta no sentido de, em alguns países, haver distorções do mercado a 
favor dos grandes operadores industriais. O CESE recomenda às autoridades competentes que dêem mais 
importância aos resultados finais (ou seja, boas normas de higiene) do que aos meios para os conseguir. 
 
O CESE considera que alguns pontos dos regulamentos deveriam ser reformulados: 
 
•  O abate manual de animais isolados deveria ser reconhecido como um "processo tradicional". 
 
•  As instalações do comércio retalhista utilizadas para a preparação e/ou desmancha de grandes quantidades 
de alimentos de origem animal e respectiva entrega a outros retalhistas devem ser incluídas, sem excepção, 
no âmbito de aplicação do Regulamento. 
 
•  No que se refere aos requisitos em matéria de construção, os estabelecimentos artesanais onde são abatidos 
animais não devem necessariamente possuir locais adequados para estabulação e os seus equipamentos para 
alimentar e dessedentar os animais podem ser bastante simples. 
 
•  Caso esteja assegurada a separação no tempo das operações de abate e desmancha, esses estabelecimentos 
não devem estar obrigados a possuir um segundo espaço de trabalho. 
 
•  Os estabelecimentos artesanais deverão poder ser exceptuados da obrigação de manter os espaços de 
desmancha a uma temperatura constante se a carne for retirada gradualmente do espaço de congelação, como 
é muitas vezes o caso nesse tipo de estabelecimentos. 
 
O CESE recomenda ainda a realização de um estudo comparativo para analisar a aplicação dos regulamentos 
nos diferentes Estados-Membros e seu impacto nas empresas artesanais do sector alimentar e apresentar 
propostas no sentido de melhorar a competitividade dessas empresas. Deveria ser analisada em particular a 
disponibilidade de medidas de formação e de formação contínua para as pequenas empresas do sector 
alimentar. Os mecanismos de difusão das orientações da Comissão também devem ser revistos, por forma a 
que as pequenas empresas possuam informação suficiente sobre as derrogações de que podem beneficiar. 
 
−  Contacto: Annika KORZINEK 
 
(Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
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10.  CODIFICAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO 

COMUNITÁRIA 
 
•   Criação das agências europeias – Mandatos presidentes e directores 
 
−  Relatora-geral: A. CSER (Trabalhadores – HU) 
 
−  Referências: COM(2005) 190 final – 2005/0077 (CNS) – 2005/0078 (CNS) – 2005/0089 (CNS) – 
2005/0085 (COD) – 2005/0086 (COD) – 2005/0087 (COD) – 2005/0088 (COD) – 
2005/0080 (CNS) – 2005/0072 (COD) – 2005/0073 (COD) – 2005/0074 (COD) – 2005/0075 
(COD) – 2005/0076 (COD) – 2005/0081 (COD) – 2005/0082 (COD) – 2005/0083 (COD) – CESE 
1506/2005 
 
−  Pontos principais: 
 
O CESE saúda a elaboração pela Comissão de uma proposta de alteração dos regulamentos do Conselho 
relativos à harmonização das regras actualmente díspares que regem os procedimentos de nomeação e de 
prorrogação dos mandatos dos directores executivos nas 18 Agências Europeias. 
 
O Comité manifesta, porém, reservas, nomeadamente no tocante à dispensa geral de concursos públicos, à 
impossibilidade provável dos cidadãos dos dez novos Estados-Membros de serem nomeados para um lugar 
de director, director executivo, director adjunto ou director executivo adjunto e ao curto mandato previsto 
para a Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação. 
 
−  Contacto: Alan HICK 
 
(Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
•  Carcaças de bovinos adultos (codificação) 
 
−  Relator: F. ALLEN (Interesses Diversos – DE) 
 
−  Referências: COM(2005) 402 final – 2005/0171 (CNS) – CESE 1493/2005 
 
−  Contacto: Filipa PIMENTEL 
 
(Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
______________ 
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 71
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
New: http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:martin.westlake@esc.eu.int
New: mailto:martin.westlake@cese.europa.eu

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

Old: mailto:pol.liemans@esc.eu.int
New: mailto:pol.liemans@cese.europa.eu

Page: 75
Type: mailto

Old: mailto:josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int
New: mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 78
Type: mailto

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

Page: 79
Type: mailto

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

Page: 80
Type: mailto

Old: mailto:ewa.kaniewska@esc.eu.int
New: mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu

Page: 81
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 82
Type: mailto

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

Page: 82
Type: mailto

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

Page: 83
Type: mailto

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

Page: 84
Type: mailto

Old: mailto:imola.bedo@esc.eu.int
New: mailto:imola.bedo@cese.europa.eu

Page: 84
Type: mailto

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

Page: 85
Type: mailto

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

Page: 86
Type: mailto

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

Page: 86
Type: mailto

Old: mailto:yvette.azzopardi@esc.eu.int
New: mailto:yvette.azzopardi@cese.europa.eu

Page: 87
Type: mailto

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

Page: 88
Type: mailto

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

Page: 88
Type: mailto

Old: mailto:filipa.pimentel@esc.eu.int
New: mailto:filipa.pimentel@cese.europa.eu

Page: 89
Type: http:

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