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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: 
 

5/2006  Aumento da dotação de material informático e de contas informáticas 
 
6/2006 Mudança dos bens pessoais dos deputados cujo mandato cessou antes do final de 

uma legislatura 
 
8/2006 Artigo 21º da Regulamentação referente às Despesas e Subsídios dos Deputados 

(Reembolso das despesas de doença) 
 

 9/2006  Calendário das reuniões oficiais do Parlamento Europeu em 2006 
 
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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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 03.03.2006) 
 
 
Autor Objecto N° 

Carl Schlyter Pesca ilegal no Mar de Barents P-0377/06 

Carmen Fraga Estévez Proibição das redes de emalhar P-0378/06 

Giusto Catania Directiva 2003/109/CE do Conselho, de 25 de Novembro 
de 2003, relativa ao estatuto dos nacionais de países 
terceiros residentes de longa duração 

P-0379/06 

Robert Kilroy-Silk Recusa de medicamento para o cancro E-0380/06 

Robert Kilroy-Silk Doentes de Alzheimer - anticolinesterásicos E-0381/06 

Glyn Ford Consultas relativas a Gibraltar E-0382/06 

David Martin Gate Gourmet e fundos da Política Agrícola Comum E-0383/06 

Philip Claeys Arquivamento do processo contra Orhan Pamuk - novas 
medidas 

E-0384/06 

Philip Claeys Arquivamento do processo contra Orhan Pamuk - novas 
medidas 

E-0385/06 

Paul van Buitenen Verificação da conformidade com a legislação europeia 
do acordo neerlandês relativo à anulação de queixas na 
sequência do pagamento de indemnizações por prejuízos 
causados por acordos sobre preços no âmbito de um caso 
de fraude no sector da construção 

E-0386/06 

Erik Meijer Aumento do número de Estados-Membros da UE em que 
se oferece a potenciais infractores do código da estrada 
seguros que cobrem o pagamento das multas 

E-0387/06 

Erik Meijer Estatuto e igualdade de direitos em Israel de palestinianos 
residentes em Jerusalém Oriental e direito de estes 
inscreverem os seus filhos no registo civil 

E-0388/06 

Paulo Casaca Utilização de redes de emalhar E-0389/06 

Hélène Goudin Directiva relativa aos Serviços Postais E-0390/06 

Evangelia Tzampazi Transposição de directiva E-0391/06 

Georgios Karatzaferis Apoio à diáspora grega E-0392/06 

Georgios Karatzaferis Financiamentos comunitários através da lei de 
desenvolvimento na Grécia 

E-0393/06 

Georgios Karatzaferis Reembolso do IVA às empresas de exportação gregas E-0394/06 

Georgios Karatzaferis Carta do Sr. Meadows ao Governo grego sobre o 3° QCA E-0395/06 
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Autor Objecto N° 

Georgios Karatzaferis Programa ORIO para desempregados co-financiado pelo 
Fundo Social Europeu 

E-0396/06 

Georgios Karatzaferis Taxa de execução na Grécia E-0397/06 

Georgios Karatzaferis Indemnização dos custos dos migrantes económicos pela 
UE 

E-0398/06 

Klaus-Heiner Lehne Livre circulação na União Europeia - Regulamento da 
Renânia do Norte-Vestefália (Alemanha) relativo aos 
subsídios complementares do seguro de doença 

E-0399/06 

Caroline Lucas Jardins zoológicos na Bulgária E-0400/06 

María Salinas García Situação do regime de ajudas ao sector do tomate 
transformado 

P-0401/06 

Czesław Siekierski Definição de vodka P-0402/06 

Jörg Leichtfried Protecção dos animais - cães vadios na Bulgária P-0403/06 

Bill Newton Dunn Investigação "antidumping" relativa a calçados de 
segurança 

E-0404/06 

Bill Newton Dunn Importação de calçados de segurança e perda de postos de 
trabalho na UE 

E-0405/06 

Bill Newton Dunn "Dumping" relativo a calçados provenientes da China E-0406/06 

Bill Newton Dunn Inaptidão dos fabricantes de calçados de segurança da UE E-0407/06 

Alyn Smith Fundos europeus destinados à investigação relativa ao 
cancro da mama 

E-0408/06 

Alyn Smith Fundos europeus destinados à investigação relativa ao 
cancro da mama 

E-0409/06 

Maria Matsouka e Stephen Hughes Trabalhadores britânicos vítimas de exploração laboral E-0410/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Falta de fiscalização regular e eficaz das condições de 
trabalho no sector privado na Bulgária 

E-0411/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Revisão do Decreto relativo à Luta contra o Hooliganismo 
e a Delinquência Juvenis na Bulgária 

E-0412/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Condições existentes nas prisões na Bulgária E-0413/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Protecção dos refugiados e requerentes de asilo na 
Bulgária 

E-0414/06 

Robert Kilroy-Silk Terrorismo e fundos do programa PEACE na Irlanda do 
Norte 

E-0415/06 

Bart Staes Poluição no bosque de La Houppe E-0416/06 
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Autor Objecto N° 

José Ribeiro e Castro Menções tradicionais do Vinho do Porto E-0417/06 

Hélène Goudin Promoção do Plano D E-0418/06 

Carlos Carnero González Internet e direitos humanos na China E-0419/06 

Panagiotis Beglitis Decisão do Governo israelita de construir uma linha de 
eléctrico que irá ligar a colónia ilegal de Pisgat Ze'ev, em 
Jerusalém Oriental, com o centro de Jerusalém Ocidental 

E-0420/06 

Georgios Karatzaferis Auto-suficiência energética da Grécia E-0421/06 

Dimitrios Papadimoulis Prorrogação do prazo para a assinatura de contratos e a 
utilização dos fundos do QCA 

E-0422/06 

Dimitrios Papadimoulis Artigo 301° do Código Penal turco E-0423/06 

James Nicholson Ataques a cristãos no Paquistão E-0424/06 

Joseph Muscat Energia - central eléctrica de Marsa E-0425/06 

Paulo Casaca Espécies de aves incluídas na Convenção CITES E-0426/06 

Paulo Casaca Espécies de aves não incluídas na Convenção CITES E-0427/06 

Daniel Hannan Territórios da OMC E-0428/06 

Daniel Hannan Base jurídica das novas agências europeias E-0429/06 

Marco Pannella Critérios e métodos para a selecção dos membros do 
Grupo Europeu de Ética para as Ciências e as Novas 
Tecnologias (GEE) 

E-0430/06 

Robert Kilroy-Silk Défice do Reino Unido P-0431/06 

Toine Manders Problemas relacionados com as partículas finas nos Países 
Baixos 

P-0432/06 

Pier Panzeri Ajuda estatal C 38/2004 (ex NN 58/04) - Ajudas a favor 
da empresa " Portovesme Srl" 

P-0433/06 

Eluned Morgan Lista dos agressores sexuais P-0434/06 

Mary McDonald Transposição de directivas pelos Estados-Membros P-0435/06 

Erna Hennicot-Schoepges Situação particular dos distribuidores de televisão por 
cabo luxemburgueses 

P-0436/06 

Willy Meyer Pleite Incumprimento da Directiva 91/271/CEE relativa ao 
tratamento de águas residuais urbanas 

E-0437/06 

Willy Meyer Pleite Incumprimento das Directivas 96/62/CE, 1999/30/CE e 
2000/69/CE relativas à qualidade do ar ambiente nas 
cidades espanholas 

E-0438/06 
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Autor Objecto N° 

Robert Kilroy-Silk A Autoridade Palestiniana e o Hamas E-0439/06 

Robert Kilroy-Silk Pagamento de resgates pelo governo alemão E-0440/06 

Caroline Lucas Caça ilegal de aves em Chipre E-0441/06 

Robert Kilroy-Silk Só alemão nas escolas alemãs E-0442/06 

Mary McDonald Processos por infracção contra Estados-Membros E-0443/06 

Erna Hennicot-Schoepges Fazer da cultura uma política da União Europeia E-0444/06 

Erik Meijer Reapresentação de uma proposta visando obrigar a 
conduzir com os faróis acesos durante o dia e 
consequências negativas esperadas para a segurança dos 
ciclistas e dos peões 

E-0445/06 

Adam Bielan Introdução ilegal de resíduos alemães nas zonas de 
fronteira da Polónia e da República Checa 

E-0446/06 

Ilda Figueiredo Apoios comunitários a empresas na zona de Braga E-0447/06 

Ilda Figueiredo Acordo sobre o comércio de vinhos entre a UE e os EUA. E-0448/06 

Evangelia Tzampazi e Nikolaos 
Sifunakis 

Destruição de património cultural com a construção de 
uma barragem hidroeléctrica na Grécia 

E-0449/06 

Georgios Karatzaferis Indiferença da Comissão perante o tormento de 1,5 
milhões de cidadãos gregos 

E-0450/06 

Eluned Morgan Lista dos agressores sexuais E-0451/06 

Paul van Buitenen Provas assistidas por computador efectuadas por EPSO, 
responsabilidade das Instituições, papel da representação 
do pessoal, avaliação e controlo 

E-0452/06 

Bart Staes Deslocalização e manutenção dos postos de trabalho na 
UE 

E-0453/06 

Bart Staes Protecção do cão-caçador pela convenção CITES e sua 
comercialização e o funcionamento dos jardins zoológicos 
da EAZA 

E-0454/06 

Georgios Karatzaferis Comercialização de carne de animais doentes na Grécia E-0455/06 

Robert Kilroy-Silk A Alemanha e as armas nucleares E-0456/06 

Cristiana Muscardini Denunciar o Irão junto do Conselho de Segurança da 
ONU 

E-0457/06 

Karin Riis-Jørgensen Ajudas estatais às empresas públicas P-0458/06 
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Autor Objecto N° 

Raül Romeva i Rueda e María 
Valenciano Martínez-Orozco 

Assassinato de Hester van Nierop, perpetrado em Ciudad 
Juárez (México) 

E-0459/06 

Raül Romeva i Rueda e María 
Valenciano Martínez-Orozco 

Assassinato de Hester van Nierop, perpetrado em Ciudad 
Juárez (México) 

E-0460/06 

Markus Pieper Apoio da UE a deslocalizações de empresas - aprovação 
de grandes projectos 

E-0461/06 

Hélène Goudin Apoio da UE à Jordânia E-0462/06 

Gay Mitchell Direitos humanos na Eritreia E-0463/06 

Caroline Lucas Proibição da importação de aves selvagens para a UE E-0464/06 

David Martin Comércio ético e requisitos de rotulagem de têxteis na UE E-0465/06 

Roger Helmer Energia renovável E-0466/06 

Christofer Fjellner Eventuais consequências da prestação de informações 
falsas à Comissão 

E-0467/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Posição do Conselho sobre os ficheiros dos serviços 
secretos do antigo regime totalitário da Bulgária, 
"Darzavna Sigurnost", que se encontram fechados à 
consulta pública 

E-0468/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Posição da Comissão sobre os ficheiros dos serviços 
secretos do antigo regime totalitário da Bulgária, 
"Darzavna Sigurnost", que se encontram fechados à 
consulta pública 

E-0469/06 

Bairbre de Brún Organismos geneticamente modificados E-0470/06 

Erik Meijer e Kartika Liotard Consequências do aumento dos preços da energia para 
consumo doméstico e possibilidades de limitar estes 
custos mediante a aplicação de uma taxa reduzida de IVA 

E-0471/06 

Agnes Schierhuber Projecto "Financiamento de Natura 2000: guia e 
seminários" (2005/S 73-070009) da Direcção-Geral do 
Ambiente 

P-0472/06 

Marie-Noëlle Lienemann OPA sobre o grupo Arcelor P-0473/06 

Paolo Cirino Pomicino Reconhecimento das agências de notação de crédito 
(ECAI) 

P-0474/06 

Jules Maaten Consequências da nova lei sobre o seguro de saúde dos 
Países Baixos 

P-0475/06 

Bogdan Klich Reservas no que diz respeito ao concurso público para um 
projecto de radiodifusão para a Bielorússia 

P-0476/06 
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Autor Objecto N° 

Jörg Leichtfried Concordata - compatibilidade com o direito comunitário E-0477/06 

Markus Ferber Ajudas comunitárias para o financiamento da Autoridade 
Palestina 

E-0478/06 

Mary McDonald Direitos dos trabalhadores e direitos sindicais E-0479/06 

Mary McDonald Directiva sobre a mobilidade dos doentes E-0480/06 

Mary McDonald Eleições na Palestina E-0481/06 

Antoine Duquesne Aplicação pela Bélgica da sexta directiva IVA no que 
respeita às profissões paramédicas 

E-0482/06 

Erik Meijer Projecto "'Arvand Free Zone" numa região de fronteira 
com o Iraque no Sudoeste do Irão e violência exercida 
pelo Estado contra a população predominantemente árabe 
com o objectivo de a expulsar 

E-0483/06 

Erik Meijer Rápida transformação da capital da Roménia, Bucareste, 
numa zona de catástrofe ecológica onde não é possível ter 
uma vida saudável devido a incúria 

E-0484/06 

Philip Claeys Apoio europeu a "Snow Games" E-0485/06 

Ilda Figueiredo Ligação ferroviária Porto/Vigo E-0486/06 

Cecilia Malmström Pesca ilegal na UE E-0487/06 

Roger Helmer Pensões P-0488/06 

Georgios Karatzaferis Omissão da "feta" de Kefalonia da lista de produtos com 
"Denominação de Origem Protegida"(DOP) 

E-0489/06 

Georgios Karatzaferis Taxa de execução das dotações da UE destinadas à Grécia E-0490/06 

Georgios Karatzaferis A imprensa grega denuncia o envolvimento de políticos 
na aprovação de projectos de investimento 

E-0491/06 

Georgios Karatzaferis Qualidade de vida em Atenas e Salónica E-0492/06 

Roger Helmer Publicação intitulada Let's Explore Europe E-0493/06 

Roberta Angelilli Dados e estatísticas sobre mercadorias de contrafacção 
provenientes da China e retidas nas fronteiras da UE 

E-0494/06 

Henrik Lax Restrição da disseminação de informações através da 
Internet 

E-0495/06 

Libor Rouček Fronteira entre a Áustria e a República Checa - obstáculos 
à livre circulação de mercadorias e pessoas 

P-0496/06 

Jan Březina Bloqueio na fronteira checo-austríaca de Wullowitz-Dolni 
dvořiště 

P-0497/06 
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Autor Objecto N° 

Frank Vanhecke A Valónia e os fundos estruturais europeus P-0498/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Agência Europeia das Pescas E-0499/06 

Jens-Peter Bonde E-4515/05 E-0500/06 

Jens-Peter Bonde Declaração de ofertas E-0501/06 

Georgios Papastamkos Acordo de livre comércio entre a União Europeia e os 
países do Conselho de Cooperação do Golfo 

E-0502/06 

Manolis Mavrommatis Fornecimentos estatais e organismos europeus E-0503/06 

Georgios Karatzaferis Dados incorrectos constantes de um documento da 
Comissão relativo à ARJM 

E-0504/06 

Ashley Mote Fixar o preço do petróleo em euros E-0505/06 

Robert Kilroy-Silk Boicote árabe à Dinamarca E-0506/06 

Robert Kilroy-Silk OPA da Mittal sobre a Arcelor E-0507/06 

Robert Kilroy-Silk Fundos para os terroristas do IRA/Sinn Fein E-0508/06 

Michael Nattrass Directiva 1999/62/CE E-0509/06 

Toine Manders Concessão de licença para jogos de azar E-0510/06 

Raül Romeva i Rueda e outros Ali Salem Tamek, activista sarauí E-0511/06 

Raül Romeva i Rueda e outros Ali Salem Tamek, activista sarauí E-0512/06 

Rosa Miguélez Ramos Fomento da utilização da biomassa E-0513/06 

Antolín Sánchez Presedo Cooperação com a Turquia em medidas de luta contra a 
gripe aviária 

E-0514/06 

Georgios Karatzaferis "Sociedade da Informação" E-0515/06 

Josu Ortuondo Larrea Programa Daphne II 2004-2008 P-0516/06 

Erna Hennicot-Schoepges Agências e estruturas europeias no âmbito do sétimo 
programa-quadro de investigação e desenvolvimento 

P-0517/06 

Mia De Vits Liberalização do mercado da energia eléctrica P-0518/06 

Dimitrios Papadimoulis Controlos no sector da alimentação animal P-0519/06 

Duarte Freitas Acordo de Pesca entre a UE e Marrocos P-0520/06 

Mary McDonald e outros Multilinguismo E-0521/06 

David Martin Investigação anti-dumping sobre sacos de plástico 
provenientes da República Popular da China, da Malásia e 
da Tailândia 

E-0522/06 
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Autor Objecto N° 

Jean-Marie Cavada Coordenação da luta contra a droga E-0523/06 

Vittorio Agnoletto Massacres contínuos nas comunidades colombianas P-0524/06 

Guy Bono OPA sobre o grupo Arcelor P-0525/06 

Paulo Casaca Perdão de recuperação de 57.761.250 Euros pela 
Comissão Europeia 

P-0526/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Controlos sanitários dos produtos alimentares importados 
na UE 

E-0527/06 

David Hammerstein Mintz Complexo turístico de esqui na Sierra de Béjar E-0528/06 

Dimitrios Papadimoulis Instalação de depósitos de combustíveis no lago de 
Vasova no Nomo de Kavala 

E-0529/06 

Yiannakis Matsis Viabilidade da Cyprus Airways - decisão da Comissão E-0530/06 

Yiannakis Matsis Comissário Rehn e obrigações da Turquia E-0531/06 

Georgios Karatzaferis Morte de um trabalhador na Nomarquia de Salónica E-0532/06 

Robert Kilroy-Silk Desemprego dos jovens em França E-0533/06 

Marie-Line Reynaud Álcool e comunicação E-0534/06 

Marie-Line Reynaud OGM e saúde E-0535/06 

Vittorio Agnoletto Massacres contínuos nas comunidades colombianas E-0536/06 

Bart Staes Instalação do espelho de ângulo morto nos veículos em 
circulação 

E-0537/06 

Bart Staes Venda de bicicletas por montar E-0538/06 

Bart Staes Segurança dos ciclistas em caso de colisão com veículos a 
motor 

E-0539/06 

Erik Meijer Estabelecimento de prioridades na distribuição de fundos 
para a reconstrução, na região dos Balcãs Ocidentais, 
entre os domínios da educação, das infra-estruturas, do 
ambiente e da reforma governamental 

E-0540/06 

Katerina Batzeli Gestão da legislação sobre organismos geneticamente 
modificados (OGM) 

P-0541/06 

Caroline Lucas Testes de detecção de biotoxinas nos moluscos P-0542/06 

Robert Kilroy-Silk Boicote árabe E-0543/06 

Richard Ashworth "Operation Stack" - Reino Unido P-0544/06 
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Robert Evans Recusa de embarque P-0545/06 

Sahra Wagenknecht Decisão da Comissão de 18 de Fevereiro de 2004 relativa 
a um auxílio à reestruturação; alienação obrigatória da 
'Bankgesellschaft  Berlin AG' até finais de 2007 

P-0546/06 

Stavros Lambrinidis Revelação de escutas telefónicas a personalidades 
políticas e empresários na Grécia 

P-0547/06 

Matteo Salvini Ameaças contra a liberdade de expressão na sequência da 
publicação dos desenhos satíricos alusivos à religião 
islâmica 

P-0548/06 

Luisa Morgantini Inquérito do OLAF sobre a ONG Movimondo P-0549/06 

Luca Romagnoli Projecto de lei nº 6229 aprovado pela Câmara dos 
Deputados italiana 

P-0550/06 

Czesław Siekierski O mercado leiteiro na Polónia P-0551/06 

Glyn Ford Encerramento da Thales Optronics em Taunton P-0552/06 

Glenys Kinnock Propagação da úlcera de Buruli na Costa do Marfim P-0553/06 

Antonio Masip Hidalgo OPA de Mittal Steel sobre Arcelor E-0554/06 

Salvador Garriga Polledo Sobrevivência do sector siderúrgico na Europa E-0555/06 

María Valenciano Martínez-Orozco 
e Carlos Carnero González 

Ameaças às liberdades fundamentais por parte dos 
fundamentalistas após as publicações das caricaturas de 
Maomé 

E-0556/06 

Stavros Lambrinidis Revelação de escutas telefónicas a personalidades 
políticas e empresários na Grécia 

E-0557/06 

Stavros Arnaoutakis Pesca e alterações geológicas na bacia do Mediterrâneo E-0558/06 

Caroline Lucas e Raül Romeva i 
Rueda 

Pesca no Sahara Ocidental E-0559/06 

Caroline Lucas e Raül Romeva i 
Rueda 

Pesca no Sahara Ocidental E-0560/06 

Caroline Lucas Experiências com produtos farmacêuticos em animais E-0561/06 

Thijs Berman e Jan Mulder Bem-estar e protecção dos animais no contexto da OMC E-0562/06 

Neil Parish Plano de acção sobre a simplificação da Política Agrícola 
Comum 

E-0563/06 

Neil Parish Plano de acção sobre a simplificação da Política Agrícola 
Comum 

E-0564/06 
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Neil Parish Plano de acção sobre a simplificação da Política Agrícola 
Comum 

E-0565/06 

Eija-Riitta Korhola As florestas como factor de atenuação das alterações 
climatéricas 

E-0566/06 

Matteo Salvini Ameaças contra a liberdade de expressão na sequência da 
publicação dos desenhos satíricos alusivos à religião 
islâmica 

E-0567/06 

Luca Romagnoli Designação dos membros do conselho de administração 
do Banco de Pagamentos Internacionais: conflitos de 
interesses, independência e representatividade 

E-0568/06 

Luca Romagnoli Documento Único de Programação, Objectivo nº 2, acção 
3.2.2: concursos e atribuição dos fundos no Friuli - 
Venezia Giulia 

E-0569/06 

Erik Meijer Recurso contínuo à violência por parte do Estado para 
expulsar a população predominantemente árabe do 
Khuzestan e da cidade de Ahwaz, no Sudeste do Irão 

E-0570/06 

Erik Meijer Utilização do sistema FIES em Espanha para a 
manutenção de prisioneiros em condições de isolamento 
extremo e possibilidades de melhorar a situação dos 
direitos humanos oferecidas por sistemas alternativos 
utilizados noutros Estados-Membros 

E-0571/06 

Lapo Pistelli Escolas Europeias em Bruxelas P-0572/06 

Paul van Buitenen Agentes contratuais, resultado dos serviços em matéria de 
redução do número de lugares permanentes, 
responsabilidade social da Comissão 

E-0573/06 

Paul van Buitenen Concursos gerais para administradores linguistas EUR-10, 
discriminação relacionada com o número de candidatos 
susceptíveis de beneficiar de uma correcção das provas 
escritas 

E-0574/06 

Paul van Buitenen E-Comissão, processos individuais paralelos, ausência de 
registo de consultas, violação do código do trabalho 

E-0575/06 

Mario Mauro Marca CE E-0576/06 

Georgios Karatzaferis Degradação ambiental na Grécia E-0577/06 

Giovanni Procacci Gestão dos resíduos P-0578/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Distúrbios devidos às caricaturas dinamarquesas P-0579/06 
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Bart Staes Utilização, como método normalizado, de testes 
biológicos de despistagem para o controlo em grande 
escala da alimentação animal e humana a fim de detectar 
substâncias do tipo da dioxina 

P-0580/06 

Henrik Lax O papel da UE no conflito gerado pelas caricaturas P-0581/06 

Jules Maaten Queixa contra a concorrência desleal apresentada por 
empresas neerlandesas 

P-0582/06 

Dimitrios Papadimoulis Apresentação de pedidos de derrogação à regra n+2 E-0583/06 

Konstantinos Hatzidakis Endividamento das famílias e das empresas na Grécia E-0584/06 

Marco Pannella Violação da liberdade de associação e repressão das 
organizações não governamentais (ONG) no Usbequistão 

E-0585/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Distúrbios motivados pelas caricaturas dinamarquesas E-0586/06 

Werner Langen Comércio de leite entre a Espanha e a França P-0587/06 

Enrico Letta Escola Europeia Bruxelas IV P-0588/06 

Raül Romeva i Rueda Racismo no futebol E-0589/06 

Daniel Caspary Pertença à OMC e acordo comercial com a Arábia Saudita E-0590/06 

Robert Kilroy-Silk Antisemitismo e ódio racial na Turquia E-0591/06 

Robert Kilroy-Silk Caricaturas e muçulmanos E-0592/06 

Robert Kilroy-Silk Requerentes de asilo rejeitados E-0593/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven e 
Cem Özdemir 

Assinatura e ratificação pela Bulgária da Carta Europeia 
das Línguas Regionais e Minoritárias 

E-0594/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven e 
Cem Özdemir 

Ratificação da Convenção Europeia sobre a Nacionalidade E-0595/06 

Caroline Lucas Revisão da política em matéria de importação de aves 
selvagens para a UE 

E-0596/06 

Sajjad Karim Cumbria: Quadro de Referência Estratégico Nacional 
(QREN) 

P-0597/06 

Andrzej Szejna Revisão do direito das sociedades P-0598/06 

Charles Tannock e Simon Coveney Alegações de que os "Laogai" (campos chineses de 
trabalhos forçados e reeducação) exportam mercadorias 
para a UE 

E-0599/06 

Charles Tannock e Simon Coveney Alegações de que os "Laogai" (campos chineses de 
trabalhos forçados e reeducação) exportam mercadorias 
para a UE 

E-0600/06 
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Neil Parish Simplificação da política agrícola comum E-0601/06 

Daniel Hannan Normalização das exigências relativas ao bilhete de 
identidade 

E-0602/06 

Barbara Kudrycka Dúvidas acerca de um concurso público para um projecto 
de radiodifusão na Bielorrússia 

P-0603/06 

Íñigo Méndez de Vigo Presidência da União E-0604/06 

Íñigo Méndez de Vigo Presidência da União E-0605/06 

Markus Pieper Deslocalização da empresa GLORIA Sarl E-0606/06 

Lissy Gröner Ajuda comunitária e direitos dos trabalhadores no 
contexto da deslocalização da fábrica da AEG de 
Nuremberga, na Alemanha, para a Polónia 

P-0607/06 

Raül Romeva i Rueda Proibição de uma edição de um jornal espanhol em 
Marrocos 

E-0608/06 

Raül Romeva i Rueda Proibição de uma edição de um jornal espanhol em 
Marrocos 

E-0609/06 

Dimitrios Papadimoulis Caricaturas de Maomé e crise política E-0610/06 

Duarte Freitas Incumprimento da regulamentação europeia em matéria 
de cabotagem marítima 

E-0611/06 

Kathalijne Buitenweg Declarações do porta-voz da Comissão Europeia sobre as 
caricaturas publicadas num jornal dinamarquês 

P-0612/06 

Gay Mitchell Investigação sobre o cordão umbilical P-0613/06 

Adam Gierek Concorrência desleal no sector da transformação do 
alumínio 

P-0614/06 

Konstantinos Hatzidakis Dimensão da corrupção no sector público dos Estados-
Membros da UE 

E-0615/06 

Daniel Hannan Proibição da carne de bovino britânica em França E-0616/06 

Erik Meijer Sensibilização da opinião pública internacional para a 
situação catastrófica que se verifica nas imediações de 
Mangagoy, na ilha de Mindanao (Filipinas), onde a 
empresa PICOP põe gravemente em risco a vida dos 
habitantes 

E-0617/06 

Erik Meijer Obstáculos a novos alargamentos da União Europeia 
devido à apreensão crescente suscitada nos antigos 
Estados-Membros pelas más condições em que os recém-
chegados são chamados a exercer actividades 
profissionais 

E-0618/06 
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Bernat Joan i Marí Albufeira de Maiorca E-0619/06 

Christopher Heaton-Harris Livro Verde sobre o crédito hipotecário E-0620/06 

Christopher Heaton-Harris Iniciativa da União Europeia sobre a água E-0621/06 

Astrid Lulling Utilização abusiva de uma menção tradicional E-0622/06 

Raül Romeva i Rueda Apologia do franquismo por parte de Fabio Capello E-0623/06 

Graham Watson Trabalhar na Europa depois dos 60 anos - regulamentos 
comuns do sector da aeronáutica 

E-0624/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Conselho Nacional para a Cooperação sobre Questões 
Étnicas e Demográficas na Bulgária 

E-0625/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Compra de votos aos roma na Bulgária - necessidade de 
melhorar a lei eleitoral 

E-0626/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Necessidade de melhorar a lei búlgara relativa aos 
recursos subterrâneos 

E-0627/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Não funcionamento do centro governamental para a 
integração educativa de crianças e estudantes de minorias 
étnicas na Bulgária 

E-0628/06 

Bairbre de Brún Biocombustíveis E-0629/06 

Bairbre de Brún Avaliações de impacto ambiental E-0630/06 

Bairbre de Brún Iniciativa "Água" da União Europeia E-0631/06 

Charles Tannock Perseguição dos cristãos na Índia E-0632/06 

Albert Maat Normas relativas às excreções para a aplicação da 
Directiva relativa aos nitratos 

E-0633/06 

Sérgio Marques Estratégia de desenvolvimento das regiões ultraperiféricas P-0634/06 

Willy Meyer Pleite Desaparecimento e assassínio de mulheres em Ciudad 
Juárez (México) 

P-0635/06 

Arūnas Degutis Aplicação dos critérios dos acordos de Schengen P-0636/06 

Georgios Papastamkos Poluição do rio Axios E-0637/06 

Dimitrios Papadimoulis Ponte de Plaka e barragem hidroeléctrica no rio Arachthos E-0638/06 

Robert Kilroy-Silk Cidadãos britânicos privados de voto democrático E-0639/06 

Robert Kilroy-Silk O Irão e os nazis E-0640/06 

Robert Kilroy-Silk Manifestação árabe contra o Ocidente E-0641/06 

Robert Kilroy-Silk Ao Presidente da Comissão E-0642/06 
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Robert Kilroy-Silk Islão radical e valores ocidentais E-0643/06 

Robert Kilroy-Silk Crianças toxicodependentes E-0644/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Utilização indevida de fundos Sapard de pré-adesão na 
Bulgária 

E-0645/06 

Jean-Claude Fruteau Conflito comercial sobre o café solúvel - Preferências 
comerciais 

E-0646/06 

Philip Claeys Assassinato de um padre católico na Turquia E-0647/06 

Philip Claeys Assassinato de um padre católico na Turquia E-0648/06 

Philip Claeys Declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros turco 
sobre as caricaturas dinamarquesas do profeta Maomé 

E-0649/06 

Philip Claeys Declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros turco 
sobre as caricaturas dinamarquesas do profeta Maomé 

E-0650/06 

Philip Claeys Processo contra cinco jornalistas turcos com base no 
artigo 301º 

E-0651/06 

Charlotte Cederschiöld A CEDH e a Directiva relativa à Retenção de Dados P-0652/06 

Claude Turmes Responsabilidade Social das Empresas (RSE) P-0653/06 

Willy Meyer Pleite Veto dos EUA ao contrato da empresa espanhola CASA-
EADS com a Venezuela 

E-0654/06 

Herbert Bösch Concorrência desleal no processo de concurso público 
para o MEDSTAT II Lot 2 (Regional Programme of 
Statistics in the Mediterranean Region, Phase II) 

E-0655/06 

Charles Tannock Violência continuada contra os cristãos caldaico-assírio-
síriacos no Iraque 

E-0656/06 

Christopher Heaton-Harris Investigação anti-dumping sobre o calçado de protecção E-0657/06 

Christopher Heaton-Harris Investigação anti-dumping sobre o calçado de protecção E-0658/06 

Christopher Heaton-Harris Investigação anti-dumping sobre o calçado de protecção E-0659/06 

Charlotte Cederschiöld CEDH e retenção de dados E-0660/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Medidas legislativas na Bulgária relacionadas com a 
implementação do Plano de Acção da União Europeia em 
matéria de luta contra a droga (2005-2008) 

E-0661/06 

Sharon Bowles Fundos regionais E-0662/06 

Sharon Bowles Tarifas aplicáveis aos telemóveis E-0663/06 
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Eija-Riitta Korhola Preenchimento das condições de concessão das ajudas 
comunitárias à agricultura em certas regiões hortícolas em 
Espanha 

E-0664/06 

Jonas Sjöstedt Persistência de problemas na Roménia E-0665/06 

Nikolaos Sifunakis Atraso na integração e abertura do concurso para a 
melhoria da estrada nacional 36 Mytilene - Kalloni eixo 
rodoviário básico da ilha de Lesbos, Grécia, no âmbito do 
3° QCA 

P-0666/06 

Georgios Karatzaferis Assassinato de um sacerdote católico na Turquia E-0667/06 

Péter Olajos Protocolo sobre a responsabilidade por poluição causada 
em águas transfronteiriças 

E-0668/06 

Andreas Mölzer Engenharia genética P-0669/06 

Jean-Claude Martinez Situação dramática dos viticultores europeus P-0670/06 

Cem Özdemir Guia aplicável ao questionário a utilizar no âmbito do 
exame de pedidos de naturalização em Baden-
Württemberg 

P-0671/06 

David Hammerstein Mintz Gasoduto em Coll d'en Rabassa E-0672/06 

Renate Sommer Fundos comunitários de ajuda à Bulgária na sequência de 
catástrofes naturais 

E-0673/06 

Jean-Claude Martinez Situação dramática dos viticultores da Europa E-0674/06 

Marco Pannella Deportação de 26 adolescentes da etnia Hmong para o 
Laos pelas forças  policiais tailandesas 

E-0675/06 

Pasqualina Napoletano e Guido 
Sacconi 

Detenção de animais selvagens em jardins zoológicos E-0676/06 

Erik Meijer Concorrência crescente entre os cantões suíços no 
domínio do regime tributário aplicado às empresas e 
consequências para os acordos entre a UE e a Suíça 

E-0677/06 

Ian Hudghton Regime de pensão na administração local na Escócia P-0678/06 

Anne Ferreira Avaliação dos OGM e zonas isentas de OGM P-0679/06 

David Hammerstein Mintz Ligação Fuensanta-Taibilla E-0680/06 

Erik Meijer Obstáculos à transparência pela legislação comunitária e 
investigação externa ao papel do "De Nederlandsche 
Bank" na falência do banco "Van der Hoop" 

E-0681/06 

Henrik Lax Quadro regulamentar uniforme para operações de 
transporte especiais com veículos pesados na UE 

E-0682/06 
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Robert Kilroy-Silk Mercado aberto E-0683/06 

Robert Kilroy-Silk Legislação de protecção no âmbito da Rede Natura E-0684/06 

Robert Kilroy-Silk Caricaturas de Maomé e boicote comercial nos países 
árabes 

E-0685/06 

Marie-Noëlle Lienemann Guarda dos filhos em caso de divórcio de casais 
binacionais 

E-0686/06 

Karin Resetarits Uniformização das normas para a autorização de 
medicamentos e produtos fitossanitários 

E-0687/06 

Karin Resetarits Comércio justo E-0688/06 

Karin Resetarits Uniformização do livrete e título de registo de propriedade 
dos veículos 

E-0689/06 

Karin Resetarits Comércio electrónico E-0690/06 

Karin Resetarits Emissores de televisão públicos E-0691/06 

Silvana Koch-Mehrin Perspectivas financeiras: recursos dos Fundos Estruturais, 
recurso próprio IVA e investigação 

E-0692/06 

Silvana Koch-Mehrin Perspectivas Financeiras: generalidades, contribuintes 
líquidos 

E-0693/06 

Proinsias De Rossa Libertação no ambiente da colza GT73 geneticamente 
modificada 

E-0694/06 

Proinsias De Rossa Consulta do comité científico da UE sobre organismos 
geneticamente modificados 

E-0695/06 

Proinsias De Rossa Recurso da Comissão a propósito de Sellafield E-0696/06 

Proinsias De Rossa Colocação no mercado de organismos geneticamente 
modificados 

E-0697/06 

Proinsias De Rossa Cláusula de salvaguarda sobre a libertação deliberada no 
ambiente de organismos geneticamente modificados 

E-0698/06 

Proinsias De Rossa Estudos da Comissão sobre as consequências do ruído 
para as crianças 

E-0699/06 

Proinsias De Rossa Períodos de descanso e legislação comunitária sobre o 
tempo de trabalho 

E-0700/06 

Proinsias De Rossa Eliminação de resíduos radioactivos de centros de 
armamento nuclear do Reino Unido 

E-0701/06 

Proinsias De Rossa Doenças musculoesqueléticas na agricultura E-0702/06 

Ilda Figueiredo Direitos dos trabalhadores na Holanda E-0703/06 
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Gerardo Galeote Quecedo Prevenção de incêndios P-0704/06 

Bart Staes A Comissão e uma política imobiliária compatível com o 
ambiente 

E-0705/06 

Claude Moraes Proibição de viajar imposta aos Tigres Tamil E-0706/06 

Koenraad Dillen Boicote da Dinamarca na sequência da polémica sobre as 
caricaturas - Carrefour contra a Dinamarca 

E-0707/06 

Koenraad Dillen Boicote da economia dinamarquesa na sequência da 
polémica sobre as caricaturas 

E-0708/06 

Philip Bradbourn Desregulamentação dos sistemas de distribuição mundiais 
de bilhetes de avião 

P-0709/06 

Carmen Fraga Estévez Objectivos do relatório "Deepnet" E-0710/06 

Carmen Fraga Estévez Espécies visadas no relatório "Deepnet" E-0711/06 

Carmen Fraga Estévez Conclusões do relatório "Deepnet" E-0712/06 

Horst Schnellhardt Relatório sobre a aplicação da directiva relativa aos 
produtos do tabaco (COM(2005)339) 

E-0713/06 

Claude Moraes Condições de vida dos alunos palestinianos que vivem na 
proximidade dos colonatos israelitas 

E-0714/06 

Marco Pannella Situação dos direitos humanos na China. Perseguição dos 
cristãos e dos  adeptos do Falun Gong 

E-0715/06 

Marco Pannella Situação dos direitos humanos na China. Perseguição dos 
cristãos e dos  adeptos do Falun Gong 

E-0716/06 

Bart Staes Redução da taxa de IVA aplicável a serviços de trabalho 
intensivo 

E-0717/06 

Bart Staes Edifícios utilizados pelas Instituições europeias e outros 
órgãos 

E-0718/06 

Bart Staes Edifícios utilizados pelas Instituições europeias e outros 
órgãos 

E-0719/06 

Erik Meijer Repercussões de um acórdão do Tribunal de Justiça sobre 
legislação em matéria de ambiente a nível da influência, 
divergente em relação às interpretações até agora em 
vigor, da UE no direito penal nacional 

E-0720/06 

Erik Meijer Protecção das companhias de caminhos-de-ferro, de 
eléctricos e de metropolitano contra entregas atrasadas ou 
defeituosas de material rolante resultantes do aumento das 
concentrações e da concorrência 

E-0721/06 

Dimitrios Papadimoulis Escutas telefónicas na Grécia E-0722/06 
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Dimitrios Papadimoulis Escutas telefónicas na Grécia E-0723/06 

Charles Tannock e outros Deficiência do Estado de Direito na Moldávia E-0724/06 

Charles Tannock e outros Deficiência do Estado de Direito na Moldávia E-0725/06 

Robert Kilroy-Silk Liberdade de expressão e proposta de um código de 
conduta da imprensa 

E-0726/06 

Giovanni Pittella Protecção dos condutores de meios de transporte 
circulante de superfície 

E-0727/06 

Luisa Rudi Ubeda Cursos e ensino das tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC) em Espanha 

E-0728/06 

Mogens Camre Como concilia a Comissão o respeito da superstição 
religiosa com a protecção dos direitos humanos? 

E-0729/06 

Mogens Camre Ajuda da UE à Autoridade Palestiniana E-0730/06 

Mogens Camre Infracção das regras da OMC por alguns dos seus 
membros 

E-0731/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Promoção do diálogo civilizacional entre a UE e os países 
árabes 

E-0732/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Promoção do diálogo civilizacional entre a UE e os países 
árabes 

E-0733/06 

Dimitrios Papadimoulis Instalação de depósitos de combustíveis líquidos em 
Souda, Hania 

E-0734/06 

Alyn Smith Descontos nas tarifas aéreas para as, e das, comunidades 
insulares da Escócia 

E-0735/06 

Alyn Smith Preço das tarifas aéreas para as Terras Altas e ilhas da 
Escócia 

E-0736/06 

Alyn Smith Tarifas aéreas reduzidas para as Terras Altas e ilhas da 
Escócia 

E-0737/06 

Alyn Smith Cooperação em matéria de contratos públicos E-0738/06 

Alyn Smith Regras em matéria de contratos públicos e apoio às PME E-0739/06 

Alyn Smith Acções dos Estados-Membros da UE para apoiar as PME 
na adjudicação de contratos públicos 

E-0740/06 

Alyn Smith Objectivos respeitantes ao número de contratos públicos e 
PME 

E-0741/06 

Alyn Smith Consequências para a saúde da utilização do urânio 
empobrecido 

E-0742/06 
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Autor Objecto N° 

Alyn Smith Energia da biomassa E-0743/06 

Eluned Morgan Adesão da Bulgária e da Roménia E-0744/06 

Czesław Siekierski Questões relacionadas com a importação de alumínio para 
a União Europeia 

E-0745/06 

Patrizia Toia Direito dos cidadãos europeus ao cúmulo dos períodos de 
trabalho válidos para fins de pensão: caso dos 
trabalhadores transfronteiriços italianos da região da 
Ligúria 

P-0746/06 

Klaus-Heiner Lehne Distinção entre capital próprio e capital alheio nos termos 
da norma IAS 32 no caso das sociedades de pessoas 

E-0747/06 

Georgios Karatzaferis Imitação das placas de matrícula de veículos e das moedas 
de euro pela Turquia 

E-0748/06 

Georgios Karatzaferis Imitação das placas de matrícula de veículos e das moedas 
de euro pela Turquia 

E-0749/06 

Cristiana Muscardini O regime linguístico da UE E-0750/06 

Wojciech Roszkowski Igualdade de direitos entre homens e mulheres P-0751/06 

Konrad Szymański Concurso com vista ao financiamento de meios de 
comunicação independentes destinados à Bielorrússia 

P-0752/06 

Ilda Figueiredo Discriminação dos trabalhadores nas plataformas de 
perfuração no Mar do Norte 

P-0753/06 

David Hammerstein Mintz Empreendimentos urbanísticos em Rascafría (Espanha) E-0754/06 

Werner Langen Prestação de serviços em França, protecção da garantia de 
qualidade da construção 

E-0755/06 

Richard Corbett Procedimentos internos do Conselho E-0756/06 

Proinsias De Rossa Directiva relativa ao destacamento de trabalhadores e 
Directiva relativa aos serviços 

E-0757/06 

Mario Mauro Esteróides E-0758/06 

Cristiana Muscardini Subvenções para estudos no âmbito do comboio de alta 
velocidade (CAV) 

P-0759/06 

Witold Tomczak Contribuição da Polónia para o orçamento da UE e ajudas 
financeiras 

P-0760/06 

Pedro Guerreiro Apoios comunitários para instalação de uma unidade 
conserveira em Setúbal 

P-0761/06 

José García-Margallo y Marfil Extensão das redes transeuropeias aos países vizinhos P-0762/06 
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Autor Objecto N° 

Manolis Mavrommatis Publicidade a alimentos não saudáveis (junk food) P-0763/06 

Bernard Poignant Condições de trabalho dos marinheiros empregados a 
bordo dos ferries 

P-0764/06 

Carlos Carnero González, Ana 
Gomes e María Valenciano 
Martínez-Orozco 

Apoio da UE a uma proposta de resolução das Nações 
Unidas elaborada pela OCI sobre a liberdade religiosa 

E-0765/06 

Luis de Grandes Pascual Criação de um gasóleo específico para o transporte 
público de passageiros 

E-0766/06 

Luis de Grandes Pascual Criação de um gasóleo específico para o transporte 
público de passageiros 

E-0767/06 

David Hammerstein Mintz Las Palmas, INDNR e importações de peixe E-0768/06 

David Hammerstein Mintz Desdobramento da estrada M-501 E-0769/06 

David Hammerstein Mintz Utilização das cinzas da incineração de resíduos na 
construção 

E-0770/06 

Willy Meyer Pleite OPA hostil lançada pelo consórcio anglo-indiano Mittal 
Steel ao grupo europeu Arcelor 

E-0771/06 

André Brie Impacto negativo em zonas de protecção dos habitats 
naturais e da fauna e flora selvagens em resultado da 
autorização de construção de aerogeradores na 
circunscrição de Elbe-Elster (Brandeburgo, Alemanha) 

E-0772/06 

Georgios Papastamkos Construção de uma central nuclear em Belene, na 
Bulgária 

E-0773/06 

Catherine Stihler Caça de aves selvagens em Malta E-0774/06 

Thomas Wise Ajudas comunitárias no sector da água E-0775/06 

Robert Kilroy-Silk Polícia francesa sem controlo E-0776/06 

Robert Kilroy-Silk Violação dos Direitos Humanos em França E-0777/06 

Robert Kilroy-Silk Inércia da França em relação ao anti-semitismo E-0778/06 

Robert Kilroy-Silk Condições desumanas em prisões francesas E-0779/06 

Robert Kilroy-Silk Liberalização do mercado energético da União Europeia E-0780/06 

Ashley Mote Custo do logotipo da Presidência austríaca E-0781/06 

Ashley Mote Desemprego na Alemanha E-0782/06 

Ashley Mote A Directiva "Habitats" 92/43/CEE E-0783/06 

Ashley Mote Realidades da economia de mercado E-0784/06 
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Autor Objecto N° 

Graham Watson Sistemas de filtragem do ar nos aviões E-0785/06 

Stéphane Le Foll Protecção das variedades vegetais E-0786/06 

Marc Tarabella Má gestão das dotações destinadas aos projectos 
específicos das organizações de consumidores 

E-0787/06 

Cristiana Muscardini Doenças venéreas E-0788/06 

Cristiana Muscardini Centros de monitorização da meningite E-0789/06 

Cristiana Muscardini Prestação de serviços de consultoria técnica à UE E-0790/06 

Erik Meijer Falta de pessoal qualificado na Polónia e noutros Estados-
Membros da UE em consequência do êxodo de 
profissionais para os antigos Estados-Membros 

E-0791/06 

Jules Maaten Sistema europeu de registo de transplantação de órgãos E-0792/06 

Czesław Siekierski Abertura do mercado de trabalho dos Estados-Membros 
da União Europeia 

E-0793/06 

Herbert Bösch Transformação de alimentos para animais em alimentos 
para consumo humano 

E-0794/06 

Herbert Bösch Irregularidades e fraudes no âmbito da importação de 
carne de aves de capoeira 

E-0795/06 

Bill Newton Dunn Matança de aves migratórias em Malta E-0796/06 

Sharon Bowles IVA E-0797/06 

Hiltrud Breyer Identificadores por radiofrequência (RFID) E-0798/06 

Erik Meijer Empresa de transporte rodoviário polaca cujas operações e 
pessoal são dirigidos a partir dos Países Baixos mas que 
paga os salários da Polónia 

E-0799/06 

Erik Meijer Persistência de acidentes com o ângulo morto dos veículos 
pesados e novas possibilidades de melhoramento da 
segurança através de sinais sonoros e de luzes 

E-0800/06 

Neil Parish Fundos para o desenvolvimento rural 2007-2013 P-0801/06 

Neil Parish Experiências com primatas na Alemanha E-0802/06 

Georgios Karatzaferis Violação de direitos na Grécia E-0803/06 

Dimitrios Papadimoulis Risco de destruição de vestígios arqueológicos em 
Istambul 

E-0804/06 

Dimitrios Papadimoulis Medidas de apoio ao sector da avicultura E-0805/06 

Dimitrios Papadimoulis Documento interno da DG Alargamento e denominação 
FYROM 

E-0806/06 
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Autor Objecto N° 

Véronique De Keyser Privatização dos correios e pessoas invisuais P-0807/06 

Agnes Schierhuber Efeitos económicos dos acordos da OMC sobre a 
agricultura europeia 

E-0808/06 

Nikolaos Vakalis Acessibilidade das pessoas com necessidades específicas 
ao ensino superior e à investigação 

E-0809/06 

Geoffrey Van Orden Critérios mínimos para os veículos de exame: caixas de 
velocidades da categoria C 

E-0810/06 

Glenys Kinnock Importações da Birmânia para a UE E-0811/06 

Charles Tannock Detenção do pastor Cai Zhuohua na China E-0812/06 

Neil Parish e Charles Tannock Organizações caritativas na Roménia e prestação de 
serviços sociais romenos 

E-0813/06 

Iles Braghetto Regime linguístico da UE e disparidades na utilização das 
línguas oficiais 

E-0814/06 

Henrik Lax Política relativa ao lobo E-0815/06 

Hiltrud Breyer Discriminação das mulheres na cobertura mediática 
desportiva 

P-0816/06 

Carlos Carnero González Aprovação de um empréstimo do Banco Europeu de 
Investimento no valor de 1 500 milhões de euros à 
sociedade Madrid Calle 30 (Município de Madrid) 

E-0817/06 

Robert Kilroy-Silk Ameaça de morte contra os caricaturistas dinamarqueses E-0818/06 

Timothy Kirkhope Intrasoft International e contratos da Comissão E-0819/06 

Umberto Guidoni Massacre de cães vadios em Bucareste E-0820/06 

Bart Staes Estatuto dos membros do Tribunal de Contas E-0821/06 

José Ribeiro e Castro Cuba - suspensão das medidas de 5 de Junho de 2003 E-0822/06 

José Ribeiro e Castro Cuba - suspensão das medidas de 5 de Junho de 2003 E-0823/06 

Charles Tannock e Philip 
Bradbourn 

Sistema integrado de tarifas ferroviárias na UE E-0824/06 

Robert Kilroy-Silk Lei islâmica ("sharia") E-0825/06 

Johannes Voggenhuber Critérios em matéria de biodiversidade no âmbito do novo 
programa de desenvolvimento rural 2007-2013 

P-0826/06 

Ole Christensen Contradição entre as disposições veterinárias nacionais e 
as da UE 

P-0827/06 

Jean-Claude Fruteau Epidemia de Chikungunya P-0828/06 
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Autor Objecto N° 

Jamila Madeira Coexistência de culturas transgénicas, tradicionais e 
biológicas e instituição de zonas livres de OGM 

P-0829/06 

Alyn Smith Funcionários do sector público na Escócia e a abolição da 
"regra dos 85 anos" 

E-0830/06 

Daniel Hannan Requerentes de asilo em Kent E-0831/06 

Robert Evans Discriminação na Indonésia E-0832/06 

Iles Braghetto e outros Acções extraordinárias de apoio ao sector da avicultura E-0833/06 

Erik Meijer Estatuto de grande autonomia das Ilhas Åland, no Mar 
Báltico, desde 1921 e consequências da incapacidade da 
Finlândia para dar aplicação à legislação comunitária 

E-0834/06 

Thomas Ulmer Perfil profissional do osteopata a nível europeu P-0835/06 

Françoise Grossetête Política de coesão e cidades - Necessidade de ter em 
consideração as cidades ditas de "aglomeração" 

P-0836/06 

Andreas Mölzer Lenço islâmico E-0837/06 

Andreas Mölzer Conflito suscitado pelas caricaturas E-0838/06 

Dimitrios Papadimoulis Lixeiras ilegais E-0839/06 

Marie Isler Béguin Ilegalidade da autorização da caça ao pombo torquaz em 
França 

E-0840/06 

Dorette Corbey Esgotamento e até extinção das populações de alto mar 
devido à pesca excessiva 

E-0841/06 

Andreas Mölzer Abusos na concessão dos domínios .eu E-0842/06 

Andreas Mölzer Percentagens elevadas de alunos estrangeiros nas escolas E-0843/06 

Renate Sommer Controlos de tráfico no transporte rodoviário de 
mercadorias 

E-0844/06 

María Herranz García Caso OLAF sobre a importação de cogumelos P-0845/06 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou Conservação da língua materna dos trabalhadores 
europeus que exercem o direito à livre circulação 

P-0846/06 

Catherine Guy-Quint O CIP (Programa de Inovação e Competitividade) na 
futura programação 2007-2013 

P-0847/06 

Stefano Zappalà Instituto "Nomisma" P-0848/06 

Raül Romeva i Rueda e outros El Mami Amar Salem, activista sarauí de defesa dos 
direitos humanos 

E-0849/06 

Raül Romeva i Rueda e outros El Mami Amar Salem, activista sarauí de defesa dos 
direitos humanos 

E-0850/06 
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Autor Objecto N° 

Raül Romeva i Rueda e outros Situação de Salek Bazeid E-0851/06 

Raül Romeva i Rueda e outros Situação de Salek Bazeid E-0852/06 

Hynek Fajmon Existências excedentárias de certos tipos de alimentos E-0853/06 

Hynek Fajmon Quotas nacionais de produção de leite E-0854/06 

Jan Zahradil Obrigações do pessoal da Comissão E-0855/06 

Glyn Ford Investigação antidumping relativa ao calçado de 
segurança - "imposto sobre a segurança pessoal" 

E-0856/06 

Glyn Ford Perda de postos de trabalho no sector do design do 
calçado de segurança 

E-0857/06 

Mathieu Grosch Rede regional de transportes - Sudeste da Europa E-0858/06 

Eija-Riitta Korhola Futuro do Fundo de Apoio às bibliotecas da Finlândia E-0859/06 

Cecilia Malmström Liberdade de manifestação na Rússia E-0860/06 

James Allister Ajudas da UE à Irlanda do Norte P-0861/06 

Ignasi Guardans Cambó Suposta oposição por parte da Comissão à transferência da 
Comissão do Mercado das Telecomunicações de Madrid 
para Barcelona 

E-0862/06 

Glyn Ford Investigação antidumping relativa ao calçado de couro e 
ao calçado de segurança 

E-0863/06 

Panagiotis Beglitis Decisão do Governo israelita de congelar a transferência 
de montantes devidos à Autoridade Palestina 

E-0864/06 

Georgios Karatzaferis Iniciativas da Câmara Municipal de Salónica a propósito 
da utilização da denominação "Macedónia" 

E-0865/06 

Georgios Karatzaferis Substituição arbitraria da tarifa de electricidade agrícola 
pela tarifa doméstica pela DEI 

E-0866/06 

Georgios Karatzaferis Proibição total de utilização, pelos táxis, da faixa 
destinada aos autocarros na Grécia 

E-0867/06 

Georgios Karatzaferis Propostas da Câmara Municipal de Salónica para co-
financiamento de grandes projectos 

E-0868/06 

Georgios Karatzaferis Triunfalismo na Grécia pela absorção de fundos 
comunitários 

E-0869/06 

Georgios Karatzaferis Risco de encerramento da AER E-0870/06 

Bart Staes Acolhimento dos requerentes de asilo na Bélgica E-0871/06 

Bart Staes Coordenador ambiental para o Secretariado-Geral da 
Comissão Europeia (Secretariado da Comissão) 

E-0872/06 
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Autor Objecto N° 

Bart Staes Oferta de TV por cabo na Flandres E-0873/06 

Erik Meijer Proibição de saída de Israel imposta aos filhos de pais 
divorciados por meio de cauções exorbitantes que 
impedem a visita aos familiares na Europa 

E-0874/06 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Acesso das pessoas com deficiência à função pública e às 
Instituições Europeias 

E-0875/06 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Acesso das pessoas com deficiência à função pública e às 
Instituições Europeias 

E-0876/06 
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B6-0002/06)    14 e 15 Fevereiro 2006 
 
 
21 perguntas (nos termos do artigo 109° do Regimento) 
 
 

Autor Objecto Nº 
 
 
PERGUNTAS AO CONSELHO  
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Negociações de adesão com a Sérvia-Montenegro 

 
H-0006/06  

 
Richard CORBETT 

 
Críticas do Presidente do Conselho ao Tribunal de Justiça 

 
H-0036/06  

 
Vytautas LANDSBERGIS 

 
Fronteira da UE (no que diz respeito à Estónia) com a Rússia 

 
H-0045/06  

 
Proinsias DE ROSSA 

 
Votações do Conselho abertas ao público 

 
H-0059/06  

 
Laima ANDRIKIENĖ 

 
Novas Perspectivas Financeiras 2007-2013 

 
H-0069/06  

 
Bernd POSSELT 

 
A dependência energética da UE 

 
H-1192/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Segurança dos combustíveis 

 
H-0027/06  

 
Othmar KARAS 

 
Regimes de pensões profissionais complementares 

 
H-0061/06  

 
 
 
PERGUNTAS À COMISSÃO 
 
 
Andreas SCHWAB 

 
Compatibilidade entre o imposto sobre veículos particulares e 
o direito comunitário 

 
H-0005/06  

 
Robert EVANS 

 
Comida sem qualidade 

 
H-0016/06  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Financiamento das redes transeuropeias de transportes 

 
H-0052/06  
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PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO 
 
Sr. POTOČNIK 
 
 
Justas PALECKIS 

 
Financiamento do 7º Programa-quadro de Investigação da UE 
para o período 2007-2013 

 
H-0054/06  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Financiamento no quadro da investigação para as regiões 
europeias 

 
H-0076/06  

 
Teresa RIERA MADURELL 

 
Orçamento comunitário e Sétimo Programa-Quadro de 
Investigação e Desenvolvimento 

 
H-0084/06  

  
Sra. WALLSTRÖM 
 
 
Hélène GOUDIN 

 
Proposta da Comissão sobre "embaixadores europeus de boa 
vontade" 

 
H-0013/06  

 
Richard CORBETT 

 
Recursos para o debate sobre o futuro da Europa 

 
H-0021/06  

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Medidas para a melhoria das redes de informação europeia 

 
H-0030/06  

 
Margarita 
STARKEVIČIŪTĖ 

 
Euronews na Lituânia 

 
H-0072/06  

  
Sra. FISCHER BOEL 
 
 
Henrik KRISTENSEN 

 
Acordo sobre o açúcar e renacionalização da política agrícola 
comum 

 
H-0007/06  

 
Zbigniew KUŻMIUK 

 
Reforma do mercado do açúcar 

 
H-0011/06  

 
Glenys KINNOCK 

 
Ajudas à refinação 

 
H-0089/06  
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS 

FEVEREIRO 2006 
 
 
 

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 
 

 
32 

 
8 

 
23 

 
20 

 
1 

 
0 

 
0 

 
WINKLER 
BARTEBSTEIN 
 

 
Comissão 
 

 
65 

 
13 

 
52 

 
23 

 
0 

 
0 

 
0 

 
POTOČNIK 
FISCHER BOEL 
 

 
Total 

 
97 

 
21 

 
75 

 
43 

 
1 

 
0 

 
0 
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1 
 

 
 

 
No. 

 
No. PE 

 
Autor 

 
Objecto 

 
Apresent. 

 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
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 

 
615 

 
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 

 
83 

 
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 

 
58 

 
74/2005 

 

 
367.449 

 
Michael Cashman, Emine Bozkurt e 
Thijs Berman 

 
Recentes execuções de homossexuais pelas autoridades 
iranianas 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
93 

 
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 

 
253 

                                                      
1  Situação em  16.02.2006 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
76/2005 

 
367.652 

 

 
Alyn Smith 
 

 
Equidade no sector do comércio 

 
12.12.2005 

 

 
12.3.2006 

 
22 

 
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 

 
154 

 
78/2005 

 
367.655 

 
Daniel Strož 

 
Tentativas inadmissíveis visando exercer influência 
política sobre direitos de propriedade intelectual 
 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
12 

 
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 

 
74 

 
80/2005 

 
367.657 

 
Mario Borghezio 

 
Reconhecimento de uma plena autonomia 
institucional ao Val di Susa 
 

 
12.12.2005 

 
12.3.2006 

 
2 
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No. 

 
No. PE 

 
Autor 

 
Objecto 

 
Apresent. 

 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
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 

 
27 

 
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 

 
46 

 
83/2005 

 
369.016 

 
Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, 
Kader Arif, Françoise Castex e Jean 
Louis Cottigny 
 

 
Necessidade de impor cláusulas sociais nas 
negociações da OMC 
 

 
20.12.2005 

 
20.3.2006 

 
498 
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2006 

 
 

 
No. 

 
No. PE 

 
Autor 

 
Objecto 

 
Apresent. 

 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
01/2006 

 
369.297 

 

 
John Bowis, Georgs Andrejevs, 
Dorette Corbey e Karin Scheele 

 
Diabetes 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
198 

 
02/2006 

 
369.298 

 
Vittorio Agnoletto, Giovanni 
Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio 
Panzeri e Pia Elda Locatelli 

 
Extensão da assistência sanitária de base a todos os 
residentes na Europa, mesmo àqueles que não estão 
em regra com as disposições relativas à entrada e à 
estada 
 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
50 

 
03/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Uma iniciativa de incentivo à natalidade a nível 
europeu 
 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
15 

 
04/2006 

 
369.300 

 
Andreas Mölzer 

 
Os distúrbios registados em França durante várias 
semanas 
 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
6 



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 

 

40 

Boletim 13.03.2006 
  

- PT - PE 369.012  

 
 

No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
05/2006 

 

 
369.301 

 
Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, 
Marek Maciej Siwiec, Borut Pahor e 
Monika Beňová 
 

 
Livre circulação da força de trabalho 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
55 

 
06/2006 

 

 
369.653 

 
Jana Hybášková, Paulo Casaca, 
Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite e 
Mogens Camre 
 

 
Recentes execuções de menores pelas autoridades 
iranianas 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
64 

 
07/2006 

 
369.654 

 
David Martin e Glyn Ford 

 
Comércio ilegal de pele de tigre e de leopardo 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
47 

 
 

08/2006 
 

370.386 
 
Filip Kaczmarek 

 
Liberdade religiosa na China 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
20 

 
 

09/2006 
 

370.388 
 
Mario Borghezio 

 
Ameaças à liberdade de expressão contra os jornais 
europeus após a publicação de caricaturas de Maomé 
e do Islão 
 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
7 

 
10/2006 

 
370.389 

 
Frank Vanhecke, Philip Claeys e 
Koenraad Dillen 

 
Reacções no mundo islâmico às caricaturas 
publicadas no jornal dinamarquês "Jyllands-Posten" 
 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
9 
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NOMEAÇÃO DE RELATORES ...............................(Competência : F = Fundo/ P = Parecer) 
 
 
 
Nome 

 
Objecto 
 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Leinen Jo (PSE) 
 

Relatório sobre os 
partidos políticos 
europeus 
 

AFCO (F) 
 

24/11/2005 2005/2224(INI) 

Méndez de Vigo 
Íñigo (PPE-DE) 
 

Alteração do artigo 
158º do Regimento 
do Parlamento 
Europeu 
relativamente à 
delegação do direito 
de voto em 
determinadas 
situações 
 

AFCO (F) 
 

21/02/2006 2006/2025(REG) 

Hybášková Jana 
(PPE-DE) 
 

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

AFET (P) 
 

16/02/2006 2005/2215(INI) 

Kasoulides Ioannis 
(PPE-DE) 
 

Desenvolvimento e 
migração 

AFET (P) 
 

25/01/2006 2005/2244(INI) 

Graefe zu Baringdorf 
Friedrich-Wilhelm 
(Verts/ALE) 
 

Protecção das 
indicações 
geográficas e 
denominações de 
origem dos produtos 
agrícolas e dos 
géneros alimentícios 
 

AGRI (F) 
 

23/11/2005 2005/0275(CNS) 

Graefe zu Baringdorf 
Friedrich-Wilhelm 
(Verts/ALE) 
 

Especialidades 
tradicionais 
garantidas dos 
produtos agrícolas e 
dos géneros 
alimentícios 
 

AGRI (F) 
 

23/11/2005 2005/0270(CNS) 
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Nome 

 
Objecto 
 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Avaliação da Ronda 
do Desenvolvimento 
de Doha após a 
conferência 
ministerial da OMC 
em Hong Kong 
 

AGRI (P) 
 

23/11/2005 2005/2247(INI) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Agência Europeia 
para a Segurança da 
Aviação 
 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2005/0228(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

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

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2005/0229(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Prorrogação do 
protocolo relativo ao 
acordo de pesca 
com São Tomé e 
Príncipe 
 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2005/0249(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Acordo CE/Angola 
relativo à pesca 
 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2005/0262(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Acordo 
CE/Tanzânia 
relativo à pesca 
 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2005/0276(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Acordo de parceria 
CE/Marrocos no 
sector da pesca 
 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2005/0280(CNS) 

Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

Regras de 
participação para a 
execução do sétimo 
programa-quadro 
(2007-2013) 
 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2005/0277(COD) 
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Nome 

 
Objecto 
 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Pahor Borut (PSE) 
Gräßle Ingeborg 
(PPE-DE) 
 

Projecto de 
regulamento (CE, 
Euratom) da 
Comissão que altera 
o Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 
2342/2002 que 
estabelece as 
normas de execução 
do Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 
1605/2002 do 
Conselho, que 
institui o 
Regulamento 
Financeiro aplicável 
ao orçamento geral 
das Comunidades 
Europeias 
 

CONT (F) 
 

22/11/2005 2005/0904(CNS) 

Pahor Borut (PSE) 
Gräßle Ingeborg 
(PPE-DE) 
 

Regulamento 
Financeiro aplicável 
ao orçamento geral 
das Comunidades 
Europeias 
 

CONT (P) 
 

23/05/2005 2005/0090(CNS) 

Gaľa Milan (PPE-DE) 
 

Criação de um 
quadro europeu das 
qualificações 
 

CULT (P) 
 

07/02/2006 2006/2002(INI) 

Hegyi Gyula (PSE) 
 

Imposto sobre o 
valor acrescentado 
(IVA): lugar das 
prestações de 
serviços (alter. 
Directiva 
77/388/CEE) 
 

CULT (P) 
 

23/11/2005 2003/0329(CNS) 

Budreikaitė Danutė 
(ALDE) 
 

Comércio e pobreza: 
conceber políticas 
comerciais a fim de 
optimizar a 
contribuição do 
comércio para a luta 
contra a pobreza 
 

DEVE (P) 
 

25/01/2006 2006/2031(INI) 
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Nome 

 
Objecto 
 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Carlotti Marie-Arlette 
(PSE) 
 

Prorrogação do 
protocolo relativo ao 
acordo de pesca 
com São Tomé e 
Príncipe 
 

DEVE (P) 
 

25/01/2006 2005/0249(CNS) 

Cornillet Thierry 
(ALDE) 
 

Acordo de parceria 
CE/Marrocos no 
sector da pesca 
 

DEVE (P) 
 

25/01/2006 2005/0280(CNS) 

Kinnock Glenys 
(PSE) 
 

Acordo 
Interinstitucional 
sobre a disciplina 
orçamental e a 
melhoria do 
processo orçamental 
 

DEVE (P) 
 

25/01/2006 2004/2099(ACI) 

Martens Maria (PPE-
DE) 
 

Avaliação da Ronda 
do Desenvolvimento 
de Doha após a 
conferência 
ministerial da OMC 
em Hong Kong 
 

DEVE (P) 
 

01/12/2005 2005/2247(INI) 

Martínez Martínez 
Miguel Angel (PSE) 
 

Acordo 
CE/Tanzânia 
relativo à pesca 

DEVE (P) 
 

25/01/2006 2005/0276(CNS) 

Ribeiro e Castro José 
(PPE-DE) 
 

Acordo CE/Angola 
relativo à pesca 
 

DEVE (P) 
 

25/01/2006 2005/0262(CNS) 

Uca Feleknas 
(GUE/NGL) 
 

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

DEVE (P) 
 

01/12/2005 2005/2215(INI) 

Wijkman Anders 
(PPE-DE) 
 

Regulamento 
Financeiro aplicável 
ao orçamento geral 
das Comunidades 
Europeias 
 

DEVE (P) 
 

25/01/2006 2005/0090(CNS) 

 



COMISSÕES 

 

46 

Boletim 13.03.2006 
  

- PT - PE 369.012 

 
 
Nome 

 
Objecto 
 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Gauzès Jean-Paul 
(PPE-DE) 
 

Serviços de 
pagamento no 
mercado interno 
 

ECON (F) 
 

13/12/2005 2005/0245(COD) 

Wortmann-Kool 
Corien (PPE-DE) 
 

Revogação do 
Regulamento (CEE) 
nº 4056/86 relativo 
aos transportes 
marítimos e 
modificação do 
Regulamento (CE) 
nº 1/2003 relativo à 
cabotagem e aos 
serviços 
internacionais de 
transporte marítimo 
 

ECON (F) 
 

17/01/2006 2005/0264(CNS) 

Ryan Eoin (UEN) 
 

Melhoria da 
transferabilidade 
dos direitos à 
pensão 
complementar 
 

ECON (P) 
 

13/12/2005 2005/0214(COD) 

Starkevičiūtė 
Margarita (ALDE) 
 

Avaliação da Ronda 
do Desenvolvimento 
de Doha após a 
conferência 
ministerial da OMC 
em Hong Kong 
 

ECON (P) 
 

13/12/2005 2005/2247(INI) 

Andersson Jan (PSE) 
 

Sistema Europeu de 
Estatísticas 
Integradas da 
Protecção Social 
(SESPROS) 
 

EMPL (F) 
 

01/02/2006 2006/0004(COD) 

Kósáné Kovács 
Magda (PSE) 
 

Orientações para as 
políticas de emprego 
dos Estados-
Membros 
 

EMPL (F) 
 

13/01/2006 2006/0010(CNS) 

Schroedter Elisabeth 
(Verts/ALE) 
 

Aplicação da 
Directiva 71/96 
relativa ao 
destacamento de 
trabalhadores 
 

EMPL (F) 
 

27/10/2005 2006/2038(INI) 
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Nome 

 
Objecto 
 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Christensen Ole 
(PSE) 
 

Estratégia de 
simplificação do 
quadro regulador 
 

EMPL (P) 
 

23/11/2005 2006/2006(INI) 

Figueiredo Ilda 
(GUE/NGL) 
 

Um enquadramento 
político para 
reforçar a indústria 
transformadora da 
UE - Rumo a uma 
abordagem mais 
integrada da política 
industrial 
 

EMPL (P) 
 

27/10/2005 2006/2003(INI) 

Mann Thomas (PPE-
DE) 
 

Competências-chave 
para a educação e a 
formação ao longo 
da vida 
 

EMPL (P) 
 

23/11/2005 2005/0221(COD) 

Mann Thomas (PPE-
DE) 
 

Estatísticas sobre 
educação e 
aprendizagem ao 
longo da vida 
 

EMPL (P) 
 

14/12/2005 2005/0248(COD) 

Matsouka Maria 
(PSE) 
 

Implementar o 
Programa 
Comunitário de 
Lisboa: Mais 
Investigação e 
Inovação - Investir 
no Crescimento e no 
Emprego 
 

EMPL (P) 
 

27/10/2005 2006/2005(INI) 

Groote Matthias 
(PSE) 
 

Homologação dos 
veículos a motor no 
que respeita às 
emissões e ao 
acesso a informação 
sobre a reparação de 
veículos 
 

ENVI (F) 
 

29/11/2005 2005/0282(COD) 

Jackson Caroline 
(PPE-DE) 
 

Resíduos ENVI (F) 
 

21/02/2006 2005/0281(COD) 
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Nome 

 
Objecto 
 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Jørgensen Dan (PSE) 
 

Promoção de 
veículos limpos no 
transporte 
rodoviário 
 

ENVI (F) 
 

07/02/2006 2005/0283(COD) 

Schlyter Carl 
(Verts/ALE) 
 

Limitação da 
colocação no 
mercado e da 
utilização de 
perfluorooctanossulf
onatos 
 

ENVI (F) 
 

21/02/2006 2005/0244(COD) 

Schnellhardt Horst 
(PPE-DE) 
 

Definição, 
designação, 
apresentação e 
rotulagem das 
bebidas espirituosas 
 

ENVI (F) 
 

21/02/2006 2005/0028(COD) 

Seeber Richard (PPE-
DE) 
 

Avaliação e gestão 
das inundações 
 

ENVI (F) 
 

29/11/2005 2006/0005(COD) 

Ulmer Thomas (PPE-
DE) 
 

Revisão das 
directivas relativas 
aos dispositivos 
medicinais 
 

ENVI (F) 
 

21/02/2006 2005/0263(COD) 

Busquin Philippe 
(PSE) 
 

Nanociências e 
Nanotecnologias: 
Plano de Acção para 
a Europa 2005-2009 
 

ENVI (P) 
 

07/02/2006 2006/2004(INI) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Transferências de 
resíduos 
radioactivos e de 
combustível nuclear 
usado 
 

ENVI (P) 
 

21/02/2006 2005/0272(CNS) 

Hegyi Gyula (PSE) 
 

Estratégia de 
simplificação do 
quadro regulador 
 

ENVI (P) 
 

07/02/2006 2006/2006(INI) 

Musacchio Roberto 
(GUE/NGL) 
 

Produção biológica 
e rotulagem dos 
produtos biológicos 
 

ENVI (P) 
 

09/02/2006 2005/0278(CNS) 
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Nome 

 
Objecto 
 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Musacchio Roberto 
(GUE/NGL) 
 

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

ENVI (P) 
 

09/02/2006 2005/0279(CNS) 

Breyer Hiltrud 
(Verts/ALE) 
 

Perspectivas das 
mulheres no 
comércio 
internacional 
 

FEMM (F) 
 

24/01/2006 2006/2009(INI) 

Bozkurt Emine (PSE) 
 

Um modelo social 
europeu para o 
futuro 
 

FEMM (P) 
 

23/11/2005 2005/2248(INI) 

Lulling Astrid (PPE-
DE) 
 

Melhoria da 
transferabilidade 
dos direitos à 
pensão 
complementar 
 

FEMM (P) 
 

28/11/2005 2005/0214(COD) 

Romeva i Rueda Raül 
(Verts/ALE) 
 

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

FEMM (P) 
 

23/11/2005 2005/2203(INI) 

Uca Feleknas 
(GUE/NGL) 
 

Desenvolvimento e 
migração 

FEMM (P) 
 

28/11/2005 2005/2244(INI) 

Záborská Anna (PPE-
DE) 
 

Comércio e pobreza: 
conceber políticas 
comerciais a fim de 
optimizar a 
contribuição do 
comércio para a luta 
contra a pobreza 
 

FEMM (P) 
 

21/02/2006 2006/2031(INI) 

Fourtou Janelly 
(ALDE) 
 

Código Aduaneiro 
Comunitário 
 

IMCO (F) 
 

12/12/2005 2005/0246(COD) 

De Vits Mia (PSE) 
 

Serviços de 
pagamento no 
mercado interno 
 

IMCO (P) 
 

21/02/2006 2005/0245(COD) 
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Nome 

 
Objecto 
 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Handzlik Małgorzata 
(PPE-DE) 
 

Aplicação da 
Directiva 71/96 
relativa ao 
destacamento de 
trabalhadores 
 

IMCO (P) 
 

21/02/2006 2006/2038(INI) 

Weisgerber Anja 
(PPE-DE) 
 

Homologação dos 
veículos a motor no 
que respeita às 
emissões e ao 
acesso a informação 
sobre a reparação de 
veículos 
 

IMCO (P) 
 

21/02/2006 2005/0282(COD) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

Comércio e pobreza: 
conceber políticas 
comerciais a fim de 
optimizar a 
contribuição do 
comércio para a luta 
contra a pobreza 
 

INTA (F) 
 

13/07/2005 2006/2031(INI) 

Papastamkos 
Georgios (PPE-DE) 
 

Avaliação da Ronda 
do Desenvolvimento 
de Doha após a 
conferência 
ministerial da OMC 
em Hong Kong 
 

INTA (F) 
 

13/06/2005 2005/2247(INI) 

Chiesa Giulietto 
(ALDE) 
 

Um modelo social 
europeu para o 
futuro 
 

INTA (P) 
 

23/11/2005 2005/2248(INI) 

Leichtfried Jörg 
(PSE) 
 

Comércio equitativo 
e desenvolvimento 

INTA (P) 
 

25/01/2006 2005/2245(INI) 

Busquin Philippe 
(PSE) 
 

Regras de 
participação para a 
execução do sétimo 
programa-quadro 
(2007-2013) 
 

ITRE (F) 
 

31/01/2006 2005/0277(COD) 
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Nome 

 
Objecto 
 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Calabuig Rull Joan 
(PSE) 
 

Um enquadramento 
político para 
reforçar a indústria 
transformadora da 
UE - Rumo a uma 
abordagem mais 
integrada da política 
industrial 
 

ITRE (F) 
 

23/11/2005 2006/2003(INI) 

Ransdorf Miloslav 
(GUE/NGL) 
 

Nanociências e 
Nanotecnologias: 
Plano de Acção para 
a Europa 2005-2009 
 

ITRE (F) 
 

23/11/2005 2006/2004(INI) 

Belet Ivo (PPE-DE) 
 

Homologação dos 
veículos a motor no 
que respeita às 
emissões e ao 
acesso a informação 
sobre a reparação de 
veículos 
 

ITRE (P) 
 

31/01/2006 2005/0282(COD) 

Gutiérrez-Cortines 
Cristina (PPE-DE) 
 

Resíduos ITRE (P) 
 

26/01/2006 2005/0281(COD) 

Locatelli Pia Elda 
(PSE) 
 

Medicamentos de 
terapia inovadora 
 

ITRE (P) 
 

13/12/2005 2005/0227(COD) 

Ortuondo Larrea Josu 
(ALDE) 
 

Comercialização de 
artigos pirotécnicos 
 

ITRE (P) 
 

23/11/2005 2005/0194(COD) 

Panzeri Pier Antonio 
(PSE) 
 

Vertente sectorial do 
Plano de Acção no 
domínio dos 
auxílios estatais à 
inovação 
 

ITRE (P) 
 

26/01/2006 2006/2044(INI) 

Pirilli Umberto 
(UEN) 
 

Competências-chave 
para a educação e a 
formação ao longo 
da vida 
 

ITRE (P) 
 

13/12/2005 2005/0221(COD) 
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Nome 

 
Objecto 
 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Rübig Paul (PPE-DE) 
 

Avaliação da Ronda 
do Desenvolvimento 
de Doha após a 
conferência 
ministerial da OMC 
em Hong Kong 
 

ITRE (P) 
 

13/12/2005 2005/2247(INI) 

Berger Maria (PSE) 
 

Lei aplicável às 
obrigações 
contratuais (Roma I) 
 

JURI (F) 
 

23/02/2006 2005/0261(COD) 

Gargani Giuseppe 
(PPE-DE) 
 

Estratégia de 
simplificação do 
quadro regulador 
 

JURI (F) 
 

29/11/2005 2006/2006(INI) 

Gargani Giuseppe 
(PPE-DE) 
 

As consequências 
do acórdão do 
Tribunal de 
13.9.2005 (C-
176/03, Comissão 
contra Conselho) 
 

JURI (F) 
 

29/11/2005 2006/2007(INI) 

Lehne Klaus-Heiner 
(PPE-DE) 
 

Exercício do direito 
de voto pelos 
accionistas 
 

JURI (F) 
 

30/01/2006 2005/0265(COD) 

Lévai Katalin (PSE) 
 

Recomendação da 
Comissão de 
18.5.2005 relativa à 
gestão colectiva 
transfronteiriça do 
direito de autor e 
dos direitos conexos 
no domínio dos 
serviços musicais 
em linha legais 
(2005/737/CE) 
 

JURI (F) 
 

12/12/2005 2006/2008(INI) 

Medina Ortega 
Manuel (PSE) 
 

Grelha comunitária 
de classificação das 
carcaças de bovinos 
adultos (versão 
codificada) 
 

JURI (F) 
 

12/12/2005 2005/0171(CNS) 
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Nome 

 
Objecto 
 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Medina Ortega 
Manuel (PSE) 
 

Regras de 
concorrência à 
produção e ao 
comércio de 
produtos agrícolas 
 

JURI (F) 
 

30/01/2006 2005/0231(CNS) 

Rocard Michel (PSE) 
 

Medidas de 
execução da adesão 
ao Acto de Genebra 
sobre o registo 
internacional de 
desenhos e modelos 
industriais 
 

JURI (F) 
 

30/01/2006 2005/0274(CNS) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Prazos de  
prescrição em caso 
de danos corporais e 
acidentes mortais no 
contencioso 
transfronteiriço 
 

JURI (F) 
 

12/12/2005 2006/2014(INI) 

Kauppi Piia-Noora 
(PPE-DE) 
 

Nanociências e 
Nanotecnologias: 
Plano de Acção para 
a Europa 2005-2009 
 

JURI (P) 
 

30/01/2006 2006/2004(INI) 

López-Istúriz White 
Antonio (PPE-DE) 
 

Relatório sobre os 
partidos políticos 
europeus 
 

JURI (P) 
 

12/12/2005 2005/2224(INI) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Instituto Europeu 
para a igualdade 
entre os homens e as 
mulheres 
 

JURI (P) 
 

12/12/2005 2005/0017(COD) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Fundos de garantia 
relativos a acções 
externas 
 

JURI (P) 
 

12/12/2005 2005/0025(CNS) 

Wieland Rainer (PPE-
DE) 
 

Serviços de 
pagamento no 
mercado interno 
 

JURI (P) 
 

30/01/2006 2005/0245(COD) 
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Nome 

 
Objecto 
 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Díaz de Mera García 
Consuegra Agustín 
(PPE-DE) 
 

Intercâmbio de 
informações 
extraídas do registo 
criminal entre os 
Estados-Membros 
 

LIBE (F) 
 

23/01/2006 2005/0267(CNS) 

Ludford Baroness 
Sarah (ALDE) 
 

Acesso à consulta 
do sistema de 
informação sobre os 
vistos (VIS) 
 

LIBE (F) 
 

23/01/2006 2005/0232(CNS) 

Brejc Mihael (PPE-
DE) 
 

Estratégia de 
simplificação do 
quadro regulador 
 

LIBE (P) 
 

22/02/2006 2006/2006(INI) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Coordenação de 
certas disposições 
dos Estados-
Membros relativas à 
radiodifusão 
televisiva 
 

LIBE (P) 
 

22/02/2006 2005/0260(COD) 

Freitas Duarte (PPE-
DE) 
 

Prorrogação do 
protocolo relativo ao 
acordo de pesca 
com São Tomé e 
Príncipe 
 

PECH (F) 
 

15/02/2006 2005/0249(CNS) 

Maat Albert Jan 
(PPE-DE) 
 

Pescarias que 
exploram unidades 
populacionais de 
solha e de linguado 
no mar do Norte 
 

PECH (F) 
 

15/02/2006 2006/0002(CNS) 

Varela Suanzes-
Carpegna Daniel 
(PPE-DE) 
 

Acordo de parceria 
CE/Marrocos no 
sector da pesca 
 

PECH (F) 
 

15/02/2006 2005/0280(CNS) 

Gklavakis Ioannis 
(PPE-DE) 
 

Política comunitária 
em matéria de 
ambiente marinho 
 

PECH (P) 
 

14/12/2005 2005/0211(COD) 
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Nome 

 
Objecto 
 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

Acordo 
Interinstitucional 
sobre a disciplina 
orçamental e a 
melhoria do 
processo orçamental 
 

PECH (P) 
 

15/02/2006 2004/2099(ACI) 

Piecyk Willi (PSE) 
 

Sistema comunitário 
de acompanhamento 
e de informação do 
tráfego de navios 
 

PECH (P) 
 

31/01/2006 2005/0239(COD) 

Evans Jillian 
(Verts/ALE) 
 

Avaliação e gestão 
das inundações 
 

REGI (P) 
 

22/02/2006 2006/0005(COD) 

Staniszewska 
Grażyna (ALDE) 
 

Parcerias entre os 
sectores público e 
privado e normas 
comunitárias em 
matéria  de 
concursos públicos e 
concessões 
 

REGI (P) 
 

11/07/2005 2006/2043(INI) 

Leichtfried Jörg 
(PSE) 
 

Agência Europeia 
para a Segurança da 
Aviação 
 

TRAN (F) 
 

07/02/2006 2005/0228(COD) 

Bradbourn Philip 
(PPE-DE) 
 

Empresa comum 
para o sistema 
europeu de gestão 
do tráfego aéreo 
(SESAR) 
 

TRAN (P) 
 

06/02/2006 2005/0235(CNS) 

Cramer Michael 
(Verts/ALE) 
 

Quitação 2004: 
Agência Europeia 
de Segurança 
Marítima 
 

TRAN (P) 
 

07/12/2005 2005/2117(DEC) 

Cramer Michael 
(Verts/ALE) 
 

Quitação 2004: 
Agência Europeia 
para a Segurança da 
Aviação 
 

TRAN (P) 
 

07/12/2005 2005/2118(DEC) 
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Nome 

 
Objecto 
 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Le Rachinel Fernand 
(NI) 
 

Revogação do 
Regulamento (CEE) 
nº 4056/86 relativo 
aos transportes 
marítimos e 
modificação do 
Regulamento (CE) 
nº 1/2003 relativo à 
cabotagem e aos 
serviços 
internacionais de 
transporte marítimo 
 

TRAN (P) 
 

15/02/2006 2005/0264(CNS) 

Liberadzki Bogusław 
(PSE) 
 

Homologação dos 
veículos a motor no 
que respeita às 
emissões e ao 
acesso a informação 
sobre a reparação de 
veículos 
 

TRAN (P) 
 

07/02/2006 2005/0282(COD) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

Promoção de 
veículos limpos no 
transporte 
rodoviário 
 

TRAN (P) 
 

01/02/2006 2005/0283(COD) 
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO 
 
 
Relatórios e comunicações 
 
 
Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu: Acelerar os progressos tendo em vista a realização dos 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio - financiamento do 
desenvolvimento e eficácia da ajuda 
 

DEVE 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0133 

Proposta de decisão do Conselho que revoga a Decisão 
2001/131/CE do Conselho relativa ao encerramento do processo 
de consultas com o Haiti nos termos do artigo 96° do Acordo de 
Parceria ACP-CE 
 

DEVE 
 

COM(2005)0367 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Económico e social Europeu e ao Comité 
das Regiões : Info acessibilidade (eAccessibility) 

ITRE 
EMPL 
IMCO 
 

COM(2005)0425 

Execução do programa comunitário de Lisboa - Comunicação da 
Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: A contribuição 
das políticas fiscais e aduaneiras para a Estratégia de Lisboa 

ECON 
ITRE 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0532 

Proposta de regulamento do Conselho que estabelece as normas 
de execução do Regulamento (CE) n.º 2494/95 do Conselho no 
que respeita à cobertura temporal da recolha de preços do índice 
harmonizado de preços no consumidor 
 

ECON 
IMCO 
 

COM(2005)0539 

Comunicação da Comissão: Terceiro pacote de medidas 
legislativas em prol da segurança marítima na União Europeia 

TRAN 
ENVI 
PECH 
JURI 
 

COM(2005)0585 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões: Disposições da Comissão que criam o sistema geral 
de alerta rápido "ARGUS" 
 

LIBE 
ENVI 
 

COM(2005)0662 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho: relatório de acompanhamento da reforma da 
Comissão uma vez terminado o mandato da reforma 

AFCO 
BUDG 
CONT 
JURI 
 

COM(2005)0668 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 

Livro Verde sobre os conflitos de competência e o princípio ne 
bis in idem no âmbito dos procedimentos penais 
 

LIBE 
 

COM(2005)0696 

Relatório da Comissão para a autoridade orçamental sobre as 
garantias cobertas pelo orçamento geral; situação em 30 de 
Junho de 2005 

ECON 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0699 

Relatório da Comissão: relatório de 2004 sobre os instrumentos 
phare, de pré adesão e de transição 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0701 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões: Trabalhar em conjunto, trabalhar melhor: Um novo 
enquadramento para o método aberto de coordenação aplicado 
às políticas de protecção social e inclusão social na União 
Europeia 
 

EMPL 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2005)0706 

Relatório da Comissão ao Conselho sobre o futuro da Agência 
Europeia de Reconstrução 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0710 

Comunicação da Comissão sobre a promoção do transporte por 
vias navegáveis interiores “NAIADES” - Programa de acção 
europeu integrado para o transporte por vias navegáveis 
interiores 

TRAN 
EMPL 
ENVI 
 

COM(2006)0006 

Relatório da Comissão com base no artigo 34.º da Decisão-
Quadro do Conselho de 13 de Junho de 2002 relativa ao 
mandado de detenção europeu e aos processos de entrega entre 
os Estados-Membros (versão revista) 
 

LIBE 
 

COM(2006)0008 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu 
e ao Tribunal de Contas Europeu: Plano de acção da Comissão 
para um quadro integrado de controlo interno 
 

CONT 
 

COM(2006)0009 

Documento de trabalho da Comissão sobre um Plano de Acção 
Comunitário relativo à Protecção e ao Bem Estar dos Animais 
2006 2010 - Base estratégica das acções propostas 
 

AGRI 
INTA 
ENVI 
 

COM(2006)0014 
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Assunto 

 
Competência 
 

 
Doc. 

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões 
sobre a aplicação da Directiva 98/49/CE do Conselho, de 29 de 
Junho de 1998, relativa à salvaguarda dos direitos a pensão 
complementar dos trabalhadores assalariados e independentes 
que se deslocam no interior da Comunidade 
 

EMPL 
 

COM(2006)0022 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu: Programa temático para a promoção da democracia e 
dos direitos humanos a nível mundial no âmbito das futuras 
Perspectivas Financeiras 2007- 2013 

AFET 
DEVE 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2006)0023 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho: Programa temático de cooperação com os países 
industrializados e outros países de elevado rendimento no 
âmbito das futuras Perspectivas Financeiras (2007–2013) 

INTA 
AFET 
DEVE 
BUDG 
 

COM(2006)0025 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho: Programa temático de cooperação com os países 
terceiros nos domínios da migração e do asilo 

LIBE 
AFET 
DEVE 
BUDG 
EMPL 
FEMM 
 

COM(2006)0026 

Comunicação da Comissão: Os Balcãs Ocidentais rumo à UE: 
consolidação da estabilidade e aumento da prosperidade 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2006)0027 

Comunicação da Comissão ao Conselho Europeu da Primavera: 
Passar a uma velocidade superior - A nova Parceria para o 
Crescimento e o Emprego - Análise da situação país por país - 
Anexo 

ITRE 
ECON 
EMPL 
ENVI 
IMCO 
CULT 
FEMM 
 

COM(2006)0030 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões: Aplicar o Programa Comunitário de Lisboa: 
Promover o espírito empreendedor através do ensino e da 
aprendizagem 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2006)0033 
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Assunto 

 
Competência 
 

 
Doc. 

Comunicação da Comissão: Estratégia da União Europeia no 
domínio dos biocombustíveis 

ITRE 
INTA 
ENVI 
TRAN 
 

COM(2006)0034 

Livro Branco sobre uma política de comunicação europeia CULT 
LIBE 
AFCO 
 

COM(2006)0035 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões relativa à análise da interoperabilidade dos serviços 
de televisão digital interactiva nos termos da Comunicação 
COM(2004) 541 de 30 de Julho de 2004 
 

CULT 
ITRE 
 

COM(2006)0037 

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
sobre a utilização das disposições relativas à assistência mútua 
em matéria de cobrança de créditos respeitantes a certas 
quotizações, direitos, impostos e outras medidas 
 

CONT 
ECON 
IMCO 
 

COM(2006)0043 

Relatório da Comissão com base no artigo 14.º da Decisão-
quadro do Conselho, de 28 de Maio de 2001, relativa ao combate 
à fraude e à contrafacção de meios de pagamento que não em 
numerário 
 

LIBE 
ECON 
 

COM(2006)0065 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu sobre o reforço da cooperação prática - novas 
estruturas, novas abordagens: melhorar a qualidade do processo 
de decisão no quadro do sistema comum europeu de asilo 
 

LIBE 
AFET 
DEVE 
FEMM 
 

COM(2006)0067 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões: Regulamentação e mercados europeus das 
comunicações electrónicas em 2005 (11° relatório) 
 

ITRE 
IMCO 
 

COM(2006)0068 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu: Análise da política de ambiente 2005 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2006)0070 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu: Inibição de direitos decorrente de condenações penais 
na União Europeia 
 

LIBE 
JURI 
 

COM(2006)0073 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 

Relatório da Comissão: Relatório Geral de 2005 — Final — 
Grupo 1 
 

Todas 
commissões 

SEC(2005)1200 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre a evolução das despesas do FEOGA-Garantia - Sistema de 
alerta nº 12/2005 
 

CONT 
AGRI 
 

SEC(2006)0083 

Projecto de decisão n.º 1/2006 do Comité misto CE - Suíça que 
substitui os quadros III e IV b) do Protocolo n.º 2 - Projecto de 
proposta comum da Comunidade 
 

INTA 
AGRI 
 

SEC(2006)0115 

Projecto de decisão N.º 2/2006 do Comité misto CE – Suíça que 
altera os quadros I, II e IV c) e o apêndice do quadro IV do 
Protocolo n.º 2 - Projecto de proposta comum da Comunidade 
 

INTA 
AGRI 
 

SEC(2006)0120 
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM 
 
13/06 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, relativa aos voos directos sobre o estreito da 

Formosa por ocasião do Ano Novo Chinês 
Bruxelas, 24 de Janeiro de 2006 

 
A União Europeia congratula-se com o reinício dos voos directos entre a China continental e Taiwan por 
ocasião do Ano Novo chinês. Medidas incentivadoras deste tipo contribuem para a promoção do diálogo e da 
compreensão mútua entre as partes. A UE espera sinceramente que se encontrem formas de prosseguir nesta 
via. 

 

A União Europeia atribui grande relevância à paz e estabilidade no estreito da Formosa, factores importantes 
para a região e não só. Reiterando a sua política de uma única China, a União Europeia apela uma vez mais a 
ambas as partes para que se abstenham de declarações e de acções unilaterais que possam aumentar a tensão 
e incentiva-as a encontrar formas de estabelecerem um diálogo construtivo e inclusivo em que participem 
todos os interessados. 

 

Apoiamos e saudamos os esforços desenvolvidos pelas partes na busca de uma base comummente aceite para 
o debate. A União Europeia está firmemente convencida de que o problema de Taiwan deve ser resolvido de 
forma pacífica através de negociações entre a China continental e Taiwan. 

 

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 Listenstaine e a Noruega 
– países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a Ucrânia e a República da 
Moldávia, subscrevem a presente declaração. 
 
* A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
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18/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
sobre a inauguração do mercado único da CARICOM 

Bruxelas, 30 de Janeiro de 2006 
 

A União Europeia gostaria de exprimir as suas felicitações por ocasião da cerimónia oficial de inauguração 
do mercado único da CARICOM, que se realiza a 30 de Janeiro de 2006 em Kingston (Jamaica). A União 
Europeia saúda calorosamente a entrada em vigor da primeira componente do mercado e economia únicos da 
CARICOM (CARICOM Single Market and Economy-CSME). 
 
A UE dará todo o seu apoio à implantação e ao funcionamento do CSME, elemento essencial da integração 
regional e importante passo em frente no sentido de um acordo de parceria económica com a UE. A UE vê 
com agrado o lançamento da componente "mercado único" do CSME. No contexto do processo UE ALC e 
da cooperação regional, este elemento irá sem dúvida contribuir para o reforço e racionalização das 
instituições e políticas regionais existentes, assegurando assim o seu bom funcionamento. 
 
A UE saúda ainda a criação do novo Fundo de Desenvolvimento Regional, que visa ajudar os países 
desfavorecidos da CARICOM a fazer funcionar o mercado único. 
 
A UE está firmemente convicta de que a integração regional é um factor crucial de crescimento económico e 
de investimento e, por conseguinte, de desenvolvimento da região. Além disso, a criação do CSME virá 
facilitar e fomentar a integração gradual e harmoniosa da região na economia mundial. 
 
Mediante a articulação das relações comerciais com uma substancial cooperação económica e para o 
desenvolvimento, a UE continuará, no que lhe diz respeito, a apoiar e a ajudar os seus parceiros caribenhos a 
aproveitarem as oportunidades abertas pelos novos desafios globais. 
 
A UE espera que o CSME venha a expandir-se e a desenvolver-se. 
 
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 e a Noruega – países da 
EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a Ucrânia e a República da Moldávia, 
subscrevem a presente declaração. 
 
* A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
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24/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o anúncio do local e data em que irá 
realizar-se a sessão do Parlamento somali 

Bruxelas, 10 de Fevereiro de 2006 
 

A União Europeia congratula-se com o anúncio, feito pelo Presidente do Parlamento Federal de Transição da 
Somália em 30 de Janeiro de 2006, na presença do Presidente da República da Somália, da escolha de 
Baidoa para a realização da sessão extraordinária do Parlamento somali, que deverá ter início em 26 de 
Fevereiro de 2006. 
 
A UE saúda os esforços envidados pelo Presidente da República e pelo Presidente do Parlamento para 
implementar dentro do prazo previsto a declaração de Aden, e insta uma vez mais todos os membros do 
Parlamento Federal de Transição e do Governo a porem todo o seu empenho num apoio activo e determinado 
à implementação da decisão anunciada e a colaborarem de modo a garantir as condições políticas e de 
segurança necessárias para a realização da sessão parlamentar. 
 
A UE reafirma a sua disponibilidade para, em função das necessidades dar, apoio logístico e financeiro com 
vista a facilitar a preparação desta sessão extraordinária e dos trabalhos do Parlamento em território somali. 
 
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 a presente declaração.  
 
* A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
25/06 
 

Declaração da Presidência em nome da 
União Europeia sobre o anúncio dos 
resultados definitivos das eleições de 
15 de dezembro de 2005 no Iraque 
Bruxelas, 13 de Fevereiro de 2006 

 
A União Europeia congratula-se com o anúncio, pela Comissão Eleitoral Independente do Iraque, dos 
resultados definitivos das eleições de 15 de Dezembro de 2005 no Iraque. 
 
A União Europeia presta homenagem à coragem do povo iraquiano, que deu mostras de grande determinação 
ao participar no acto eleitoral. A União Europeia reconhece o importante papel desempenhado pela 
Comissão Eleitoral Independente do Iraque e pela Missão de Assistência das Nações Unidas para o Iraque na 
condução eficiente das eleições. 
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A União Europeia preconiza a rápida formação de um novo Governo constitucionalmente eleito e 
verdadeiramente representativo que tenha em conta a necessidade de abrangência e de uma ampla 
participação de todos os agrupamentos políticos representativos empenhados em alcançar os seus objectivos 
por meios pacíficos e democráticos. 
 
Como afirmou nas conclusões do Conselho de 30-31 de Janeiro de 2006, a União Europeia reafirma a sua 
disponibilidade para apoiar o povo iraquiano no alargamento do consenso sobre o futuro do seu país, 
nomeadamente através de uma revisão completa e transparente da Constituição. A UE apela à comunidade 
internacional para que apoie o novo Governo iraquiano e o Conselho de Representantes. Tendo em vista este 
objectivo, o Conselho apoia firmemente os esforços da Liga Árabe no sentido de convocar para o início 
de 2006 uma conferência de reconciliação nacional. O Conselho continua empenhado em apoiar a transição 
política do Iraque e a sua reconstrução social e económica. Lembra o apoio que está já a prestar através da 
Missão Integrada da UE para o Estado de Direito (EUJUST LEX), bem como o seu apoio ao processo 
político e à melhoria da prestação de serviços básicos. Continua também empenhado na concretização de um 
diálogo político regular com o Iraque, em conformidade com a Declaração Conjunta UE-Iraque, e no 
estabelecimento de relações contratuais com este país. 
 
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 a presente declaração.  
 
* A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
26/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o acordo entre o Chade e o Sudão 
Bruxelas, 13 de Fevereiro de 2006 

 
A União Europeia regista com agrado o acordo assinado pelos Presidentes do Chade e do Sudão em 
8 de Fevereiro de 2006 na Cimeira realizada em Trípoli, liderada pelo Presidente da União Africana, Denis 
Sassou N'guesso, e pelo dirigente líbio Muammar Al Kaddafi. 
 
Após as tensões que se seguiram ao ataque à cidade de Adre por rebeldes chadianos em 18 de Dezembro de 2005, 
a União Europeia vê neste acordo um passo importante na via da restauração de um clima de confiança e de 
cooperação entre os dois países. A União Europeia insta ambas as partes a honrarem esse acordo, em especial o 
seu compromisso de se absterem de acolher forças rebeldes da outra parte nos respectivos territórios. 
 
A União Europeia regista também com agrado a Declaração de Trípoli sobre a situação entre o Chade e o 
Sudão, que considera uma expressão da vontade dos países da região de continuarem atentos a esta questão e 
de apoiarem a execução do acordo. 
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A União Europeia espera que o acordo contribua para fazer avançar as actuais conversações de Abuja na 
perspectiva de se encontrar rapidamente uma solução para o conflito no Darfur. 
 
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 a presente declaração.  
 
* A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
28/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
sobre o referendo no Montenegro 
Bruxelas, 14 de Fevereiro de 2006 

 
Recordando as conclusões do Conselho (AGEX) de 30 de Janeiro próximo passado, a UE saúda os 
progressos realizados pelo Governo e a oposição no sentido de melhorar o quadro legislativo para o 
referendo no Montenegro. 
 
A UE apela a todas as partes envolvidas para que mantenham um empenhamento construtivo neste processo 
e colaborem com Miroslav Lajcak, Representante Pessoal do AR, de forma a acordar-se igualmente na 
maioria exigida, na data e na pergunta do referendo. Neste contexto, a UE apoia inteiramente os esforços e 
iniciativas do Embaixador Miroslav Lajcak. 
 
 

_______________ 
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29/06 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o encerramento da "RADA",União das 

Associações Públicas da Juventude e das Crianças, pelo Supremo Tribunal da Bielorrússia 
Bruxelas, 17 de Fevereiro de 2006 

 
Foi com grande consternação que a UE tomou conhecimento da decisão do Supremo Tribunal da República 
da Bielorrússia de encerrar a "RADA", União das Associações Públicas da Juventude e das Crianças da 
Bielorrússia. Esta decisão constitui mais um duro golpe no desenvolvimento da sociedade civil na 
Bielorrússia. 
 
A "RADA" tinha criado uma ampla rede de relações com diversas organizações de juventude na Europa, 
servindo simultaneamente de ponto de contacto não só para as ONG que operam nos países vizinhos como 
também para muitos parceiros europeus na Bielorrússia. Nas suas actividades, a "RADA" tentava promover 
os princípios da política europeia para a juventude. A "RADA" era também membro do Fórum Europeu da 
Juventude. 
 
A UE gostaria de reiterar o seu apoio ao desenvolvimento da sociedade civil na República da Bielorrússia e 
aos contactos pessoais com os parceiros europeus. A promoção do diálogo e da cooperação entre os jovens 
na Europa, em especial entre vizinhos, constitui um elemento essencial da nossa política. 
 
A UE apela às autoridades competentes da Bielorrússia para que reconsiderem a sua decisão de 
encerramento da "RADA". 
 
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 Listenstaine e a Noruega 
– países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a Ucrânia, subscrevem 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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30/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
sobre a recente evolução da situação  

na Geórgia – Ossécia do Sul 
Bruxelas, 21 de Fevereiro de 2006 

 
 

A União Europeia toma nota da resolução do Parlamento da Geórgia, de 15 de Fevereiro de 2006, sobre a 
Ossécia do Sul, o processo de paz e o desempenho da força de manutenção da paz liderada pela Rússia. 
 
A União Europeia reitera o seu apoio a uma resolução pacífica dos conflitos territoriais na Geórgia, que 
assente no respeito pela soberania e a integridade territorial da Geórgia dentro das suas fronteiras 
reconhecidas internacionalmente. 
 
A União Europeia insta todas as partes envolvidas a absterem-se de quaisquer actos unilaterais e a adoptarem 
uma atitude construtiva, por forma a reforçar a eficácia das actividades de manutenção da paz na Ossécia do 
Sul. 
 
A União Europeia salienta a necessidade de que os actores internacionais interessados na região, incluindo os 
Estados membros da UE e da OSCE, procedam a uma troca de opiniões construtiva sobre os esforços 
suplementares que poderão ser desenvolvidos como contributo para os mecanismos de resolução pacífica do 
conflito na Ossécia do Sul. 
 
A União Europeia chama a atenção para a necessidade de reforçar a eficácia dos mecanismos de negociação. 
O trabalho da Comissão de Controlo Conjunta (CCC) deverá medir-se pela rapidez com que forem aplicados 
todos os acordos em suspenso anteriormente obtidos, e em especial pelo início da desmilitarização. 
 
A União Europeia lamenta profundamente a anulação da reunião da CCC a alto nível prevista para 20 
e 21 de Fevereiro, em Viena, e insta as partes envolvidas a reatarem o diálogo logo que possível. 
 
A União Europeia reitera o seu apoio às iniciativas tomadas em prol de uma resolução pacífica do conflito e, 
na sequência das decisões adoptadas pelo Conselho Ministerial da OSCE em Dezembro de 2005, em 
Liubliana, reafirma a sua convicção de que o plano de paz assente nas iniciativas do Presidente da Geórgia 
apresentadas na 59.ª sessão da AGNU servirá de base à resolução pacífica do conflito.  
 
A União Europeia reafirma-se disposta a contribuir activamente, e em todas as instâncias adequadas, para a 
aceleração do processo de desmilitarização e de resolução do conflito de um modo geral, processo esse por 
demais protelado. 
 
A União Europeia salienta a importância de que se reveste o empenhamento dos dirigentes da Geórgia em 
levar a cabo reformas políticas e económicas baseadas no respeito pelos valores democráticos, pelo Estado 
de direito e pelos direitos humanos, incluindo os das minorias étnicas. 
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A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, 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 a presente declaração. 
 
* A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
31/06 
 

Declaração da Presidência em nome da União Europeia, após as eleições presidenciais no Haiti 
Bruxelas, 22 de Fevereiro de 2006 

 
Conhecida a declaração preliminar da missão de observação eleitoral da União Europeia, a União Europeia 
exprime a sua satisfação pela serenidade com que decorreram as eleições presidenciais e legislativas de 7 de 
Fevereiro, assinalando que terão constituído um importante passo em frente do processo democrático. 
 
A União Europeia congratula-se com a forte afluência e o sério empenho com que o povo do Haiti exerceu o 
seu direito democrático de escolher os seus futuros dirigentes, apesar dos grandes problemas técnicos e 
logísticos verificados na organização do escrutínio. 
 
A União Europeia congratula-se com o facto de se ter completado uma etapa importante do processo de 
transição democrática. 
 
A União Europeia felicita o Presidente da República, René Préval, pelo seu novo mandato e reitera ao povo e 
às autoridades do Haiti um apoio duradouro ao seu esforço de reconstrução e desenvolvimento do país. 
 
A União Europeia sublinha a importância da segunda volta das eleições legislativas e espera que o seu bom 
desenrolar sirva para consolidar o Estado de direito e concluir a criação de instituições fortes e estáveis, 
capazes de desempenhar cabalmente as funções que a Constituição lhes comete. 
 
No momento em que o Haiti inaugura um novo capítulo da sua História, é vital que o desígnio de 
reconciliação nacional presida ao diálogo entre todas as forças políticas e sociais, para se alcançar a 
estabilidade política, económica e social de que o país carece para se desenvolver. 
 
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 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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32/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, apelando à negociação de um acordo 
humanitário na Colômbia 

Bruxelas, 23 de Fevereiro de 2006 
 

Por ocasião do quarto aniversário do sequestro de Ingrid Betancourt e na sequência da morte de um dos 
reféns das FARC, detido há mais de sete anos, a União Europeia deplora a tragédia vivida pelos reféns 
detidos na Colômbia, que, mais uma vez, é alvo da atenção e reprovação da comunidade internacional. 
 
A União Europeia tem manifestado por diversas vezes, e em termos muito claros, a sua condenação absoluta 
da prática cruel e desumana da tomada de reféns, onde quer que ocorra. 
 
A União Europeia reconhece a necessidade de celebrar um acordo humanitário e considera que estes 
acontecimentos revelam a urgência de procurar chegar a um diálogo que conduza à sua celebração. 
 
A União Europeia acolheu com esperança a proposta apresentada pela Espanha, França e Suíça, no final do 
ano passado, no sentido de fixar um lugar para dar início a esse diálogo. Apoiando plenamente esta 
iniciativa, foi com satisfação que a União Europeia tomou conhecimento da reacção positiva das autoridades 
colombianas àquela proposta. 
 
A União Europeia apela a todos os grupos armados ilegais da Colômbia para que libertem rapidamente todos 
os sequestrados e para que renunciem à prática do rapto e da tomada de reféns. A União Europeia convida 
muito especialmente as FARC a reagirem de um modo construtivo à proposta de celebração de um acordo 
humanitário. 
 
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 Listenstaine e a Noruega 
– países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a Ucrânia e a República da 
Moldávia, subscrevem a presente declaração. 
 
* A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
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33/06 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 

sobre o reatamento das conversações directas 
entre o Governo chinês e os enviados do Dalai Lama 

Bruxelas, 24 de Fevereiro de 2006 
 

A União Europeia saúda a chegada à China, a 14 de Fevereiro, de uma delegação de enviados do Dalai Lama 
que irá efectuar uma quinta ronda de conversações com o Governo chinês. 
 
A UE apoia firmemente este diálogo e espera que ambas as partes tenham a vontade necessária para abordar 
de boa fé os problemas de fundo, na busca de soluções pragmáticas e capazes de contribuir para dar à 
questão do Tibete uma resolução pacífica, duradoura e aceite de comum acordo pelas duas partes. 
 
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. 
 
 

_______________ 
 
 
34/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 
sobre a atribuiçã do Prémio Olof Palme de 2005 

a Daw Aung San Suu Kyi 
Bruxelas, 28 de Fevereiro de 2006 

 
Por ocasião da atribuição, hoje, do Prémio Olof Palme de 2005 a Daw Aung San Suu Kyi, em 
reconhecimento da sua incansável luta pacífica pela democracia e pelo direitos humanos na 
Birmânia/Mianmar, a União Europeia lamenta profundamente que a laureada continue privada da sua 
liberdade pessoal, o que a impedirá de aceitar pessoalmente o galardão que lhe foi atribuído. 
 
A União Europeia insta o Conselho de Estado para a Paz e o Desenvolvimento (CEPD) a libertar 
imediatamente Aung San Suu Kyi e todos os restantes presos políticos. 
 
A União Europeia continua seriamente preocupada com a situação dos direitos humanos na 
Birmânia/Mianmar e reitera o seu empenhamento no apoio à reconciliação nacional e ao respeito pelos 
direitos humanos e a democracia naquele país. 
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A União Europeia volta a apelar ao CEPD para que dê início a um verdadeiro diálogo com a Liga Nacional 
para a Democracia e com os representantes étnicos. 
 
A União Europeia continua firmemente empenhada em responder às necessidades das camadas mais pobres 
da população da Birmânia/Mianmar, em especial nas áreas da saúde, do ensino e do desenvolvimento 
comunitário. 
 
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 a presente declaração. 
 
* A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
35/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 
sobre o atentado bombista contra a mesquita do Imã 

Ali al-Hadi,em Samarra 
Bruxelas, 24 de Fevereiro de 2006 

 
A União Europeia condena o atentado bombista criminoso e sacrílego perpetrado em 22 de Fevereiro contra 
a mesquita do Imã Ali al-Hadi, em Samarra, que veio provocar conflitos sectários. Trata-se de um acto que 
compromete a paz e a estabilidade e traz consigo o risco de fazer derrapar o processo político no Iraque. 
 
Este odioso atentado contra um dos mais sagrados locais religiosos xiitas do Iraque, que não só constitui um 
lugar venerado pelos fiéis xiitas como também faz parte do património cultural nacional de todos os 
iraquianos, e as perdas de vidas causadas pelos subsequentes actos de retaliação demonstram quão urgente é 
que todas as comunidades do Iraque dêem provas da máxima contenção. 
 
A União Europeia apoia firmemente os apelos lançados pelos dirigentes políticos e religiosos do Iraque para 
que sejam dadas provas de contenção e não sejam cometidos actos de retaliação, e insta os iraquianos a 
unirem-se num espírito de diálogo e de respeito mútuo, pois é esta a base imprescindível para a reconciliação 
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. 
 
 

_______________ 
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36/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições no Uganda 
Bruxelas, 28 de Fevereiro de 2006 

 
É com prazer que a União Europeia regista que as eleições presidenciais e legislativas realizadas no Uganda 
em 23 de Fevereiro de 2006 se desenrolaram em geral num clima pacífico e com uma afluência significativa. 
Congratulamo-nos com a boa organização geral do escrutínio conseguida pela Comissão Eleitoral. 
 
Estas eleições são um marco importante no regresso do Uganda à democracia pluralista. A União Europeia 
felicita o povo ugandês, que demonstrou inequivocamente o seu empenho na democracia. No entanto, 
lamentamos a falta de equidade nas regras que marcou o processo eleitoral na transição do "Movimento" 
para o sistema pluripartidário. 
 
A União Europeia apela a todos os envolvidos, em especial os candidatos, os seus partidos e apoiantes para 
que dêem mostras de uma atitude responsável e respeitem os procedimentos constitucionais. 
 
A Missão de Observação Eleitoral da UE manter-se-á no Uganda a fim de acompanhar todas as próximas 
fases do processo eleitoral, incluindo os procedimentos de recurso e reclamação. 
 
A União Europeia reitera a sua intenção de continuar a apoiar o Uganda nos seus esforços para reforçar a 
democracia, a boa governação e o primado do direito. 
 
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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38/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a decisão do dirigente de Taiwan 
relativamente ao Conselho Nacional de Unificação 

Bruxelas, 6 de Março de 2006 
 

A UE atribui grande importância à paz e à estabilidade no Estreito da Formosa. É importante para a região e 
para além dela e já em anteriores ocasiões a UE apelou a ambas as partes para que se abstenham de acções 
que possam aumentar as tensões. 
 
Por conseguinte, é com preocupação que a UE regista o anúncio feito pelo dirigente de Taiwan Chen Shui-
-bian de que o Conselho Nacional de Unificação vai cessar funções, deixando de se aplicar as suas 
directrizes. Esta decisão não ajuda a manter a estabilidade e o desenvolvimento pacífico no Estreito da 
Formosa. 
 
Simultaneamente, a UE fica tranquilizada pela reiteração dos anteriores compromissos de Taiwan e pela sua 
intenção de não alterar o status quo. A UE incentiva ambas as partes a tomarem iniciativas para promover o 
diálogo, a cooperação prática e a criação de confiança. A UE está firmemente convencida de que o problema 
de Taiwan deve ser resolvido através de negociações directas entre todas as partes interessadas. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia, a Croácia* e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia * – países candidatos –, a Albânia e a Bósnia e Herzegovina – países do Processo de 
Estabilização e de Associação e potenciais candidatos –, e a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega – países da 
EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a República da Moldávia, subscrevem a 
presente declaração. 
 
* A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
39/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
sobre a sessão de abertura do Parlamento Federal de Transição da Somália 

Bruxelas, 3 de Março de 2006 
 

A União Europeia (UE) saúda calorosamente a abertura em Baidoa, a 26 de Fevereiro, da sessão 
extraordinária do Parlamento Federal de Transição. A UE felicita os dirigentes das Instituições Federais de 
Transição pela coragem de que deram provas na elaboração de um acordo que veio facilitar a realização 
desta sessão e congratula-os por terem conseguido pôr esse acordo em prática em circunstâncias 
extremamente difíceis. 
 
Considerando que tudo isto comprova um verdadeiro empenho em instaurar na Somália uma governação 
aberta à participação de todos e pautada pelas práticas da democracia, a UE insta todos os membros do 
Parlamento Federal de Transição a levarem a cabo os seus trabalhos num espírito construtivo e inclusivo. 
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A UE regista com agrado a melhoria das condições de segurança na cidade, insta todas as partes somalianas 
a prosseguirem esforços neste sentido e espera que se chegue a um amplo acordo quanto a um plano nacional 
de segurança e de estabilização. 
 
A UE reitera a sua firme intenção de continuar a prestar apoio político, moral e material à implementação do 
período transitório graças às Instituições Federais de Transição. 
 
Contudo, a UE condena firmemente o uso da força em Mogadíscio para responder aos protestos e manifesta 
a sua apreensão perante os recentes combates na capital, que causaram muitas vítimas, designadamente civis. 
Exprimindo o seu mais profundo pesar em relação às vítimas e seus familiares, a UE insta as partes 
envolvidas a darem provas de contenção e a empenharem-se numa resolução pacífica dos seus diferendos. 
 
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 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 
 
 

REUNIÃO PLENÁRIA 
DE 18 E 19 DE JANEIRO DE 2006 

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 (ver em "Documentos") 

 
 
A Assembleia Plenária ficou marcada pela presença de Martin BARTENSTEIN, ministro federal da 
Economia e do Trabalho da Áustria, em nome da presidência em exercício do Conselho, que interveio sobre 
as prioridades do programa da presidência austríaca 
 
1. DIREITOS DOS CIDADÃOS 
 
Direitos fundamentais e justiça 
– Relatora: S. KING (Empregadores – UK) 
 
Referências: COM(2005) 122 final – 2005/0037 (COD) – 2005/038 (CNS) – 2005/0040 (COD) – CESE 
32/2006 
 
Pontos principais:  
  
 O CESE crê que o desequilíbrio entre as três dimensões de liberdade, segurança e justiça se reflecte 
igualmente nas perspectivas financeiras, já que a segurança absorve a maioria do orçamento. 
  
 O CESE não está persuadido de que a proposta da Comissão respeite o princípio da subsidiariedade 
enunciado no artigo 5º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, na medida em que não parece 
reconhecer o que pode ser suficientemente realizado pelas entidades nacionais, regionais e locais, em 
cooperação com os parceiros sociais. 
 
 A Comissão preconiza uma acção mais concertada contra o racismo, a xenofobia e o anti-semitismo, 
mediante maior apoio a formas de diálogo interconfessional e multicultural a fim de lutar contra estes 
fenómenos. O CESE recomenda, pois, que a islamofobia seja acrescentada à lista para salientar a 
necessidade de lutar contra esta forma de racismo em que cultura e religião se intersectam. 
  
 Por último, o CESE receia que o problema da violência dirigida contra crianças, adolescentes e 
mulheres, bem como o do tráfico de seres humanos para exploração sexual, passem para segundo plano ao 
combinarem-se com a luta contra a toxicodependência e o tráfico de droga, tanto mais que a afectação de 
recursos financeiros aos programas ainda não foi ratificada. O CESE recomenda a previsão de um objectivo 
separado e de uma rubrica orçamental para a luta contra a violência 
  

http://www.cese.europa.eu
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Contacto: Susanne Johansson 
   (Tel.: : 00 32 2 546 84 77– e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
2. PROTECÇÃO DO AMBIENTE 
 
Desenvolvimento sustentável – alterações climáticas 
– Relator: S. KALLIO (Interesses Diversos – FI) 
  
– Referência: Parecer de iniciativa – CESE 33/2006 
 
– Pontos principais: 
 
O CESE considera que a UE deverá intensificar consideravelmente os esforços para combater as alterações 
climáticas e deverá iniciar a elaboração de estratégias coerentes de adaptação em diferentes domínios de 
política. A UE pode concorrer para a preparação das estratégias sectoriais de adaptação, assegurando a boa 
coordenação e o apoio de acordos internacionais, o que intensificaria os esforços neste sentido no plano 
global. 
 
As actividades económicas das zonas rurais, a agricultura, a silvicultura e as pescas, têm produzido muito 
poucas emissões de gases com efeito de estufa, razão pela qual estes sectores têm sido descurados na política 
comunitária relativa às alterações climáticas. O Comité considera, portanto, que será importante que a UE 
prepare estes sectores para as acções de adaptação.  
 
O Comité assinala o seguinte: 
 
É importante estudar os efeitos cumulativos das alterações climáticas nas actividades económicas das zonas 
rurais.  
Devem-se ter em conta, de modo concreto, os factores de risco das alterações climáticas na preparação das 
futuras políticas comunitárias relativas aos apoios, produção, comércio e energia no sector da agricultura. 
Na política da pesca, há que avaliar os ajustamentos que o sector irá sofrer para se adaptar às alterações nos 
recursos hídricos e nas condições de pesca.  
Convém reconhecer seriamente o papel das florestas na prevenção das alterações climáticas. É importante 
aumentar a florestação, tanto na UE como no resto do mundo.  
 
O Comité considera indispensável um aumento substancial dos recursos de investigação comunitários para 
analisar as alterações climáticas e as políticas de adaptação, e para executar os programas de acção. Tal 
aplica-se, em particular, às actividades económicas baseadas em recursos naturais.  
 
O Comité sugere que a Comissão proponha o lançamento de uma vasta campanha de informação e formação, 
tanto a nível comunitário como internacional, por forma a aumentar a sensibilização ao nível da sociedade 
civil e também dos decisores políticos. O Comité considera que esta medida poderia acelerar a elaboração e 
o lançamento de estratégias de adaptação.  
 
– Contacto:  Yvette Azzopardi 
  (Tel: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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3. SAÚDE PÚBLICA – PAPEL DA SOCIEDADE CIVIL 
 
Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (reformulação) 
– Relator: Staffan NILSSON (Interesses Diversos – SE) 
 
Referências: COM(2005) 399 final – 2005/0166 COD – CESE 44/2006 
 
Pontos principais:   
 
O CESE sublinha que as organizações da sociedade civil envolvidas na área da droga deviam participar no 
trabalho do OEDT. 
 
O CESE concorda com a alteração da base jurídica da proposta. Nesse caso, uma verdadeira cooperação com 
o Parlamento Europeu é claramente importante para garantir aos cidadãos transparência no que diz respeito 
ao Observatório. Segundo a nova proposta, o papel do Parlamento é reforçado, incluindo, por exemplo, a 
designação para o conselho de administração de dois especialistas independentes, personalidades científicas 
com competência específica no domínio da droga. O Comité recomenda vivamente que os dois peritos 
independentes pertençam a uma ONG que actue na área da droga. 
 
A rede europeia de informação é composta por pontos focais nacionais que fazem a ligação entre os 
Estados-Membros e o Observatório. O Comité recomenda que o Observatório, nas suas directrizes e acordos 
com os Estados-Membros, preveja a colaboração dos pontos focais com as organizações nacionais 
envolvidas no domínio da droga, ONG incluídas. 
 
Contacto:  Susanne Johansson 
  (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
4. SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
 
Conservação de dados electrónicos 
– Relator: B. HERNANDEZ BATALLER (Interesses Diversos – ES) 
  
– Referências: COM(2005) 438 final – CESE 35/2006 
  
– Pontos principais: 
 
O Comité manifesta a sua estranheza e preocupação com a apresentação de uma proposta regulamentar desta 
natureza, na medida em que o seu conteúdo é desproporcionado e afecta os direitos fundamentais 
 
O CESE considera que: 
 
o tratamento dado na proposta aos direitos humanos, em especial ao direito à privacidade, não é adequado e 
determinados aspectos podem entrar em conflito; 
 
corre-se o risco de abalar a confiança dos utilizadores das comunicações electrónicas e desencorajar a 
utilização das TIC. Esta perda de confiança por parte dos consumidores pode travar, a longo prazo, o 
desenvolvimento da sociedade da informação, ameaçando também a Estratégia de Lisboa. 
 
A proposta devia ser revista em profundidade, pelo facto de não respeitar na íntegra os direitos fundamentais 
nem as regras de acesso, utilização ou intercâmbio de dados. 
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– Contacto: Raffaele Del Fiore  
  (Tel: 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)  
 
5. HARMONIZAÇÃO FISCAL 
 
Taxas do imposto especial sobre o consumo de álcool e bebidas alcoólicas 
Relator: C. WILKINSON (Empregadores – UK) 
 
Referências: COM(2004) 223 final – CESE 34/2006 
 
Pontos principais: 
 
O sistema em vigor levanta regularmente problemas sobre a colocação de determinados produtos nas 
estruturas existentes.  
 
Não há provas conclusivas de que taxas mais elevadas do imposto especial reduzam os problemas de abuso a 
longo prazo. Assim, seria de abordar estes problemas com outras medidas fundamentalmente de carácter 
pedagógico e preventivo destinadas a melhorar a saúde pública. 
 
Recomenda-se que a Comissão considere propor a divisão das bebidas alcoólicas em duas categorias 
principais, com a aplicação de uma base-padrão para todas as bebidas alcoólicas abrangidas por cada uma 
dessas categorias, como referido nos pontos 7.3 a 7.10 infra, em que as bebidas alcoólicas são tributadas de 
acordo com a sua tipologia (determinada pela forma de elaboração), os seus efeitos para a saúde e o seu teor 
alcoólico. O vinho e outras bebidas fermentadas (cerveja, sidra e perada) devem, no entanto, ser objecto de 
uma abordagem diferente. 
 
Contacto: Imola BEDŐ 
  (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@esc.eu.int) 
 

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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ASSEMBLEIA PLENÁRIA 
DE 14 e 15 DE FEVEREIRO DE 2006 

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 Joaquín ALMUNIA, membro da Comissão 
Europeia, que interveio sobre os assuntos económicos e monetários da União.  
 
1. GOVERNAÇÃO ECONÓMICA 
 
• O reforço da governação económica – Reforma do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento 
 
− Relatora: Susanna FLORIO (Trabalhadores – IT) 
− Co-relator: Umberto BURANI (Empregadores – IT) 
 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 244/2006 
 
− Pontos principais: 

 
Deveras preocupado com a actual situação de impasse criada no âmbito da governação económica 
europeia, o Comité pretende com este documento: 

 
− apresentar os diferentes pontos de vista que animaram o debate político e económico ao longo dos seis 

anos de aplicação do Pacto de Estabilidade e Crescimento; 

− avaliar o processo de reforma de que o Pacto de Estabilidade e Crescimento foi objecto nos últimos 
meses; 

− definir orientações susceptíveis de reforçar a governação económica europeia. 
 

O Pacto de Estabilidade e Crescimento desempenhou, desde a sua criação, um papel fundamental para 
assegurar a manutenção do crescimento económico europeu num quadro comum de estabilidade 
monetária. 
 
Os factores de êxito e de crítica nos primeiros seis anos desta experiência podem resumir-se, 
essencialmente, nos dois termos recorrentes no Pacto: um indubitável êxito no que respeita à 
estabilidade monetária e uma desilusão igualmente evidente no que concerne ao crescimento 
económico europeu. 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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Lamentavelmente, faltou neste processo a coordenação da governação económica europeia, 
precisamente num momento em que existiam fortes tensões internacionais, que se mantêm, tanto no 
plano económico como no plano político. 
 
Durante os seus seis anos de vida, o Pacto sofreu pressões de alguns Estados que exigiram a sua 
reforma. 
 
O processo de reforma não pode deixar de ser considerado incompleto, já que não logrou assegurar o 
reforço real do processo de coordenação da política económica europeia, que permitiria aproveitar da 
melhor maneira as oportunidades oferecidas pela União Económica e Monetária em termos de 
crescimento económico e de criação de emprego. 
 

− Contacto: Roberto PIETRASANTA 
(Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
• Orientações Gerais da Política Económica para 2005-2008 

 
− Relator: Arno METZLER (Interesses Diversos – DE) 
 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 245/2006 
 
− Pontos principais: 
 

O Comité defende a ideia de que, no quadro da Estratégia de Lisboa, é imprescindível uma política 
macroeconómica coordenada, que promova activamente o crescimento e o emprego, para superar os 
actuais problemas conjunturais e laborais na UE. Neste contexto, o Comité aprova a necessidade de os 
Estados-Membros da UE aplicarem uma política orçamental conforme aos compromissos assumidos em 
cada caso. Instam-se os parceiros sociais e os governos dos Estados-Membros a estabelecerem um 
equilíbrio entre flexibilidade e segurança que seja propício à inovação. Além de uma política 
macroeconómica adequada com vista à promoção do crescimento e do emprego, é preciso introduzir 
reformas microeconómicas que aumentem o potencial de crescimento. Há não só que aumentar a 
competitividade e aplicar medidas de desburocratização, como também prosseguir o desenvolvimento 
do mercado interno europeu. No que se refere à sociedade do conhecimento, considera-se muito 
importante fixar as orientações apropriadas no âmbito da aprendizagem ao longo da vida, igualdade de 
oportunidades, ajudas à família, educação, investigação e inovação. O Comité salienta ainda, em termos 
gerais, que o fomento do espírito empresarial merece uma atenção especial. 

 
− Contacto: Gilbert MARCHLEWITZ 

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

• Criação de uma base comum de imposição das empresas na UE 
 
− Relator: Lars NYBERG (Trabalhadores – SE) 
 
− Referências: Parecer exploratório – CESE 241/2006 

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu


INFORMAÇÕES GERAIS 

 

84 

Boletim 13.03.2006 
  

- PT - PE 369.012 

− Pontos principais: 
 

As considerações a tecer neste contexto apresentam, por um lado, um carácter jurídico e fiscal e, por 
outro lado, um carácter económico. O Comité convida a Comissão e os Estados-Membros a, não 
obstante o grande número de detalhes técnicos e as grandes diferenças entre os vários países, guiar-se 
pelas vantagens económicas que poderão resultar de uma base de incidência comum consolidada. 
 
As trocas de pontos de vista que o Comité tem tido a este respeito encontram-se resumidas na proposta 
de princípios a aplicar a uma base de incidência comum consolidada: bases de incidência amplas, 
neutralidade, simplicidade, eficácia, estabilidade, legitimidade, equidade, concorrência internacional, 
carácter obrigatório, regras provisórias/transitórias, regras flexíveis na tomada de decisões. O Comité 
optou por privilegiar as razões de princípio visto pensar que, uma vez aceites estes princípios, será mais 
fácil escolher de entre as várias soluções técnicas. 

 
− Contacto: Imola BEDÖ 

(Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
 
2. SOCIEDADE CIVIL, DIREITOS DOS CIDADÃOS 
 
• Representatividade das organizações europeias da sociedade civil no quadro do 

diálogo civil 
– Relator-geral: Jan OLSSON (Interesses Diversos – SE) 
 
– Referências: CESE 238/2005 fin – CESE 240/2006 
 
− Pontos principais: 
 
O direito à participação na gestão dos assuntos públicos, reivindicado pelas organizações europeias da 
sociedade civil desde há muito, reveste-se actualmente de uma importância particular. Os desafios que União 
Europeia defronta exigem, com efeito, a mobilização de todos os actores de terreno e dos seus 
representantes. 

 
Neste contexto, o CESE reiterou em várias ocasiões que só uma representatividade claramente 
estabelecida pode conferir aos actores da sociedade civil o direito de participar de forma efectiva no 
processo de elaboração de políticas e na preparação de decisões comunitárias. Além de ser um princípio 
democrático fulcral, a exigência de representatividade é, igualmente, uma forma de dar maior 
legibilidade e reforçar a influência da sociedade civil organizada ao nível europeu. 
 
Assim, o presente parecer tem por primeiro objectivo clarificar e racionalizar as relações do CESE com as 
organizações e redes europeias da sociedade civil e dar mais credibilidade ao diálogo com a sociedade 
civil organizada, reforçando a legitimidade destas organizações e redes. O exposto tem em vista a criação 
de um diálogo reforçado e estruturado entre o CESE e estas organizações e redes europeias da sociedade 
civil. 
 
Contudo, o parecer poderia igualmente: 
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• ser um elemento de reflexão útil, ou mesmo um ponto de referência para as outras instituições, em 

particular na perspectiva de uma consolidação da democracia participativa ao nível europeu e da 
criação de um verdadeiro diálogo civil europeu e 

 
• inaugurar um campo de cooperação interinstitucional que inclua a troca de boas práticas, em 

particular com a Comissão e o Parlamento Europeu, sem que isto signifique uma ingerência, pelo 
CESE, no modo de organização daquelas instituições no que se refere ao diálogo com a sociedade 
civil organizada europeia. 

 
Tendo igualmente em conta os seus trabalhos precedentes na matéria, o CESE considera que há que 
criar um procedimento claro, uniforme e simples de avaliação da representatividade das organizações 
europeias da sociedade civil, que permita examinar os critérios de forma adaptada à estrutura e ao 
funcionamento das organizações europeias. Este procedimento, cuja aplicação envolverá a participação 
das organizações propriamente ditas no processo de avaliação em causa, dever-se-á basear em cinco 
princípios: transparência, objectividade, não discriminação, possibilidade de verificação e participação 
das organizações europeias. 
 
O CESE propõe, assim, um procedimento com três bases de avaliação da representatividade das 
organizações europeias da sociedade civil: 

 
• as disposições dos estatutos da organização e a sua aplicação; 
• a implantação da organização nos Estados-Membros; 
• critérios qualitativos que permitam avaliar a capacidade de agir da organização e, para tal, o seu grau 

de empenhamento nos processos consultivos realizados pelas instituições europeias. 
 
A partir destes princípios e bases de avaliação, o CESE considera que deveria ser possível desenvolver 
um procedimento de avaliação da representatividade que poderia ser operacional para a aplicação de um 
instrumento especial de avaliação em colaboração, antes de mais, com o Grupo de Ligação com as 
organizações e redes europeias da sociedade civil criado pelo Comité. 

 
− Contacto: Patrick FÈVE 

(Tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int) 
 
• Agência dos Direitos Fundamentais 
 
− Relator: Sukhdev SHARMA (Interesses Diversos – UK) 
− Co-relatora: An LE NOUAIL-MARLIÈRE (Trabalhadores – FR) 
 
Referências: COM(2005) 280 final – 2005/0124 CNS – CESE 239/2006 
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− Pontos principais: 
 

O Comité felicita-se com a decisão do Conselho Europeu de criar a Agência dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia para reforçar os princípios e as práticas da União consagrados no artigo 6º do 
Tratado da União Europeia e que prevê um mecanismo de acompanhamento dos direitos fundamentais 
na União susceptível de melhorar a coordenação das políticas aplicadas pelos Estados-Membros em 
matéria de direitos fundamentais. 
 
Preocupa o Comité que a proposta não preconize uma ampla representação da sociedade civil 
organizada no conselho de administração e no Fórum dos Direitos Fundamentais da nova Agência. 
 
No âmbito do quadro plurianual que define os domínios temáticos da actividade da Agência, deve estar 
sempre incluída a luta contra o racismo e a xenofobia. 
 
A independência da Agência é questão que também preocupa o Comité, não só em relação às 
instituições comunitárias, mas também aos governos dos Estados-Membros. 

 
− Contacto: Pierluigi BROMBO 

 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo.@esc.eu.int) 
    
• Representação das mulheres 
− Relator: Thomas ETTY (Trabalhadores – NL) 
 
− Referências: Consulta do PE – CESE 238/2006 
 
− Pontos principais: 
 

Em Janeiro de 2003, o Parlamento Europeu solicitou ao CESE que emitisse parecer sobre a 
representação das mulheres nos órgãos de decisão dos grupos de interesses económicos e sociais 
representados no Comité. A maioria dos pedidos e convites feitos pelo Parlamento a empregadores, 
trabalhadores e à sociedade civil organizada em toda a UE está exposta num estudo baseado num 
questionário enviado em 2003 aos (então) 222 membros do CESE. 
 
• O Comité subscreve a posição do Parlamento Europeu segundo a qual é importante reforçar a 

representação das mulheres nos órgãos de decisão dos grupos de interesses económicos e sociais na 
UE e que apela às organizações nacionais afectadas, bem como à Comissão Europeia, para que 
consagrem uma maior e mais sistemática atenção a este assunto. 

 
• O CESE recomenda que todas as organizações representadas comuniquem regularmente à Comissão 

os resultados dos seus esforços neste domínio e que esta desenvolva a sua base de dados e defina 
indicadores adequados. 

 
• O CESE entende que vale a pena continuar a promover estruturas separadas e auxiliares, bem como 

redes de pessoal e membros do sexo feminino. 
 
• Seria de toda a utilidade que as políticas em matéria de educação e formação e de conciliação das 

disposições respeitantes à vida profissional e familiar fossem promovidas pela Comissão; as 
organizações patronais e sindicais têm um papel importante a desempenhar para que tal se 
concretize. 
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• O CESE recomenda que os sistemas de quotas, que em alguns países se revelaram eficazes no plano 

político e nas organizações sociais, sejam explorados de forma aprofundada pelas organizações em 
causa e pela Comissão. 

 
• Ao CESE agradaria que as propostas de nomeação para membros do Comité feitas pelos Estados-

Membros tivessem como meta mínima 30% de mulheres para o mandato de 2006-2010, com vista a 
elevar essa meta para 40% para o mandato seguinte. 

 
Em 2006/2007, o CESE voltará a examinar os resultados do inquérito, para verificar se há muitas diferenças 
entre as políticas e as práticas das organizações nos novos Estados–Membros e nos antigos; o Comité propõe 
que o Parlamento reavalie também a situação. 
 
− Contacto: Torben BACH NIELSEN 

(Tel.: 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
• 2003 – Ano Europeu das Pessoas com Deficiência 
 
− Relatora: Gunta ANCA (Interesses Diversos – LV) 
 
− Referências: COM(2005) 486 final – CESE 236/2006 
 
− Pontos principais: 

 
O CESE acolhe favoravelmente a comunicação em apreço, encarando-a como uma oportunidade para 
avaliar os sucessos e as falhas do Ano Europeu das Pessoas com Deficiência-2003 e extrair algumas 
ilações para os próximos Anos Europeus. 
 
O CESE concorda que o sucesso do Ano Europeu das Pessoas com Deficiência-2003, comparando com 
anteriores Anos Europeus, tem a ver com o facto de ter surgido da iniciativa das próprias organizações 
de deficientes e de estas terem sido envolvidas no respectivo planeamento e execução.  
 
O CESE lamenta a ausência de informação sobre as acções empreendidas aos níveis nacional e regional 
e que as medidas destinadas a aumentar a sensibilização e a visibilidade nos meios de comunicação 
social tenham sido objecto de uma avaliação quantitativa, mas não qualitativa.  
 
O CESE considera que o sucesso do Ano Europeu das Pessoas com Deficiência-2003 dever-se-ia ter 
traduzido em políticas e nova legislação, assinalando que as respostas ao nível político foram 
decepcionantes, pois não corresponderam às expectativas. 
 
O Ano Europeu das Pessoas com Deficiência 2003 incentivou o Comité a realizar um conjunto de 
iniciativas: a criação de uma task-force “Deficiência” no seio do Comité, a integração deste tema nos 
seus trabalhos, a adopção de pareceres de iniciativa sobre pessoas com deficiência, o respeito dos 
requisitos de acessibilidade para pessoas com deficiência na renovação do edifício da sua sede e a 
promoção de alterações ao Estatuto dos Funcionários com vista ao recrutamento de pessoas com 
deficiência. 
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− Contacto: Ewa KANIEWSKA 

(Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

• Mobilidade transnacional para fins de educação e de formação: Carta 
Europeia da Qualidade da Mobilidade 

 
− Relator: Tomasz CZAJKOWSKI (Interesses Diversos – PL) 
 
− Referências: COM(2005) 450 final – 2005/0179 (COD) – CESE 235/2006 
 
− Pontos principais: 

 
O CESE acolhe com satisfação a proposta da Comissão sobre uma recomendação do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à mobilidade transnacional na Comunidade em matéria de educação e 
de formação: Carta Europeia da Qualidade da Mobilidade.  
 
O CESE propõe que seja dada particular atenção aos seguintes aspectos: 

 
− informação sobre os programas que os Estados-Membros dispensam, a nível nacional e local; 
− comunicação sobre a igualdade de oportunidades entre candidatos; 
− processos aplicados aos potenciais participantes, que devem ser claros, transparentes e precisos; 
− delimitação precisa do domínio de responsabilidade de cada um dos agentes do programa, de modo 

a poder evitar que posteriormente surjam, por exemplo, reivindicações ou mal-entendidos entre as 
organizações que enviam os participantes, as que os acolhem, etc.; 

− coordenação que, em matéria de política da mobilidade, seja mais forte a nível europeu, do que a 
nível de cada Estado-Membro, permitindo desta forma atingir os objectivos da Comissão e 
concorrer para a realização efectiva das decisões da Estratégia de Lisboa. 

 
O CESE considera que a Comissão deveria recomendar uma data para a entrada em vigor da Carta, de 
modo a incitar, assim, os Estados-Membros a agir. 

 
– Contacto: Ewa KANIEWSKA 
(Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
Gestão dos fluxos migratórios 
 
− Relatora: An LE NOUAIL-MARLIÈRE (Trabalhadores – FR) 
 
− Referências: COM(2005) 123 final – 2005/0046 (COD) – 2005/0047 (COD) – 2005/0048 (CNS) – 

2005/0049 (COD) – CESE 234/2006 
 
− Pontos principais: 

 
O Comité: 
− apoia a proposta de instituição de um Fundo Europeu de Integração dos Nacionais de Países 

Terceiros para o período 2007-2013, de um Fundo Europeu dos Refugiados no prolongamento do 
fundo existente e de um Fundo Europeu das Fronteiras Externas, 
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− incumbe o Conselho de analisar e adoptar em conjunto a proposta de comunicação que define o 

quadro do programa geral "Solidariedade e gestão dos fluxos migratórios" e as decisões que 
estabelecem fundos específicos para a aplicação do programa geral, 

 
− convida a Comissão a ter em conta as recomendações do CESE no seu plano de acção sobre o 

Programa de Haia, 
 
− recomenda ao Conselho e à Comissão Europeia que: 

− assegurem a transparência do funcionamento destes novos Fundos Estruturais, incutindo uma 
coerência explícita entre o Programa de Haia e a comunicação em apreço, 

− adoptem disposições concretas nas decisões que instituem estes diferentes fundos, para que os 
operadores não estatais se associem, o mais a montante possível, ao quadro anual e plurianual de 
orientações definidas pelos Estados-Membros e pela própria Comissão. 

 
− Contacto: Susanne JOHANSSON 

(Tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
3.  ENERGIA 
 
• Eficiência energética 
 
− Relator: Stéphane BUFFETAUT (Empregadores – FR) 
 
− Referências: Parecer exploratório – CESE 242/2006 
 
 
 
− Pontos principais: 

 
O aumento claro da eficiência energética tem de ser um elemento central da política energética da 
União Europeia. O Comité apoia, com determinação, a vontade de se reduzir em 20% o consumo 
energético e considera necessário que se atinja rapidamente o objectivo da redução anual da intensidade 
energética de 1%, embora numa segunda fase se devesse fixar um objectivo de redução efectiva de 2%.  
 
As campanhas de sensibilização do público podem ser muito úteis e devem decorrer o mais perto 
possível dos consumidores finais e dos sectores profissionais afectados. Cabe, pois, às autoridades 
nacionais e locais responsabilizarem-se por elas. 
 
A investigação no âmbito da eficiência energética tornou-se uma necessidade para as empresas, pelo 
que os acordos voluntários oferecem, na maioria dos casos, uma solução mais adequada do que a 
elaboração de legislação. Já foram adoptados numerosos instrumentos jurídicos, sendo agora necessário 
fazer o balanço da sua aplicação.  
 
Os transportes e a construção civil são os dois sectores que mais energia consomem, sendo por isso os 
que mais necessitam de esforços e de inovações. 
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A União Europeia e os Estados-Membros devem empenhar-se seriamente em políticas convergentes 
que visem promover a eficiência energética, a introdução progressiva de inovações performantes no 
plano da eficiência energética, o intercâmbio de boas práticas e a divulgação das melhores tecnologias, 
bem como em campanhas de informação e de incentivo dirigidas aos agregados familiares e aos 
consumidores. A União Europeia desempenharia um papel particularmente útil se sistematizasse a 
informação sobre as boas práticas e as inovações neste domínio.  

 
–  Contacto: Siegfried JANTSCHER 

(Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  
 
 
4. SAÚDE E DEFESA DO CONSUMIDOR 
 
• Saúde e Defesa do Consumidor 
− Relator: Jorge PEGADO LIZ (Interesses Diversos – PT) 
 
− Referências: COM(2005) 115 final – 2005/0042 COD – CESE 230/2006 
 
− Pontos principais: 
 

O CESE exprime o seu parecer genérico de que a Proposta de decisão relativa a um programa comum 
de acção comunitária nos domínios da saúde pública e da defesa do consumidor se não acha 
suficientemente fundamentada nem explicada nas suas várias vertentes: as razões invocadas não 
parecem suficientemente convincentes quanto à justeza da opção tomada. 
 
A natureza jurídica das duas políticas definidas respectivamente nos artigos 152º e 153º do Tratado é 
totalmente distinta. Importa pois ter cuidado para evitar o efeito perverso de,  por um lado, alinhar a 
política da protecção dos consumidores pelos critérios da estrita complementaridade e subsidiariedade 
da política de saúde pública, em detrimento das competências próprias da UE neste domínio e, por outro 
lado, conduzir a uma indesejável “consumerização” da saúde pública, com a confusão das noções de 
“utente” e de “consumidor”, sob a invocação genérica da sua qualidade comum de “cidadania”. 

 
– Contacto: João PEREIRA dos SANTOS 

(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Rotulagem ecológica dos produtos da pesca 
 
– Relator: Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE (Interesses Diversos – ES) 
 
– Referências: COM(2005) 275 final – CESE 237/2006 
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– Pontos principais: 
 

O Comité considera que, de momento, é preferível optar pela terceira opção da comunicação da 
Comissão sobre programas de rotulagem ecológica dos produtos da pesca, que propõe o 
estabelecimento de requisitos mínimos para sistemas voluntários de rotulagem ecológica. É da opinião, 
contudo, que os mesmos devem ser suficientemente rigorosos e fazer-se acompanhar por normas que 
impeçam e sancionem a sua violação.  
 
O Comité defende o seguinte: 
− importa diferenciar claramente a rotulagem ecológica das normas gerais sobre a rotulagem de 

produtos alimentares propriamente ditas; 
 
− a rotulagem ecológica dos produtos da pesca, como a de qualquer outro produto de extracção ou da 

aquacultura, poderia ser efectuada tanto nos produtos não sujeitos a transformação como em 
produtos da pesca transformados. No primeiro caso, o rótulo ecológico deve constituir uma 
garantia de conformidade com o Código de Pesca Responsável da FAO (Food and Agriculture 
Organization). No segundo caso, deverá garantir-se a aplicação correcta das normas de rastreio dos 
produtos alimentares;  

 
− há que estabelecer um mecanismo claro de acreditação de instâncias certificadoras, de obtenção de 

rótulos ecológicos, de resolução de conflitos, controlo e sanção de abusos e incumprimentos que o 
elemento diferenciador do produto da pesca eco-rotulado pode evidenciar em relação ao produto da 
pesca em geral;  

 
 
− as pequenas e médias empresas e os operadores de países terceiros em desenvolvimento podem, 

em determinadas circunstâncias, ter dificuldade de acesso ao rótulo ecológico, pelo que a norma a 
adoptar deverá prever mecanismos de intervenção através das organizações de produtores, 
associações de pescadores ou acordos de associação. As regras devem igualmente ter em conta a 
possibilidade de utilizar a rotulagem ecológica dos produtos da pesca como um instrumento para 
ajudar a indústria pesqueira, cujos custos poderão repercutir-se na cadeia comercial sem prejudicar 
os consumidores; 

 
− é necessário um importante esforço educativo e de divulgação, pelo que o financiamento da 

informação e da consciencialização dos operadores e consumidores deve caber às instituições 
públicas. 

 
− Contacto: Yvette AZZOPARDI 

(Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int)) 
 
• Aquicultura – Requisitos de saúde animal 
 
–  Relator: Christos FAKAS (Interesses Diversos – EL) 
 
–  Referências: COM(2005) 362 final – 2005/0153 – 154 CNS – CESE 233/2006 
 
− Contacto: Yvette AZZOPARDI 

(Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
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5. RELAÇÕES EXTERNAS 
 
• Relações UE-México 
 
− Relator: José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Empregadores – ES) 
 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 246/2006 
 
− Pontos principais: 

 
Desde Dezembro de 1995, data em que o CESE adoptou um parecer sobre as relações entre a UE e o 
México, ambas as partes progrediram consideravelmente, tal como comprova o Acordo de Associação 
Económica, Coordenação Política e Cooperação com o México, de Outubro de 2000, que inclui uma 
zona de comércio livre. 
 
Nesse sentido, um dos aspectos especificamente contemplados nas disposições do mesmo é o 
desenvolvimento dos contactos entre as sociedades civis de ambas as partes, que poderia ser 
concretizado com a criação de um Comité Consultivo Misto UE-México.  
 
Como tal, o CESE elaborou um parecer, destinando-se a servir de base para pôr em marcha esta 
iniciativa e actualizar e avaliar o grande desenvolvimento, desde 1995, das relações entre a UE e o 
México, sobretudo tendo em conta que, de acordo com a declaração adoptada no III Encontro da 
Sociedade Civil Organizada UE-América Latina e Caraíbas, o CESE assumiu uma série de medidas que 
deverá agora levar a cabo.  
 
Segundo a Declaração do México, o CESE deve perseguir com a sua acção o triplo objectivo de 
aprofundar a associação entre a União Europeia, a América Latina e as Caraíbas, estabelecer uma 
agenda a favor da coesão social e reforçar o papel da sociedade civil organizada. Como tal, considera-se 
este parecer pertinente, uma vez que, se assim não fosse, o CESE não seria consequente com os 
compromissos assumidos. 
 
Para tornar possível a participação da sociedade civil no desenvolvimento do México, o CESE defende 
que poderia ser criado um Comité Consultivo Misto UE-México. O CESE é também firme defensor da 
criação de um órgão homólogo no México. O CCM UE-México deveria ser um órgão consultivo do 
Conselho Conjunto que participasse no desenvolvimento, no seguimento e na aplicação do Acordo 
Global. A sua missão seria emitir pareceres sobre as consultas pedidas pelo Comité Conjunto ou pelo 
Conselho Conjunto sobre questões a determinar. Ao mesmo tempo, poderia emitir pareceres ou 
recomendações, por iniciativa própria, sobre questões que afectem o Acordo. 
 
Para estudar a eventual constituição de um CCM UE-México, o CESE considera oportuno prosseguir, 
de forma sistematizada, as relações, até agora esporádicas, com a sociedade civil mexicana. Para tal, 
insta os seus intervenientes a designar por consenso três delegados de todos os grupos da sociedade civil 
(empresários, trabalhadores e terceiro sector). Pela sua parte, o CESE designaria como contrapartida 
três representantes dos seus três grupos. A finalidade deste Grupo de Trabalho Misto "CESE – 
Representantes da Sociedade Civil Mexicana" seria elaborar uma proposta sobre a criação, a 
composição, as funções e o regimento de um CCM UE-México. 
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Por outro lado, o CESE está disposto a apoiar, na medida das suas possibilidades e sempre com o 
consenso da sociedade mexicana, a constituição no México de uma instância homóloga, de carácter 
nacional. Para o CESE, esta instância deveria reflectir a pluralidade da sociedade civil mexicana e 
representar, por conseguinte, os três sectores atrás mencionados e ter como premissas (tal como o 
CESE) a representatividade, a independência e a legitimidade. 

 
− Contacto: Beatriz PORRES 

(Tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
6.  JUSTIÇA 
 
• Notificação em matéria civil e comercial 
 
– Relatora: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL (Trabalhadores – ES) 
  
– Referências: COM(2005) 305 final – 2005/0126 COD – CESE 231/2006 
 
– Pontos principais: 
 

O CESE felicita a Comissão pelo conteúdo da alteração proposta, que facilita e aclara a aplicação do 
regulamento, tão importante para a existência efectiva de um espaço de liberdade, de segurança e justiça 
na UE. No entanto, alguns dos novos números suscitam alguma confusão quanto à interpretação do seu 
conteúdo. 
 
O CESE manifesta-se preocupado pelo facto de a Comissão não avaliar as condições necessárias à sua 
aplicação nos Estados-Membros de recente adesão, não obstante os anexos terem sido adaptados a esta 
nova situação. 
 
Em todo o caso, o CESE não pode deixar de frisar que o procedimento utilizado é apropriado. 

 
– Contacto: João PEREIRA dos SANTOS 

(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Acções de pequeno montante 
 
− Relator: Jorge PEGADO LIZ (Interesses Diversos – PT) 
 
− Referências: COM(2005) 87 final – 2005/0020 COD – CESE 243/2006 
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− Pontos principais: 

 
O CESE felicita a Comissão pela correcção técnico-jurídica da proposta, pelo equilíbrio a que chega dos 
diversos interesses em causa e pela sua sustentação em estudo de impacto bem estruturado, 
adequadamente desenvolvido e claramente apresentado. 
 
As observações que o CESE expressa na generalidade e na especialidade têm em vista apenas valorizar 
a proposta apresentada e aperfeiçoar alguns dos seus dispositivos. 

 
– Contacto: João PEREIRA dos SANTOS 

(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
7. TRANSPORTES 
 
• O papel das estações ferroviárias na UE alargada 
 
– Relator: Janos TÓTH (Interesses Diversos – HU) 
  
–  Referências: Parecer de iniciativa – CESE 232/2006 
 
–  Contacto: Anna WAGNER 

(Tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
 

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

Page: 94
Type: mailto

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

Page: 94
Type: mailto

Old: mailto:anna.wagner@esc.eu.int
New: mailto:anna.wagner@cese.europa.eu

Page: 95
Type: http:

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