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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 comunicaçãções: 
 

16/06 Modalidades de acesso dos grupos de visitantes (no minimo, 10 pessoas) 
convidados pelos deputados. 

 
17/06 Medidas tomadas e previstas para continuar a melhorar o funcionamento do 

sistema de correio electrónico do Parlamento. 
 

 18/06 Reembolso das despesas de assistência parlamentar - Formulários para os 
contratos dos prestadores de serviços 

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

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

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

_______________ 
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NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO 
 
 

NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA DESIGNAÇÃO 
DE UM OBSERVADOR ROMENO NO PARLAMENTO EUROPEU 

 
 
 
 
Na sessão plenária de 26 de Abril de 2006, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da designação de: 
 

Silvia Adriana TICĂU 
 
como observadora da Roménia no Parlamento Europeu, em substituição de Şerban NICOLAE (RO/PSE), 
com efeitos a partir de 10 de Abril de 2006. 
 
 

_______________ 
 
 

TERMO DO MANDATO DE DEPUTADO AO PARLAMENTO EUROPEU 
DE SEIS DEPUTADOS ELEITOS EM ITÁLIA 

 
 
 
Na sessão de 27 de Abril de 2006, o Parlamento Europeu tomou conhecimento da eleição de: 
 

BERTINOTTI Fausto        (GUE-NGL / IT) 
BONINO Emma                 (ALDE / IT) 
CESA Lorenzo                    (PPE-DE / IT) 
DI PIETRO Antonio          (ALDE / IT) 
LETTA Enrico                    (ALDE / IT) 
PROCACCI Giovanni        (ALDE / IT) 

 
para o Parlamento italiano, pelo que, nos termos do nº 2 do artigo 7º do Acto relativo à eleição dos 
representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio universal directo,  bem como do nº 1 do artigo 4º do seu 
Regimento, constatou o termo do seu mandato ao Parlamento Europeu com efeitos a partir de 28 de Abril 
de 2006. 
 
 

_______________ 
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS 
 
 
Na sessão plenária de 4 de Abril de 2006, o Parlamento tomou conhecimento de que a notificação relativa à 
composição do Grupo IND-DEM, exarada na acta da sessão de 16 de Março de 2006, fora cancelada. 
 
Por conseguinte, os seguintes deputados: 
 

BORGHEZIO Mario 
BOSSI Umberto 
GRABOWSKI Dariusz Maciej 
KRUPA Urszula 
PĘK Bogdan 
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 
ROGALSKI Boguslaw 
SALVINI Matteo 
SPERONI Francesco Enrico 
TOMCZAK Witold 
ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz 
 

não cessaram de ser membros do Grupo IND/DEM com efeitos a partir de 15 de Março de 2006. 
 
 
 

_______________ 
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PERGUNTAS ESCRITAS (Situação em 04.05.2006) 
 
 
Autor Objecto N° 

Margie Sudre Fundo de Solidariedade da União Europeia P-1249/06 

Esko Seppänen Despedimentos na empresa UPM Kymmene P-1250/06 

Bernat Joan i Marí Matadouros de reduzida capacidade E-1251/06 

Bernat Joan i Marí Eliminação de subprodutos animais como resíduos E-1252/06 

Manolis Mavrommatis Copyright e acesso ao conhecimento nos países em 
desenvolvimento 

E-1253/06 

Georgios Karatzaferis Funcionários comunitários ignoram decisões da UE E-1254/06 

Georgios Karatzaferis Funcionários comunitários ignoram decisões da UE E-1255/06 

Georgios Karatzaferis Problemas de construção de edifícios públicos na Grécia E-1256/06 

Georgios Karatzaferis A absorção de fundos comunitários pela Grécia ao nível 
mais baixo 

E-1257/06 

Georgios Karatzaferis Discriminações contra os ciganos e as pessoas com 
necessidades específicas na Grécia 

E-1258/06 

Georgios Karatzaferis A caça às bruxas televisiva mina a democracia e a 
liberdade de imprensa 

E-1259/06 

Robert Kilroy-Silk Caça a aves migratórias em Malta E-1260/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Adjudicação da construção da auto-estrada de Trakia, na 
Bulgária, e os cartões vermelhos do Conselho 

E-1261/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Adjudicação da construção da auto-estrada de Trakia, na 
Bulgária, e os cartões vermelhos da Comissão 

E-1262/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Posição do Conselho sobre o cumprimento das condições 
para uma adesão à UE 

E-1263/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Posição da Comissão sobre o grau de preparação da 
Bulgária para aderir à UE 

E-1264/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Votação, em 1 de Março de 2006, na Assembleia 
Nacional Búlgara, sobre os ficheiros do antigo serviço 
secreto totalitário Darzavna Sigurnost 

E-1265/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Votação, em 1 de Março de 2006, na Assembleia 
Nacional Búlgara, sobre os ficheiros do antigo serviço 
secreto totalitário Darzavna Sigurnost 

E-1266/06 
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Autor Objecto N° 

Roger Helmer Propostas relativas à proibição ou restrição do uso de 
estricnina como pesticida 

E-1267/06 

Esko Seppänen Quotas de açúcar E-1268/06 

Dimitrios Papadimoulis Projecto empresarial para a nova transportadora aérea da 
Grécia 

P-1269/06 

José Ribeiro e Castro Co-incineração em Portugal P-1270/06 

Dimitrios Papadimoulis Gestão das receitas provenientes das privatizações E-1271/06 

Dimitrios Papadimoulis Legislação sobre Parcerias Público Privado E-1272/06 

Dimitrios Papadimoulis Decisão do Eurostat sobre o registo de despesas de 
equipamento militar 

E-1273/06 

Daniel Hannan Seguro de doença nos Países Baixos E-1274/06 

Cristiana Muscardini "Smileagain" E-1275/06 

Cristiana Muscardini Segurança dos mares E-1276/06 

José Ribeiro e Castro Cuba - Iniciativa Europeia para a Democracia e Direitos 
do Homem 

E-1277/06 

Georgios Karatzaferis Suspensão dos exames para o GMAT na Grécia P-1278/06 

Georgios Karatzaferis Co-financiamento da construção de edifícios públicos na 
Grécia 

E-1279/06 

Georgios Karatzaferis Inundações no rio Evros E-1280/06 

Georgios Karatzaferis Convite para apresentação de candidaturas para 
recrutamento pelo sector público grego 

E-1281/06 

Georgios Karatzaferis Pergunta E-4930/05 sobre a taxa de execução na Grécia E-1282/06 

Glyn Ford Igualdade dos sexos no futebol E-1283/06 

Glyn Ford Futebol e comércio internacional E-1284/06 

Françoise Grossetête Acções a favor da luta contra o cancro E-1285/06 

Cristiana Muscardini Internet e violências em Milão E-1286/06 

Cristiana Muscardini Internet e violências em Milão E-1287/06 

Carl Schlyter Produtos fitossanitários de contrafacção P-1288/06 

Kyriacos Triantaphyllides Declarações Solana sobre a morte de Milosevic E-1289/06 

Kyriacos Triantaphyllides Declarações de Javier Solana sobre o falecido ex-
Presidente Milosevic 

E-1290/06 

Kyriacos Triantaphyllides Morte do ex-Presidente da Jugoslávia S. Milosevic E-1291/06 
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Autor Objecto N° 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Medidas de combate à prostituição E-1292/06 

Hiltrud Breyer Direitos humanos das mulheres na Turquia E-1293/06 

Maria Matsouka Saldo negativo do emprego assalariado no sector privado 
grego em 2005 

E-1294/06 

Maria Matsouka Discriminações inaceitáveis contra mulheres trabalhadoras 
perpetuam-se perigosamente no interior da UE 

E-1295/06 

Maria Matsouka Levantamento do embargo às exportações britânicas de 
bovinos vivos, carne de bovino e produtos de carne de 
bovino 

E-1296/06 

Manolis Mavrommatis Intervenção da FIFA no normal desenrolar dos jogos E-1297/06 

Georgios Karatzaferis Modalidades de encaminhamento da ajuda da UE aos 
cipriotas turcos 

E-1298/06 

Georgios Karatzaferis Dotações comunitárias para a gestão das fronteiras E-1299/06 

Georgios Karatzaferis Utilização dos fundos comunitários pela Grécia E-1300/06 

Monica Frassoni Lago de Idro (Brescia) E-1301/06 

Christofer Fjellner O Órgão de Fiscalização da EFTA e o monopólio do jogo P-1302/06 

Erik Meijer Anulação da garantia bancária de € 21.373 destinada ao 
"Acordo nº 2004-5049/001-001 CNA CNA" em favor do 
comité de comemoração do campo de concentração de 
mulheres de Ravensbrück 

P-1303/06 

Sajjad Karim Detenção e tortura no Iraque E-1304/06 

Alyn Smith A mobilidade dos estudantes E-1305/06 

Robert Evans Cães vadios na Turquia E-1306/06 

Christofer Fjellner Euromilhões E-1307/06 

László Surján Contactos entre os serviços linguísticos das instituições 
europeias 

E-1308/06 

Erik Meijer Suspensão das despesas em favor dos comités de 
comemoração do campo de concentração de mulheres de 
Ravensbrück devido ao atraso nas contas definitivas 
relativas ao subsídio e à garantia bancária 

E-1309/06 

Ilda Figueiredo Apoios comunitários na área social E-1310/06 

Ilda Figueiredo Apoios concedidos à empresa Ilhas Verdes E-1311/06 

 Pergunta anulada E-1312/06 
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Autor Objecto N° 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Indicação Geográfica Protegida "Faba de Lourenzá" P-1313/06 

Glyn Ford Implicações comerciais do registo de monómeros no 
âmbito da proposta REACH 

E-1314/06 

Pia Locatelli Situação dos peritos nacionais destacados E-1315/06 

Roger Helmer Financiamento de ONG's turco-cipritotas P-1316/06 

Salvador Garriga Polledo Ajudas à reestruturação de empresas siderúrgicas na 
Europa 

E-1317/06 

Bart Staes e outros Números citados no relatório oficial de Malta sobre a caça 
de Primavera 

E-1318/06 

Bart Staes e outros Não aplicação das medidas transitórias em matéria de 
captura de aves 

E-1319/06 

Bart Staes e outros Atraso na transposição da directiva relativa à conservação 
das aves selvagens 

E-1320/06 

Albert Maat Perda do direito de voto por parte dos cidadãos da UE que 
possuem a nacionalidade de um Estado-Membro mas que 
residem noutro diferente 

E-1321/06 

Jan Mulder Proibição da importação de produtos de aves de capoeira 
neerlandeses imposta pelo Japão e promoção da venda de 
produtos provenientes de explorações onde se fez 
vacinação 

E-1322/06 

Mario Mauro Eutanásia E-1323/06 

Bart Staes Superação dos valores-limite fixados para as partículas 
finas na Bélgica 

E-1324/06 

Ivo Belet Direito de voto e de elegibilidade dos cidadãos da UE que 
não têm nacionalidade belga 

P-1325/06 

Dimitrios Papadimoulis Autorização administrativa para a prestação de serviços 
regulares de cabotagem marítima 

E-1326/06 

Mario Borghezio Tentativa de censura, pela Turquia, de um filme sobre o 
genocídio arménio 

E-1327/06 

Mario Borghezio Tentativa de censura, pela Turquia, de um filme sobre o 
genocídio arménio 

E-1328/06 

Georgios Karatzaferis Comércio fixo ao ar livre E-1329/06 

Alyn Smith Violações dos direitos humanos do povo curdo na Turquia E-1330/06 
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Autor Objecto N° 

Edit Herczog Recomendação sobre a gestão transfronteiriça colectiva do 
direito de autor e dos direitos conexos no domínio dos 
serviços musicais em linha legais 

E-1331/06 

Sajjad Karim Parceria estratégica entre a UE - Índia e "o jogo do 
conhecimento" 

E-1332/06 

Glenys Kinnock, Glyn Ford e 
Claude Moraes 

Mês da História da Negritude na União Europeia E-1333/06 

Sajjad Karim Direitos do Homem no Catar E-1334/06 

Elspeth Attwooll Caça de aves em Malta E-1335/06 

Baroness Sarah Ludford Facilidade de acesso aos sítios web da Comissão E-1336/06 

Cecilia Malmström Programa de saúde para o Zimbabué E-1337/06 

Bairbre de Brún Aterro sanitário nas proximidades de Belfast P-1338/06 

Stavros Arnaoutakis Inundações repetidas na região de fronteira do Evros P-1339/06 

Emilio Menéndez del Valle Ataque israelita à prisão de Jericó E-1340/06 

Dan Jørgensen Caça de focas no Canadá E-1341/06 

Herbert Bösch Acusação de nepotismo contra o OLAF E-1342/06 

Herbert Bösch Adjudicação de contrato para a prestação de serviços de 
segurança e vigilância no Luxemburgo 

E-1343/06 

Mathieu Grosch Aplicação da Directiva 2002/15/CE relativa à organização 
do tempo de trabalho 

E-1344/06 

 Pergunta anulada E-1345/06 

Frieda Brepoels Rapto de Abdul Achmadov em Grosny E-1346/06 

Eija-Riitta Korhola Bioenergia E-1347/06 

Katerina Batzeli Catástrofe no Nomos de Evros P-1348/06 

Alyn Smith Órgãos de igreja E-1349/06 

Anne Van Lancker e Glenys 
Kinnock 

Repartição do orçamento entre os países elegíveis para 
medidas de acompanhamento no âmbito do Protocolo do 
Açúcar 

E-1350/06 

Graham Watson Imposição por Israel de fronteiras unilaterais na Palestina E-1351/06 

Sophia in 't Veld Habitação social E-1352/06 

Ulrich Stockmann Luta contra a pandemia a nível europeu E-1353/06 
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Autor Objecto N° 

Graham Watson Notários britânicos que trabalham em França e em 
Espanha 

E-1354/06 

Andrew Duff Órgãos de tubos europeus E-1355/06 

Ashley Mote Ofertas públicas de aquisição E-1356/06 

Ashley Mote Pensões das instituições comunitárias E-1357/06 

Ashley Mote Sistema métrico ou sistema imperial E-1358/06 

Ashley Mote Cortes na saúde E-1359/06 

Ashley Mote Conselho Europeu para o Desenvolvimento Económico 
(EEDC) 

E-1360/06 

Ashley Mote Auditorias inexactas e incompletas E-1361/06 

Ashley Mote Agricultura biológica E-1362/06 

Cristobal Montoro Romero Azeite P-1363/06 

Werner Langen Deslocalização de empresas P-1364/06 

Charles Tannock Processo contra Abdul Rahman, julgado no Afeganistão 
por apostasia, crime punido com pena de morte 

P-1365/06 

Rosa Miguélez Ramos Navio-fábrica autorizado a pescar no Gran Sol E-1366/06 

Hiltrud Breyer Plataforma tecnológica "plantas para o futuro" E-1367/06 

Robert Goebbels Interpretação da nomenclatura combinada para efeitos de 
classificação pautal 

E-1368/06 

Konstantinos Hatzidakis Mobilidade transfronteiriça e emprego na UE E-1369/06 

Konstantinos Hatzidakis Despesas em matéria de investigação e tecnologia nos 
Estados-Membros da UE 

E-1370/06 

Konstantinos Hatzidakis Obrigações dos fundos de pensões na Grécia e na UE E-1371/06 

Dimitrios Papadimoulis Regime de pensões dos funcionários públicos e dos 
membros das Forças Armadas gregas 

E-1372/06 

Charles Tannock Processo contra Abdul Rahman, julgado no Afeganistão 
por apostasia, crime punido com pena de morte 

E-1373/06 

Ashley Mote Facturas fraudulentas E-1374/06 

Ilda Figueiredo Defesa dos vitivinicultores na comercialização do vinho E-1375/06 

Ilda Figueiredo Situação da indústria do calçado na União Europeia E-1376/06 

Ilda Figueiredo As mulheres e o desporto E-1377/06 

Ilda Figueiredo Defesa do multilinguismo E-1378/06 
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Autor Objecto N° 

Rosa Miguélez Ramos Gripe aviária: medidas de apoio ao mercado P-1379/06 

Anne Jensen Bielorrússia P-1380/06 

Thomas Ulmer Autorização de fumar no campeonato mundial de futebol P-1381/06 

Georgios Papastamkos Planos de construção de centrais nucleares na Turquia P-1382/06 

Cristiana Muscardini Afeganistão e direitos do Homem P-1383/06 

 Pergunta anulada P-1384/06 

Marcin Libicki Declaração do Comissário Joaquín Almunia sobre a data 
de entrada da Polónia na zona euro 

P-1385/06 

Gay Mitchell Processo de auditoria E-1386/06 

Gay Mitchell Adopção de crianças romenas E-1387/06 

Gay Mitchell Prostituição e tráfico de mulheres durante o Campeonato 
do Mundo de Futebol 

E-1388/06 

Gay Mitchell Prostituição e tráfico de mulheres durante o Campeonato 
do Mundo de Futebol 

E-1389/06 

Marc Tarabella Revisão da directiva relativa às garantias relacionadas 
com a venda de bens de consumo 

E-1390/06 

Willy Meyer Pleite Catástrofe humanitária ao largo das ilhas Canárias 
(Espanha) 

E-1391/06 

Willy Meyer Pleite Incumprimento da regulamentação europeia na duplicação 
da estrada M-501 de Madrid, em Espanha 

E-1392/06 

Dan Jørgensen Exportações ilegais de resíduos electrónicos para países 
não membros da OCDE 

E-1393/06 

Heinz Kindermann e outros Controlo e saneamento de determinadas doenças dos 
bovinos na União Europeia 

E-1394/06 

Hiltrud Breyer Informação sobre o valor das ajudas comunitárias 
concedidas à Renânia do Norte  Vestefália entre Janeiro 
de 2000 e Dezembro de 2005 

E-1395/06 

Hiltrud Breyer Composição dos grupos de peritos e comités criados pela 
Comissão 

E-1396/06 

Georgios Papastamkos Planos de construção de centrais nucleares na Turquia E-1397/06 

Glyn Ford Processos internacionais de adopção em curso na 
Roménia 

E-1398/06 

Glyn Ford Air Koryo E-1399/06 

Thomas Wise Caça em Malta E-1400/06 
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Sharon Bowles DG Concorrência - consultas E-1401/06 

Thijs Berman Directiva relativa ao estabelecimento de regras mínimas 
para a protecção dos frangos de carne 

P-1402/06 

Robert Kilroy-Silk Falta de competitividade da UE E-1403/06 

Robert Kilroy-Silk Subvencionamento do Hamas pelos contribuintes 
britânicos 

E-1404/06 

Bill Newton Dunn Sétimo Programa-Quadro de Investigação E-1405/06 

Witold Tomczak Recrutamento de polacos pela Comissão E-1406/06 

 Pergunta anulada E-1407/06 

Marta Vincenzi Emprego P-1408/06 

Robert Evans Lei romena sobre as religiões P-1409/06 

Raül Romeva i Rueda Obras de hidráulica em Castela - La Mancha (Espanha) E-1410/06 

Jutta Haug Subvenções a cargo do orçamento da UE E-1411/06 

David Hammerstein Mintz, Sepp 
Kusstatscher e Claude Turmes 

Consequências humanas, ecológicas e económicas de 
Chernobil 

E-1412/06 

Marie Isler Béguin, Pierre 
Jonckheer e Bart Staes 

Apoio da Comissão às vítimas do acidente de Chernobil E-1413/06 

Rebecca Harms e outros Efeitos de Chernobil sobre os seres humanos e a biosfera E-1414/06 

Kathalijne Buitenweg, Monica 
Frassoni e Caroline Lucas 

Gestão dos resíduos radioactivos de Chernobil E-1415/06 

Caroline Lucas Tempos de transporte e densidade de carga no transporte a 
longa distância de animais 

E-1416/06 

Péter Olajos Extracção ilegal de madeira na Roménia P-1417/06 

Paweł Piskorski Reconhecimento das qualificações profissionais dos 
médicos polacos na Alemanha 

P-1418/06 

Herbert Bösch Qualidade dos cursos de línguas da Comissão E-1419/06 

Cem Özdemir Impacte dos projectos das centrais hidroeléctricas turcas 
de Ilisu e Yusufeli em quatro zonas a proteger nos termos 
da Directiva relativa à conservação das aves selvagens 

E-1420/06 
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Marie-Noëlle Lienemann e Maria 
Matsouka 

Repercussões da lei francesa relativa ao contrato de 
primeiro emprego: conflitos sociais e agravamento da 
precariedade no mercado de trabalho 

E-1421/06 

Marc Tarabella Aplicação do regulamento 261/2004 que estabelece regras 
comuns para a indemnização e a assistência aos 
passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de 
embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos 
voos 

E-1422/06 

Erik Meijer Consequências para a opinião pública croata do 
desvanecimento das perspectivas de rápida adesão à UE e 
receio de derrapagem de um mercado balcânico 

E-1423/06 

Erik Meijer Quinta fase de privatização da antiga propriedade social 
na Croácia: opção política voluntária ou cumprimento de 
obrigações impostas pela UE 

E-1424/06 

Paweł Piskorski Situação dos cristãos no Afeganistão E-1425/06 

Georgios Karatzaferis Insucesso da candidatura de Salónica à organização da 
Expo 2008 

E-1426/06 

Georgios Karatzaferis Insucesso da candidatura de Salónica à organização da 
Expo 2008 

E-1427/06 

Georgios Karatzaferis Financiamento de projectos em Salónica E-1428/06 

Georgios Karatzaferis Projectos destinados a melhorar o nível tecnológico de 
Salónica 

E-1429/06 

Georgios Karatzaferis Remodelação do porto de Salónica E-1430/06 

Georgios Karatzaferis Compromissos legais no âmbito do 3° QCA para a Grécia E-1431/06 

Georgios Karatzaferis Financiamento de nós rodoviários em Salónica E-1432/06 

Georgios Karatzaferis Serviço especial de gestão do INTERREG E-1433/06 

Georgios Karatzaferis Criação de uma Universidade Internacional em Salónica E-1434/06 

Georgios Karatzaferis ELTA (correios da Grécia) e centros de saúde urbanos na 
região de Salónica 

E-1435/06 

Georgios Karatzaferis Parques de estacionamento subterrâneos em Salónica E-1436/06 

Antonio Tajani e outros Financiamento comunitário do aeroporto de Atenas E-1437/06 

Antonio Tajani, Mario Mauro e Iles 
Braghetto 

Presumível condenação à morte de um cidadão afegão 
convertido ao catolicismo 

E-1438/06 

María Salinas García Decisão no TUE contra a reforma do algodão P-1439/06 
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Anna Záborská Bases e referências científicas de um relatório da 
Comissão 

P-1440/06 

Chris Davies Aplicação da Directiva-Quadro "Água" - Princípio do 
poluidor-pagador 

P-1441/06 

Armando Dionisi Norma "de minimis" no sector dos transportes P-1442/06 

Roberta Angelilli Plano regulador geral de Roma: possível incumprimento 
da legislação europeia sobre avaliação do impacto 
ambiental de determinadas actividades estratégicas 

P-1443/06 

María Salinas García Protecção do lince ibérico E-1444/06 

Dan Jørgensen Sistema alemão de depósito E-1445/06 

Alexander Alvaro Conservação de dados E-1446/06 

Georgios Karatzaferis Insulto para a Grécia e a UE o video clip grego para a 
Eurovisão 

E-1447/06 

Dimitrios Papadimoulis Transporte ilegal de animais de companhia E-1448/06 

Dimitrios Papadimoulis Redes transeuropeias de transportes E-1449/06 

Dimitrios Papadimoulis O porto de Famagusta E-1450/06 

Dimitrios Papadimoulis Privilégios do Banco Agrícola da Grécia E-1451/06 

Chris Davies Regime de comércio de licenças de emissão E-1452/06 

Chris Davies Regime de comércio de licenças de emissão e 
competitividade 

E-1453/06 

Chris Davies Exclusão da turfa no rótulo ecológico para correctores de 
solos e suportes de cultura 

E-1454/06 

Chris Davies Directiva relativa aos veículos em fim de vida E-1455/06 

Chris Davies Directiva relativa aos ensaios clínicos E-1456/06 

Robert Kilroy-Silk Prémios literários racistas E-1457/06 

Robert Kilroy-Silk Maus-tratos infligidos a crianças em escolas religiosas 
islâmicas 

E-1458/06 

Robert Kilroy-Silk Racistas franceses E-1459/06 

Robert Kilroy-Silk Casamentos forçados E-1460/06 

Margrietus van den Berg Acordo de pesca com a África Ocidental E-1461/06 

Margrietus van den Berg Banco Europeu de Investimento E-1462/06 

Brigitte Douay Construção do canal Sena-Escaut P-1463/06 
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Georgios Karatzaferis Apoio pela UE da diáspora grega E-1464/06 

Kyriacos Triantaphyllides Continuação da presença das forças armadas turcas em 
Chipre 

E-1465/06 

Kyriacos Triantaphyllides Interferências na justiça turca E-1466/06 

Kyriacos Triantaphyllides A Turquia cativa dos militares E-1467/06 

Gisela Kallenbach Financiamento da Câmara dos Crimes de Guerra na 
Bósnia-Herzegovina 

E-1468/06 

Gisela Kallenbach Financiamento da Câmara dos Crimes de Guerra na 
Bósnia-Herzegovina 

E-1469/06 

Robert Kilroy-Silk Muçulmano ameaçado de morte por se converter ao 
cristianismo 

E-1470/06 

Bart Staes Tráfico de órgãos de presos chineses executados E-1471/06 

Bart Staes Tráfico de órgãos de presos chineses executados E-1472/06 

István Pálfi Utilização correcta das ajudas de pré-adesão na Roménia e 
na Bulgária 

P-1473/06 

Joseph Muscat Manifestações pacíficas P-1474/06 

Richard Corbett Projecto de desenvolvimento da marina e do porto de 
Whitby 

E-1475/06 

Linda McAvan Dejectos humanos e águas residuais nas forragens E-1476/06 

Péter Olajos Quais são as acções da UE para apoiar activistas agro-
ambientais na Hungria? 

E-1477/06 

Jonas Sjöstedt Posição da Comissão relativamente ao princípio de 
interesse geral na Suécia 

E-1478/06 

Glyn Ford Encerramento das fábricas Hygrade em Chard, Somerset, 
e em Chippenham, Wiltshire 

P-1479/06 

Glyn Ford Casos de adopção internacional pendentes na Roménia E-1480/06 

Glyn Ford Energia das marés E-1481/06 

Glyn Ford Fundos destinados à energia renovável no período de 
2000-2005 

E-1482/06 

Hélène Goudin Pesticidas nocivos E-1483/06 

Hélène Goudin Acordo de pesca entre a UE e o Senegal E-1484/06 

Hélène Goudin Protecção dos habitats naturais e das espécies na UE P-1485/06 
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Rebecca Harms Repercussões na União Europeia do acidente nuclear de 
Chernobil ocorrido em 1986 

P-1486/06 

Katerina Batzeli e Evangelia 
Tzampazi 

Despesas da DEI na aquisição de direitos de emissão E-1487/06 

Jill Evans Comunicações telefónicas não solicitadas E-1488/06 

Mary McDonald Financiamento do Plano de Acção Europeu "Ambiente e 
Saúde" 

E-1489/06 

Mary McDonald Financiamento do Plano de Acção Europeu "Ambiente e 
Saúde" 

E-1490/06 

Mary McDonald Actividade profissional das mulheres e estruturas de 
acolhimento de crianças 

E-1491/06 

Mary McDonald Biocombustíveis E-1492/06 

Mary McDonald Regulamentação comunitária em matéria de ajudas 
estatais 

E-1493/06 

Mary McDonald Livro Branco sobre a Política Europeia de Comunicação e 
língua irlandesa 

E-1494/06 

Mary McDonald Cumprimento da legislação REACH E-1495/06 

Mary McDonald Procedimento de selecção dos sítios destinados a instalar 
estações de tratamento de águas residuais 

E-1496/06 

Mary McDonald Política energética integrada da União Europeia E-1497/06 

Mary McDonald Zonas Especiais de Preservação E-1498/06 

Mary McDonald Política Comum da Pesca E-1499/06 

Chris Davies Criação de porcos e bem-estar dos animais E-1500/06 

Chris Davies Informações sobre os ovos destinadas aos consumidores E-1501/06 

Chris Davies Directiva relativa às galinhas poedeiras E-1502/06 

Chris Davies Negociações da OMC e bem-estar dos animais E-1503/06 

Camiel Eurlings Acção da UE a favor de manifestantes pacíficos detidos 
em Minsk e acção europeia conjunta no âmbito da OSCE 

E-1504/06 

Luis de Grandes Pascual Independência e integridade do poder judicial na Roménia P-1505/06 

Maria Matsouka Repercussões da lei francesa relativa ao contrato de 
primeiro emprego (CPE): conflitos sociais e agravamento 
da precaridade no mercado de trabalho 

P-1506/06 

Véronique De Keyser Estatuto do Hamas P-1507/06 
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Rosa Miguélez Ramos Co-financiamento de medidas de mercado da PAC E-1508/06 

Josu Ortuondo Larrea Impacto ambiental e socioeconómico das obras do Porto 
Exterior de Punta Langosteira na Corunha (Galiza, 
Espanha) 

E-1509/06 

Daniel Caspary Perseguição de cristãos em Belém E-1510/06 

Daniel Caspary Perseguição de cristãos em Belém E-1511/06 

Kyriacos Triantaphyllides Constituição Europeia e declarações do Presidente polaco E-1512/06 

Kyriacos Triantaphyllides Contrato Primeiro Emprego e incidentes em França E-1513/06 

Kyriacos Triantaphyllides Poluição do ambiente E-1514/06 

Dimitrios Papadimoulis Processo de concurso para contratos de fornecimento de 
energia eléctrica na Grécia 

E-1515/06 

Nikolaos Sifunakis e Katerina 
Batzeli 

Negociações com vista a encontrar uma solução para a 
questão da Olympic Airways 

E-1516/06 

Margrietus van den Berg Visita de tróica de embaixadores da UE a Papua Ocidental E-1517/06 

Margrietus van den Berg Visita de tróica de embaixadores da UE a Papua Ocidental E-1518/06 

Avril Doyle Transferência de resíduos de Dublim para a Europa 
continental 

E-1519/06 

Mary McDonald Acesso a assistência judiciária gratuita E-1520/06 

James Elles Pedido de manutenção da derrogação concedida ao Reino 
Unido relativamente à aplicação de taxas integrais do IVA 
e de impostos especiais de consumo sobre o gasóleo 
vermelho utilizado pelas embarcações de recreio ao abrigo 
da Directiva 2003/96/CE do Conselho 

E-1521/06 

Bart Staes Direitos do Homem na Turquia - homicídio de Ferho e 
Fatim Akgül 

E-1522/06 

Ilda Figueiredo Apoio ao aprovisionamento de água no Algarve E-1523/06 

Ilda Figueiredo Apoio às populações vítimas dos incêndios florestais E-1524/06 

Ilda Figueiredo Apoios comunitários para projectos de dragagem e 
despoluição no Algarve 

E-1525/06 

Ilda Figueiredo Contra a exploração de trabalhadores portugueses na 
Holanda e outros países 

E-1526/06 

Ilda Figueiredo Financiamento comunitário para rotunda no IC 27 E-1527/06 

Eija-Riitta Korhola Eventual comércio de emissões de óxidos de azoto (NOx) E-1528/06 

Robert Kilroy-Silk Recusa do Temodal aos cidadãos britânicos E-1529/06 
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Robert Kilroy-Silk Igualdade nos cuidados de saúde E-1530/06 

Roberto Musacchio Porto turístico de Marina di Pisa E-1531/06 

Ilda Figueiredo Conclusão das obras da barragem de Odelouca E-1532/06 

Ilda Figueiredo Melhoria das condições do porto de pesca de 
Portimão/Lagoa e apoio aos pescadores 

E-1533/06 

Ilda Figueiredo Defesa do Rio Arade E-1534/06 

Willy Meyer Pleite Assassinato na Turquia dos pais do presidente do Instituto 
Curdo de Bruxelas 

E-1535/06 

Willy Meyer Pleite Qualidade da água destinada ao consumo humano E-1536/06 

Willy Meyer Pleite Salmão de viveiro norueguês ameaça salmão selvagem E-1537/06 

Dimitrios Papadimoulis Atraso do Estado belga na transposição da Directiva 
2002/49/CE 

E-1538/06 

Roberta Angelilli Violação dos direitos do Homem: intervenção das 
instituições europeias no processo Abdul Rahman 

E-1539/06 

Adriana Poli Bortone Taxa anti-dumping sobre o calçado importado da China e 
do Vietname 

E-1540/06 

Charlotte Cederschiöld Comércio de direitos de emissão E-1541/06 

Mairead McGuinness Impacto da directiva relativa aos biocidas sobre a  
profissão de embalsamador 

P-1542/06 

Antonios Trakatellis Transmissão à Autoridade Europeia para a Segurança dos 
alimentos e à Comissão do estudo sobre os múltiplos 
efeitos cancerígenos do Aspartame: protecção da saúde 
pública 

P-1543/06 

Pedro Guerreiro Acordo de pesca com Marrocos e a defesa dos legítimos 
direitos do povo sarauita 

P-1544/06 

Marcello Vernola Escolas europeias de Bruxelas - transferência de algumas 
secções 

E-1545/06 

Bart Staes Situação na Etiópia E-1546/06 

Witold Tomczak Bloqueio das exportações polacas para a Rússia e a 
Ucrânia 

E-1547/06 

Pedro Guerreiro Quadro  financeiro para 2007-2013 e as regiões do 
denominado "efeito estatístico", como o Algarve 

E-1548/06 

Pedro Guerreiro Comércio de rochas ornamentais E-1549/06 

Pedro Guerreiro Linha ferroviária do Sado, em Portugal E-1550/06 
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Pedro Guerreiro Situação do sector das rochas ornamentais E-1551/06 

Pedro Guerreiro Situação do sector das rochas ornamentais (mármores) no 
Alentejo 

E-1552/06 

Pedro Guerreiro Ponte internacional do Guadiana - Alcoutim/Sanlúcar E-1553/06 

Pedro Guerreiro Financiamento dos planos de recuperação no quadro da 
Política Comum das Pescas 

E-1554/06 

Pedro Guerreiro Quadro financeiro para 2007-2013 e o financiamento da 
Rede Natura 2000 

E-1555/06 

Pedro Guerreiro Quadro financeiro para 207-2013 e as regiões do 
denominado "efeito estatístico", como o Algarve 

E-1556/06 

Ilda Figueiredo Solidariedade com os portugueses repatriados do Canadá E-1557/06 

Henrik Lax Promoção da utilização de biocombustíveis E-1558/06 

Ioannis Gklavakis Danos causados pelas inundações P-1559/06 

Gitte Seeberg Situação dos direitos humanos no Sri Lanka P-1560/06 

James Nicholson Liberdade religiosa na Indonésia P-1561/06 

Marc Tarabella Má gestão das dotações destinadas aos projectos 
específicos de apoio à política dos consumidores 

P-1562/06 

José García-Margallo y Marfil e 
Cristina Gutiérrez-Cortines 

Situação actual do programa AGUA E-1563/06 

Gitte Seeberg Transporte de animais E-1564/06 

Dimitrios Papadimoulis Aplicação da Directiva 2002/98/CE pelas autoridades 
gregas 

E-1565/06 

Giorgos Dimitrakopoulos Protecção da saúde humana E-1566/06 

Stavros Arnaoutakis Promoção, preparação e modo de funcionamento da nova 
iniciativa JEREMY 

E-1567/06 

 Pergunta anulada E-1568/06 

Chris Davies Óleo de palma E-1569/06 

Chris Davies Directiva relativa à concepção ecológica E-1570/06 

Avril Doyle Financiamento pela UE de programas de investigação 
conjunta com países em desenvolvimento 

E-1571/06 

Avril Doyle Revelação dos ingredientes dos produtos do tabaco E-1572/06 

Sajjad Karim Discriminação contra a minoria Roma na Roménia E-1573/06 
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Monica Frassoni e outros Aeroporto de Malpensa 2000 - Processo 5129/01 - Pedido 
de não arquivamento 

E-1574/06 

Frieda Brepoels Norma ISO para o tabaco de enrolar E-1575/06 

Andrzej Szejna Carta do Ministério da Educação e Ciência da Polónia P-1576/06 

Czesław Siekierski Medidas de apoio ao sector avícola P-1577/06 

Richard Corbett Mercado único no sector dos veículos automóveis E-1578/06 

Peter Skinner Deixar de fumar E-1579/06 

Peter Skinner Política de controlo do tabaco E-1580/06 

Erik Meijer Possibilidade de uma proibição comunitária de importação 
de madeira derrubada ilegalmente com origem fora da UE 

E-1581/06 

Chris Davies Expansão da zona euro - os 13 infelizes P-1582/06 

Robert Evans Normas da FIFA aplicáveis aos jogadores internacionais P-1583/06 

Paul van Buitenen Testes obrigatórios de carcinogenicidade dos aditivos 
alimentares, p. ex. o aspártamo, para ser autorizada a sua 
colocação no mercado da UE 

E-1584/06 

Edward McMillan-Scott Subsídios a explorações agrícolas de montanha E-1585/06 

Timothy Kirkhope Monopólios nacionais nos Países Baixos P-1586/06 

Carl Schlyter Proibição de produtos derivados da foca P-1587/06 

Robert Kilroy-Silk Práticas anti-concorrenciais na UE prejudicam a economia 
do Reino Unido 

E-1588/06 

Charles Tannock e Peter Skinner Alegada discriminação de "outlets" retalhistas de outros 
Estados-Membros da UE que pretendem abrir ao 
domingo, na Bélgica 

E-1589/06 

Esther Herranz García Tomate transformado P-1590/06 

Paulo Casaca Campo de concentação de Sujiatun P-1591/06 

Jana Bobošíková Disposições relativas às audições na Comissão Europeia E-1592/06 

Robert Kilroy-Silk Exploração, pela União Europeia, de médicos e 
enfermeiras do Terceiro Mundo 

E-1593/06 

Paulo Casaca Prisioneiros sem julgamento na Síria E-1594/06 

Guido Sacconi Programa Life e objectivos do projecto de reabilitação 
integrada dos campos de poços alimentados pelo rio 
Serchio 

P-1595/06 
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Christopher Heaton-Harris Aplicação do Direito da concorrência - Microsoft P-1596/06 

Saïd El Khadraoui Utilização de placas de matrícula comerciais e importação 
de automóveis em segunda mão na União Europeia 

E-1597/06 

Jan Mulder Directivas relativas à conservação das aves e dos habitats 
naturais e anulação das licenças de disseminação de 
mexilhão importado no Escaut Oriental (Países Baixos) 

E-1598/06 

Véronique Mathieu Crise da gripe aviária, perenidade da caça na Europa e 
ameaças potenciais para a conservação das populações de 
aves selvagens 

P-1599/06 

Marcin Libicki Declaração do presidente da Comissão sobre o recurso da 
Polónia da decisão da Comissão no sentido de autorizar a 
fusão dos bancos "Pekao SA" e "BPH" e ameaça à 
independência do Banco Nacional da Polónia 

P-1600/06 

Gabriele Stauner Fraude no IVA de tipo "carrossel" E-1601/06 

Gabriele Stauner A missão do OLAF no combate ao IVA de tipo 
"carrossel" 

E-1602/06 

Dimitrios Papadimoulis Rendimento mínimo garantido E-1603/06 

Dimitrios Papadimoulis Rendimento mínimo garantido E-1604/06 

Graham Watson, Annemie Neyts-
Uyttebroeck e Cecilia Malmström 

Síria: activista pacifista Kamal al-Labwani detido no 
regresso a Damasco 

E-1605/06 

Graham Watson, Annemie Neyts-
Uyttebroeck e Cecilia Malmström 

Síria: activista pacifista Kamal al-Labwani detido no 
regresso a Damasco 

E-1606/06 

Catherine Stihler Condução à esquerda E-1607/06 

Frieda Brepoels Importância económica do turismo na Europa E-1608/06 

Marcin Libicki Criação pela Comissão de um programa de ajuda a 
estudantes perseguidos da Bielorrússia 

E-1609/06 

Marcin Libicki Criação pela Comissão de um programa de ajuda a 
estudantes perseguidos da Bielorrússia 

E-1610/06 

Ivo Belet Independência dos membros do Tribunal de Contas P-1611/06 

Dirk Sterckx Secções linguísticas das Escolas Europeias P-1612/06 

Maria Badia I Cutchet Ensino primário gratuito universal E-1613/06 

Christopher Heaton-Harris Dados do Eurostat sobre as pensões na UE E-1614/06 

Roberta Angelilli Protecção dos trabalhadores do mar contra os riscos de 
contágio da gripe das aves 

E-1615/06 
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Roberta Angelilli Protecção do emprego no âmbito da privatização da 
Tirrenia Spa 

E-1616/06 

Roberta Angelilli Fundos para cursos de alta formação na zona de Roma 
denominada Cinquina 

E-1617/06 

Roberta Angelilli Fundos para uma associação desportiva com objectivos 
morais e de assistência 

E-1618/06 

Roberta Angelilli Fundos para a valorização do território da Sabina na Itália 
central 

E-1619/06 

Roberta Angelilli Fundos para a publicação de uma revista a favor de uma 
nova cultura da água 

E-1620/06 

Cristiana Muscardini "Fritz" e a liberdade E-1621/06 

Jamila Madeira Execução de decisões em matéria matrimonial e de 
responsabilidade parental 

E-1622/06 

Jamila Madeira Execução de decisões em matéria matrimonial e de 
responsabilidade parental 

E-1623/06 

Corien Wortmann-Kool Pergunta complementar sobre multas aplicadas aos 
transportadores rodoviários na Alemanha 

P-1624/06 

Adam Gierek Patente comunitária P-1625/06 

José García-Margallo y Marfil Situação relativa à comunicação das medidas nacionais de 
execução das directivas referentes ao emprego e aos 
assuntos sociais 

E-1626/06 

José García-Margallo y Marfil Situação relativa à comunicação das medidas nacionais de 
execução das directivas referentes às empresas 

E-1627/06 

José García-Margallo y Marfil Situação relativa à comunicação das medidas nacionais de 
execução das directivas referentes à fiscalidade e à união 
aduaneira 

E-1628/06 

José García-Margallo y Marfil Situação relativa à comunicação das medidas nacionais de 
execução das directivas referentes à justiça, à liberdade e à 
segurança 

E-1629/06 

José García-Margallo y Marfil Situação relativa à comunicação das medidas nacionais de 
execução das directivas referentes ao ambiente 

E-1630/06 

José García-Margallo y Marfil Situação relativa à comunicação das medidas nacionais de 
execução das directivas referentes ao mercado interno 

E-1631/06 
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José García-Margallo y Marfil Situação relativa à comunicação das medidas nacionais de 
execução das directivas referentes à saúde e à defesa dos 
consumidores 

E-1632/06 

José García-Margallo y Marfil Situação relativa à comunicação das medidas nacionais de 
execução das directivas referentes à sociedade da 
informação 

E-1633/06 

José García-Margallo y Marfil Situação relativa à comunicação das medidas nacionais de 
execução das directivas nos domínios da energia e dos 
transportes 

E-1634/06 

Hiltrud Breyer Isopropil tioxantono nos produtos alimentares E-1635/06 

Feleknas Uca A situação da liberdade de culto dos Yezidas na Turquia E-1636/06 

Manolis Mavrommatis Emissão de notas de 0,5, 1 e 2 euros E-1637/06 

Chris Davies Emissões de dióxido de carbono dos veículos a motor E-1638/06 

James Allister Órgãos de tubos E-1639/06 

Péter Olajos O papel da UE no combate à produção ilegal de árvores 
destinadas ao fornecimento de madeiras na Roménia 

E-1640/06 

Paulo Casaca Imposição fiscal sobre o chá E-1641/06 

Georgios Karatzaferis Via Egnatia P-1642/06 

Pierre Jonckheer Contratação do Sr. Wathelet, antigo juiz do Tribunal de 
Justiça, para assistir a Microsoft num processo junto do 
TJCE contra a Comissão 

P-1643/06 

Romano La Russa Prodi e o KGB P-1644/06 

Salvatore Tatarella Prodi e o KGB P-1645/06 

María Ayuso González Directiva 2000/35/CE relativa às medidas de luta contra 
os atrasos de pagamento nas transacções comerciais 

P-1646/06 

Glenys Kinnock Aplicação de taxas aos serviços de saúde nos países em 
desenvolvimento 

P-1647/06 

Sophia in 't Veld Transmissão aos Estados Unidos de dados de passageiros 
para impedir a propagação de doenças contagiosas como a 
gripe aviária 

P-1648/06 

Jules Maaten Vírus da gripe das aves nas águas balneares P-1649/06 

Iratxe García Pérez Compatibilidade do Decreto 189/1997 de Castilla y León 
com a Directiva 2001/77/CE 

P-1650/06 

José García-Margallo y Marfil Os citrinos e as práticas das empresas "hard discount" E-1651/06 
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Princípios de rastreabilidade do Comité do Codex E-1652/06 

David Hammerstein Mintz Construção de uma instalação de produção de gás no 
Porto de Arinaga 

E-1653/06 

Willy Meyer Pleite Acções hostis contra empresas europeias ao abrigo da lei 
Helms-Burton 

E-1654/06 

Willy Meyer Pleite Violação da regulamentação europeia devida à construção 
de uma refinaria de petróleo na Estremadura (Espanha) 

E-1655/06 

Mogens Camre Processo antitrust contra a Microsoft instaurado pela 
Comissão 

E-1656/06 

Mogens Camre Cumprimento das orientações contidas na decisão da 
Comissão de Março de 2004 por parte da Microsoft 

E-1657/06 

Georgios Karatzaferis Financiamentos a título da lei de desenvolvimento na 
Grécia 

E-1658/06 

Georgios Karatzaferis Estranha interpretação do Comissário Olli Rehn de um 
relatório elaborado pela Delegação da Comissão em 
Skopje 

E-1659/06 

Maria Matsouka A Grécia afasta-se dos objectivos de Lisboa - sério atraso 
na promoção do conhecimento tecnológico 

E-1660/06 

Graham Watson Violação dos direitos humanos em Singapura E-1661/06 

Ashley Mote Propaganda política ilegal dirigida aos estudantes no 
Reino Unido 

E-1662/06 

Ashley Mote Serviços ferroviários da costa Sul da Inglaterra E-1663/06 

Ashley Mote Pagamento dos subsídios agrícolas no Reino Unido E-1664/06 

Paul Verges Reforma da OCM do açúcar E-1665/06 

Hélène Flautre e Pierre Jonckheer Canal Sena-Escaut E-1666/06 

Cristiana Muscardini e outros Declarações do Deputado Batten E-1667/06 

Saïd El Khadraoui Agentes de segurança armados a bordo de aviões E-1668/06 

Ilda Figueiredo Direitos dos agricultores arrendatários E-1669/06 

Ilda Figueiredo Discriminação dos trabalhadores portugueses na Holanda E-1670/06 

Georgios Karatzaferis Cremação dos mortos E-1671/06 

Georgios Karatzaferis Cremação dos mortos E-1672/06 

Alfonso Andria Escola Europeia IV em Laeken P-1673/06 
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Lapo Pistelli Escolas Europeias de Bruxelas - matrículas P-1674/06 

Mogens Camre Medidas restritivas da Turquia aplicadas ao tráfego 
marítimo e aéreo cipriota 

E-1675/06 

Mogens Camre Consequências da atitude da Turquia para com Chipre E-1676/06 

Michl Ebner Ácidos gordos "trans" E-1677/06 

Herbert Bösch Situação dos direitos humanos na Roménia E-1678/06 

Dimitrios Papadimoulis Aplicação da Directiva 2000/78/CE pelas forças armadas 
gregas 

E-1679/06 

Georgios Karatzaferis Circulação de automóveis com matricula comunitária na 
Grécia 

E-1680/06 

Andres Tarand e Reino Paasilinna Protecção do mar Báltico contra as marés negras E-1681/06 

Marcello Vernola O suplício de Chipre pela Turquia P-1682/06 

Paul van Buitenen Publicação das conclusões da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos (EFSA) sobre os efeitos 
cancerígenos do aspartame antes de a Comissão adoptar 
uma decisão sobre o uso desse adoçante nos alimentos 

P-1683/06 

Dorette Corbey Publicação da avaliação ex-ante e ex-post dos acordos de 
pesca celebrados entre a UE e países terceiros 

P-1684/06 

Daniel Caspary Pertença à OMC e acordo comercial com a Arábia Saudita E-1685/06 

Jutta Haug e Karin Jöns Artigo II.5.1 das Condições gerais aplicáveis às 
convenções de subvenção de acções co-financiadas pela 
Comissão Europeia - publicidade 

E-1686/06 

Glenys Kinnock Reforço da capacidade dos parlamentos E-1687/06 

Catherine Stihler Proibição de fumar E-1688/06 

Catherine Stihler Cavalos e pagamento único por exploração E-1689/06 

Catherine Stihler Mercearias em linha E-1690/06 

Chris Davies Chipre e os Jogos Olímpicos E-1691/06 

Daniel Hannan Directiva sobre a mediação de seguros E-1692/06 

Daniel Hannan Directiva RoHS E-1693/06 

Frédérique Ries Introdução do número de emergência 112 nos Estados-
Membros 

E-1694/06 
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Paul van Buitenen Consequências de actos incompatíveis com a natureza das 
funções confiadas a um membro do Tribunal de Contas 

E-1695/06 

Erna Hennicot-Schoepges Situação das escolas europeias na sequência de um 
relatório do Provedor de Justiça Europeu elaborado no 
âmbito de uma queixa apresentada contra as escolas 
europeias 

E-1696/06 

 Pergunta anulada E-1697/06 

Erik Meijer Utilização de telemóveis pelos motoristas de autocarro em 
estradas perigosas num país candidato à adesão e normas 
habituais nessa matéria no território da UE 

E-1698/06 

Erik Meijer Confiscação rápida do passaporte sem explicações ao 
titular e possibilidade de roubo devido à devolução 
bastante tardia pela polícia fronteiriça da Roménia 

E-1699/06 

Georgios Papastamkos Contratos públicos P-1700/06 

Raül Romeva i Rueda Desaparecidos na Argélia E-1701/06 

Raül Romeva i Rueda Desaparecidos na Argélia E-1702/06 

Raül Romeva i Rueda e outros Utilização da força por parte da polícia marroquina E-1703/06 

Raül Romeva i Rueda e outros Utilização da força por parte da polícia marroquina E-1704/06 

Raül Romeva i Rueda e outros Utilização da força por parte da polícia marroquina E-1705/06 

Raül Romeva i Rueda e outros Utilização da força por parte da polícia marroquina E-1706/06 

Raül Romeva i Rueda e outros Utilização da força por parte da polícia marroquina E-1707/06 

Raül Romeva i Rueda e outros Utilização da força por parte da polícia marroquina E-1708/06 

Jens-Peter Bonde Serviços de consultoria à Microsoft E-1709/06 

Jens-Peter Bonde Serviços de consultoria à Microsoft E-1710/06 

Jens-Peter Bonde Subvenções da UE a movimentos, organizações, grupos 
de pressão e grupos de reflexão 

E-1711/06 

Jens-Peter Bonde Declaração de ofertas E-1712/06 

Georgios Karatzaferis Delegação da UE na zona ocupada de Chipre E-1713/06 

Nikolaos Vakalis Cobertura dos assuntos europeus pelos jornalistas E-1714/06 

Nikolaos Vakalis Educação no domínio da energia E-1715/06 

Nikolaos Vakalis Motor de busca europeu E-1716/06 

Roberto Musacchio e Giulietto 
Chiesa 

Conclusões do "Quarto Fórum Mundial da Água" (Cidade 
do México, 16/22.3.2006) 

E-1717/06 
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Simon Coveney Defensores de direitos humanos na Bielorússia P-1718/06 

Roberta Angelilli Presumível violação da legislação em matéria de contratos 
públicos e de concorrência por parte do Município de 
Roma 

P-1719/06 

Anneli Jäätteenmäki Jogos a dinheiro e regulamentações nacionais no mercado 
interno da UE 

P-1720/06 

David Hammerstein Mintz Projecto relativo à construção de uma refinaria de petróleo 
na Extremadura 

E-1721/06 

Andreas Mölzer Violações dos direitos humanos na Roménia E-1722/06 

Andreas Mölzer Concertação de preços da gasolina no período de Páscoa E-1723/06 

Dimitrios Papadimoulis Contribuição sobre os juros segundo a lei grega 128/1975 E-1724/06 

Kyriacos Triantaphyllides Política das universidades na UE E-1725/06 

Chris Davies Protecção da biodiversidade na Europa E-1726/06 

Roberta Angelilli Violências sexuais contra as mulheres nos locais de 
trabalho 

E-1727/06 

Ivo Belet Aviões históricos E-1728/06 

Eija-Riitta Korhola Investigação sobre os acidentes vasculares cerebrais E-1729/06 

Lambert van Nistelrooij Coordenação entre o Sétimo Programa-Quadro em 
matéria de Investigação, os Fundos Estruturais e o 
Programa para a Competitividade e a Inovação 

E-1730/06 

Dimitrios Papadimoulis Escutas telefónicas ilegais P-1731/06 

Geoffrey Van Orden Encargos na navegação aérea E-1732/06 

José Ribeiro e Castro Portugal: Medidas agro-ambientais para 2005 E-1733/06 

José Ribeiro e Castro Desenvolvimento rural 2000/2006 - Agenda 2000 E-1734/06 

Jean Lambert O caso de Somchai e Angkhana Neelaphaijit P-1735/06 

Hélène Goudin Rotulagem de produtos biológicos P-1736/06 

Robert Kilroy-Silk Contaminação de alimentos biológicos P-1737/06 

Marie-Noëlle Lienemann Proposta alterada do projecto de directiva "Serviços" P-1738/06 

Willy Meyer Pleite Relatório sobre a Directiva relativa às águas residuais na 
Comunidade Valenciana 

E-1739/06 

Helmuth Markov Reembolso das subvenções indevidamente concedidas nos 
Países Baixos às empresas de reboque portuário 

E-1740/06 
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Rolf Berend e outros Problemática dos corvos marinhos - medidas para 
afugentar estas aves na Europa 

E-1741/06 

Edit Herczog Segredos comerciais e interoperabilidade E-1742/06 

Sajjad Karim Situação da Comissão dos Direitos do Homem do Sri 
Lanka 

E-1743/06 

Caroline Lucas e Raül Romeva i 
Rueda 

Pesca no Sara Ocidental - pergunta suplementar E-1744/06 

Caroline Lucas e Raül Romeva i 
Rueda 

Pesca no Sara Ocidental - questões suplementares E-1745/06 

Marie-Noëlle Lienemann Estatuto da associação europeia E-1746/06 

Roberta Angelilli Presumível ilegitimidade do comportamento da Unilever 
por violação da regulamentação comunitária de protecção 
dos trabalhadores em caso de transferência de um ramo de 
empresa 

E-1747/06 

Roberta Angelilli Prevenção da dispersão no ambiente de produtos não bio-
degradáveis de utilização comum 

E-1748/06 

Othmar Karas Fusões no sector da energia da UE P-1749/06 

Heide Rühle e Cem Özdemir Situação dos refugiados do Sudeste da Turquia e 
problemas no regresso às suas aldeias 

E-1750/06 

Georgios Karatzaferis Floresta ardida na Grécia E-1751/06 

Georgios Karatzaferis Prejuízos sofridos pela Olympic Airways com a sua 
instalação no aeroporto de Spata e o parecer 
fundamentado sobre o reembolso das ajudas estatais 
concedidas à OA 

E-1752/06 

Georgios Karatzaferis Demissão de um responsável pelo 3° QCA para a Grécia E-1753/06 

Georgios Karatzaferis Queixas sobre um membro do governo grego e protecção 
da mata de Syngrou em Atenas 

E-1754/06 

Georgios Karatzaferis Grandes projectos em Salónica e o papel da Câmara 
Municipal de Salónica 

E-1755/06 

Mairead McGuinness A cidadania da UE e o direito de voto nas eleições 
nacionais 

E-1756/06 

Kartika Liotard Eventual transporte de resíduos nucleares da UE para a 
Rússia 

E-1757/06 

Hiltrud Breyer Inclusão de oito substâncias no anexo I da Directiva 
91/414/CEE 

P-1758/06 
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Willy Meyer Pleite Eventuais sanções aplicadas ao Estado espanhol no 
quadro do processo de infracção 2004/2031 

E-1759/06 

Willy Meyer Pleite Lista de municípios espanhóis abrangidos pelo processo 
de infracção 2004/2031 

E-1760/06 

Willy Meyer Pleite Processos de infracção da Directiva 91/271/CE para 
aglomerações com mais de 2000 e. p. (equivalente de 
população) no Estado Espanhol 

E-1761/06 

Andreas Mölzer Símbolos nas moedas eslovenas de euros E-1762/06 

Georgios Karatzaferis Opiniões contraditórias da Comissão sobre a liberdade 
religiosa na Turquia 

E-1763/06 

Michl Ebner Directiva sobre animais em jardins zoológicos E-1764/06 

Paulo Casaca Condições da população europeia emigrante no Canadá E-1765/06 

Bruno Gollnisch Cartel de sacos industriais - Sanção de 30 de Novembro 
de 2005 

P-1766/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Supressão da proposta relativa à harmonização das 
proibições de circular na UE 

P-1767/06 

 Pergunta anulada E-1768/06 

Paulo Casaca Não cumprimento da legislação internacional para a 
proibição de redes derivantes 

E-1769/06 

Alfredo Antoniozzi Liberdade de exercício do direito de voto - Denúncia do 
incorrecto desenrolar das votações no estrangeiro para as 
eleições políticas italianas 2006 

P-1770/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven e 
Hiltrud Breyer 

Investimento previsto para a expansão da mina de ouro 
em Chelopech, Bulgária 

E-1771/06 

Robert Kilroy-Silk Políticas proteccionistas da UE E-1772/06 

Robert Kilroy-Silk Tratamento dos requerentes de asilo E-1773/06 

Robert Kilroy-Silk Prisão preventiva E-1774/06 

Eva Lichtenberger Respeito das normas de segurança estabelecidas pelo 
Acordo de Melk na central nuclear de Temelin 

P-1775/06 

Norbert Glante Atribuição abusiva de domínios .eu P-1776/06 

Jana Hybášková Financiamento da segurança rodoviária a cargo dos 
Fundos Estruturais 

P-1777/06 

Joan Calabuig Rull Negociações multilaterais sobre outros produtos que não 
os agrícolas e entraves extra-pautais 

P-1778/06 
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Proinsias De Rossa Nomeação de um enviado da UE para a Birmânia E-1779/06 

Proinsias De Rossa Adequação dos fundos próprios das empresas de 
investimento e das instituições de crédito 

E-1780/06 

Proinsias De Rossa Prostituição forçada E-1781/06 

Proinsias De Rossa Prostituição forçada E-1782/06 

Proinsias De Rossa Estratégias activas contra o envelhecimento E-1783/06 

Proinsias De Rossa Directiva relativa aos biocidas e embalsamento E-1784/06 

Proinsias De Rossa Acções preferenciais ("golden shares") E-1785/06 

Proinsias De Rossa Consequências do ruído causado pelas aeronaves para a 
compreensão escrita das crianças 

E-1786/06 

Proinsias De Rossa Serviços de residências especiais E-1787/06 

Proinsias De Rossa IVA cobrado às instituições de beneficência E-1788/06 

Proinsias De Rossa Aplicação pela Irlanda da Directiva que aplica o princípio 
da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção 
de origem racial ou étnica 

E-1789/06 

Proinsias De Rossa Daphne e a prestação de cuidados a crianças internadas E-1790/06 

Proinsias De Rossa Educação multiconfessional E-1791/06 

Proinsias De Rossa Regime do açúcar e indemnização dos trabalhadores E-1792/06 

Proinsias De Rossa Linhas ferroviárias suburbanas E-1793/06 

Proinsias De Rossa Convenção da OIT sobre as agências de emprego privadas E-1794/06 

Proinsias De Rossa Convenções 87 e 98 da OIT E-1795/06 

Proinsias De Rossa Directivas relativas ao seguro de vida e à mediação de 
seguros 

E-1796/06 

Proinsias De Rossa Financiamento de um centro intercultural E-1797/06 

Proinsias De Rossa Luta contra o tráfico de seres humanos E-1798/06 

Proinsias De Rossa Financiamento de ONG de desenvolvimento com sede na 
Irlanda 

E-1799/06 

Proinsias De Rossa Remessas dos trabalhadores E-1800/06 

Proinsias De Rossa Recomendações sobre transmissão de empresas E-1801/06 

Richard Corbett Regimes de pensões do Reino Unido E-1802/06 

Mario Borghezio Perseguição da minoria cristã copta no Egipto E-1803/06 
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Mario Borghezio Perseguição da minoria cristã copta no Egipto E-1804/06 

Margrietus van den Berg Linhas directrizes vinculativas para os ensaios clínicos de 
medicamentos no estrangeiro 

E-1805/06 

Eija-Riitta Korhola Crianças saráuis no Sara Ocidental P-1806/06 

Dimitrios Papadimoulis Qualidade das águas balneares na Grécia E-1807/06 

Dimitrios Papadimoulis Controlo das importações de animais e de alimentos para 
animais na Grécia 

E-1808/06 

Nikolaos Vakalis Impacto energético e ambiental da utilização de papel e da 
sua reciclagem 

E-1809/06 

Nikolaos Vakalis Emissões de CO2 dos veículos automóveis E-1810/06 

Roberta Angelilli Incumprimento, por parte da Croácia, das obrigações 
decorrentes dos Acordos de Osimo e de Roma 

E-1811/06 

Roberta Angelilli Reconhecimento, por parte da Croácia, da sua 
responsabilidade no massacre da população italiana 

E-1812/06 

Roberta Angelilli Adjudicação directa de contratos, sem concurso público, à 
empresa Zètema, pelo Município de Roma 

E-1813/06 

Erik Meijer Possibilidades limitadas de utilização dos passes Inter Rail 
nos comboios europeus e formas de atrair novos grupos de 
passageiros 

E-1814/06 

Proinsias De Rossa Cartas de condução provisórias E-1815/06 

Proinsias De Rossa Condutores com mais de 70 anos E-1816/06 

Proinsias De Rossa Directiva REEE E-1817/06 

Proinsias De Rossa Proposta de construção de uma unidade de tratamento de 
águas residuais no norte de Dublim 

E-1818/06 

Proinsias De Rossa Idade de reforma E-1819/06 

Proinsias De Rossa Regime de reforma antecipada E-1820/06 

Proinsias De Rossa Acórdão do Tribunal de Justiça de 8 de Setembro de 2005 
sobre a baixa por doença no processo C-191/03 

E-1821/06 

Proinsias De Rossa Linhas SOS criança na Europa E-1822/06 

Proinsias De Rossa Dublin Bus E-1823/06 

Proinsias De Rossa Bolsas e empréstimos para estudantes E-1824/06 

Proinsias De Rossa Pesca com redes de emalhar de deriva E-1825/06 
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Proinsias De Rossa Directiva relativa ao serviço universal, serviços de 
telefonia móvel e de Internet de banda larga 

E-1826/06 

Proinsias De Rossa Serviços de autocarros públicos e legislação da UE em 
matéria de concorrência 

E-1827/06 

Proinsias De Rossa Suicídio E-1828/06 

Proinsias De Rossa Directiva relativa ao serviço universal e ligação à rede 
telefónica pública 

E-1829/06 

Proinsias De Rossa Projecto de directiva relativa aos trabalhadores 
temporários 

E-1830/06 

Proinsias De Rossa Plano de redução da poluição atmosférica em Dublim E-1831/06 

Proinsias De Rossa Inquéritos aos acidentes rodoviários E-1832/06 

Proinsias De Rossa Directiva relativa à avaliação do impacto ambiental e 
postes de electricidade em Dublim 

E-1833/06 

Proinsias De Rossa Taxas de aeroporto E-1834/06 

Proinsias De Rossa Aplicação pela Irlanda da Segunda Directiva relativa ao 
Seguro Automóvel 

E-1835/06 

Proinsias De Rossa Introdução de uma taxa para o registo como médico na 
Irlanda 

E-1836/06 

Mary McDonald Dicionário de Irlandês/Espanhol, Espanhol/Irlandês P-1837/06 

Ignasi Guardans Cambó Baixa de qualidade da água destinada ao consumo 
humano em Alcoi (Espanha) 

E-1838/06 

Graham Watson Grupo de trabalho sobre o rapto de crianças E-1839/06 

Mary McDonald Fundo comum de investigação em matéria de defesa E-1840/06 

Mary McDonald Inflação dos dados relativos à ajuda ao desenvolvimento E-1841/06 

Mary McDonald Instituto Europeu de Tecnologia E-1842/06 

Mary McDonald Exploração sexual das mulheres E-1843/06 

Mary McDonald Exploração sexual das mulheres E-1844/06 

Mary McDonald Abandono de crianças na Roménia E-1845/06 

Mary McDonald Violência contra as mulheres E-1846/06 

Mary McDonald Serviços de acolhimento e assistência em toda a UE E-1847/06 

Mary McDonald Mulheres em risco de pobreza e de exclusão social E-1848/06 

Mary McDonald Normas em matéria de ajudas estatais E-1849/06 
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Autor Objecto N° 
 
Mary McDonald Sistemas de protecção social E-1850/06 

Mary McDonald Política energética da Comunidade E-1851/06 

Mary McDonald Integração da dimensão da igualdade entre os géneros E-1852/06 

Mary McDonald Mecanismos institucionais em matéria de igualdade dos 
géneros a nível comunitário 

E-1853/06 

Mary McDonald Plano de acção europeu para o ambiente e a saúde E-1854/06 

Mary McDonald Casos de violação ambiental E-1855/06 

Mary McDonald Directiva relativa aos produtos biocidas E-1856/06 

Mary McDonald Igualdade dos géneros e saúde pública E-1857/06 

Mary McDonald Acesso ao Programa PROGRESS E-1858/06 

Mary McDonald Progressos registados na Estratégia de Lisboa E-1859/06 

Mary McDonald Financiamento do Plano de Acção Europeu "Ambiente e 
Saúde" 

E-1860/06 

Mary McDonald Política da UE em matéria de igualdade dos géneros E-1861/06 

Mary McDonald Serração Standish E-1862/06 

Mary McDonald Serviços de abastecimento de água e de tratamento de 
águas residuais 

E-1863/06 

Mary McDonald Reforma dos regimes de pensão E-1864/06 

Mary McDonald Recrutamento de intérpretes e de tradutores de língua 
irlandesa 

E-1865/06 

Mary McDonald Serviços de ambulância em Dublim E-1866/06 

Mary McDonald Emprego das mulheres E-1867/06 

Mary McDonald Tarifas das chamadas telefónicas em "roaming" E-1868/06 

Mary McDonald Contrato de segurança social E-1869/06 

Mary McDonald Bulgária E-1870/06 

Mary McDonald A igualdade dos géneros e o diálogo civil E-1871/06 

Mary McDonald A situação dos trabalhadores migrantes da UE na Irlanda E-1872/06 

Mary McDonald O défice democrático e a Estratégia de Lisboa E-1873/06 

Mary McDonald Inflacionamento dos indicadores relativos à ajuda ao 
desenvolvimento 

E-1874/06 
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Autor Objecto N° 

Geoffrey Van Orden Comité das Regiões E-1875/06 

Avril Doyle Derrogação especial para os condutores de autocarros de 
turismo 

E-1876/06 

Sepp Kusstatscher Natura 2000, SIC, Alpe di Villandro P-1877/06 

Gitte Seeberg Extermínio sistemático na China de seguidores do culto 
Falun Gong 

P-1878/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Segurança das redes ferroviárias europeias P-1879/06 

Saïd El Khadraoui Aplicação nos Estados-Membros do Regulamento (CE) nº 
261/2004 relativo aos direitos dos passageiros dos 
transportes aéreos 

P-1880/06 

Konrad Szymański Punições aplicadas a motoristas de veículos pesados da 
firma "AC Optima" na fronteira greco-italiana 

P-1881/06 

Ioannis Gklavakis Protecção fitossanitária das palmeiras comunitárias contra 
a importação de árvores contaminadas 

E-1882/06 

Proinsias De Rossa Trabalho infantil E-1883/06 

Chris Davies Energia nuclear na Finlândia E-1884/06 

Bill Newton Dunn Política de contratação pública por via electrónica E-1885/06 

Gérard Onesta Órgãos mecânicos e directivas RoHS e WEEE E-1886/06 

Roberta Angelilli Fundos para a realização de um centro de exposições e 
congressos na localidade de Poggio no município de 
Gradoli 

E-1887/06 

Roberta Angelilli Fundos para a criação de um percurso didáctico junto a 
um lago no município de Gradoli 

E-1888/06 

Albert Maat Situação dos seguidores do culto Falun Gong na China E-1889/06 

Erik Meijer Instalação de amortecedores de ruído em vias férreas 
novas ou renovadas como alternativa à colocação de 
barreiras sonoras que dividem cidades e campos 

E-1890/06 

Erik Meijer Oposição, em certos Estados-Membros da UE, à 
separação entre propriedade e responsabilidade mediante a 
dissociação da gestão da rede ferroviária da exploração 
dos serviços ferroviários 

E-1891/06 

Gyula Hegyi Portagem urbana nas cidades europeias E-1892/06 

Esko Seppänen Sosnovyi Bor E-1893/06 



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 

 

42 

Boletim 15.05.2006 
  

- PT - PE 369.014 

 
Autor Objecto N° 

Jörg Leichtfried Proposta revista de regulamento do Conselho e do 
Parlamento Europeu relativo aos serviços públicos de 
transporte de passageiros por via férrea e estrada; nº 2 do 
artigo 5º 

P-1894/06 

István Szent-Iványi Procedimento contra a Microsoft P-1895/06 

David Hammerstein Mintz Projecto de polígono industrial em El Espinar (Segóvia) E-1896/06 

Caroline Lucas Aplicação pelo BEI (Banco Europeu de Investimento) das 
recomendações da revisão das indústrias extractivas 

E-1897/06 

Mary McDonald Incineração E-1898/06 

Mary McDonald Serviços audiovisuais para pessoas com deficiência E-1899/06 

Mary McDonald Gestão de resíduos E-1900/06 

Toine Manders Eficácia dos sistemas de ventilação para a redução da 
exposição ao fumo ambiente 

E-1901/06 

Jules Maaten Medidas a tomar em caso de pandemia de gripe aviária E-1902/06 

Teresa Riera Madurell 7º PQ de I+D, novo instrumento financeiro do BEI P-1903/06 

Othmar Karas Violações dos direitos humanos na Roménia E-1904/06 

Hiltrud Breyer Estudos toxicológicos sobre o aspartame E-1905/06 

Sharon Bowles Uso eficiente da água nos edifícios E-1906/06 

Ashley Mote A economia italiana após as eleições E-1907/06 

Ashley Mote Recuperação de fundos públicos E-1908/06 

Cristiana Muscardini Luta contra a pedofilia E-1909/06 

Cristiana Muscardini Terror em Telavive E-1910/06 

Esko Seppänen Eleições em certos países da Ásia Central E-1911/06 

Esko Seppänen Eleições em certos países da Ásia Central E-1912/06 

Nigel Farage Assembleias regionais e fundos destinados às regiões P-1913/06 

Antolín Sánchez Presedo Execução de projectos correspondentes ao "P.O.-FEDER" 
(Acção: Reforço do desenvolvimento local) a desenvolver 
em Mondariz 

E-1914/06 

Antolín Sánchez Presedo Dados dos Fundos Estruturais da Galiza E-1915/06 

Markus Ferber Dotação financeira do projecto "Galileo" E-1916/06 

Terence Wynn Carta da liberdade religiosa na Índia E-1917/06 

Terence Wynn Lei da liberdade religiosa na Índia E-1918/06 
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Autor Objecto N° 

Alyn Smith Comité olímpico independente para a Escócia E-1919/06 

Corien Wortmann-Kool e Luís 
Queiró 

Segurança rodoviária: barreiras laterais de segurança para 
os motociclistas 

E-1920/06 

Giusto Catania Construção de centros de detenção para menores 
financiados pela União Europeia em Marrocos 

E-1921/06 

Corien Wortmann-Kool Utilização do tacógrafo em caso de transporte de material 
necessário para trabalhos no âmbito da actividade 
empresarial 

E-1922/06 

Eija-Riitta Korhola Campos de trabalho na China E-1923/06 

Rebecca Harms Novos dados sobre as consequências sanitárias da 
catástrofe de Chernobil 

P-1924/06 

Gay Mitchell Atribuição de domínios ".eu" P-1925/06 

Luisa Morgantini Detenção de dois activistas da campanha "Publique o Que 
Paga/Publish What You Pay" 

P-1926/06 

David Hammerstein Mintz Projectos de estradas em Fuerteventura E-1927/06 

David Hammerstein Mintz Projecto de estrada Agaete-San Nicolás de Tolentino na 
ilha de Grande Canária 

E-1928/06 

Robert Kilroy-Silk Diálogo com a comunidade muçulmana E-1929/06 

Robert Kilroy-Silk Inauguração da Midima Road (Malawi) por Robert 
Mugabe 

E-1930/06 

Robert Kilroy-Silk Ameaça islamista de assassinato de caricaturistas 
dinamarqueses 

E-1931/06 

Robert Kilroy-Silk Conselho Islâmico da Europa E-1932/06 

Robert Kilroy-Silk A Escócia e o País de Gales não são nações E-1933/06 

Robert Kilroy-Silk Desigualdades no âmbito dos cuidados de saúde E-1934/06 

Robert Kilroy-Silk Crianças enjauladas na Roménia E-1935/06 

Bart Staes Cobrança de portagens no quadro do "Masterplan 
Mobiliteit Antwerpen" 

E-1936/06 

Bart Staes Discriminação em matéria de cobrança de portagens no 
tráfego de mercadorias 

E-1937/06 

Bart Staes Aplicação da Directiva 85/337/CEE E-1938/06 

Marcin Libicki Punições aplicadas a motoristas de veículos pesados da 
firma "AC Optima" na fronteira greco-italiana 

E-1939/06 
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Autor Objecto N° 

Mechtild Rothe Estudo realizado pelo Instituto Ramazzini sobre o 
aspartame 

E-1940/06 

Geoffrey Van Orden Implementação do domínio de topo ".eu" E-1941/06 

Charles Tannock e Robert Sturdy Alegada discriminação no direito espanhol dos monitores 
de mergulho submarino de outras nacionalidades 

E-1942/06 

Karin Riis-Jørgensen Monopólio dos serviços postais P-1943/06 

Esther Herranz García Gripe aviária E-1944/06 

Robert Kilroy-Silk Agenda de Lisboa E-1945/06 

Michael Cashman e outros Violações dos direitos do Homem das pessoas 
homossexuais na Nigéria 

E-1946/06 

Jan Mulder e Willem Schuth Decisão de proibir a venda de produtos à base de frango 
no Campeonato do Mundo de Futebol 

E-1947/06 

Philip Claeys Léxico sobre o Islão e o terrorismo E-1948/06 

Paul van Buitenen Publicação de um questionário sobre a patente 
comunitária 

E-1949/06 

Elena Valenciano Martínez-Orozco Desaparecidos na Argentina durante a ditadura militar E-1950/06 

Richard Howitt Discriminação contra um cidadão deficiente em França E-1951/06 

Robert Kilroy-Silk Falta de preparação da Bulgária para aderir à UE E-1952/06 

Robert Kilroy-Silk Pandemia de gripe das aves E-1953/06 

Robert Kilroy-Silk Chantagem por parte da Gazprom E-1954/06 

Mario Borghezio Condenação das práticas do regime chinês de 
comercialização dos órgãos removidos dos condenados à 
morte 

E-1955/06 

Mario Borghezio Condenação das práticas do regime chinês de 
comercialização dos órgãos removidos dos condenados à 
morte 

E-1956/06 

Caroline Jackson Investigação em curso sobre as diferenças de preços no 
"iTunes" 

P-1957/06 

Caroline Lucas Laboratório em South Parks Road, Oxford, Reino Unido E-1958/06 

Caroline Jackson A adesão da Bulgária à UE: apreciação das disposições 
das directivas relativas às aves, aos habitats e à avaliação 
do impacto ambiental 

E-1959/06 

Caroline Jackson European City Guide E-1960/06 

Robert Kilroy-Silk Prática de encerrar crianças em jaulas na Roménia E-1961/06 
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Autor Objecto N° 

Sharon Bowles Madeira ilegal proveniente da China E-1962/06 

Simon Busuttil Indicação dos preços no sector dos transportes aéreos E-1963/06 

Marie-Noëlle Lienemann Luta contra a piratagem das espécies E-1964/06 

Marie-Noëlle Lienemann Modificação do regime do serviço universal à francesa E-1965/06 

Antonio Di Pietro Preço da beterraba na Itália Meridional na campanha 
2005-2006 

P-1966/06 

Baroness Sarah Ludford Aparelhos de escuta nas salas de reunião do Conselho P-1967/06 

Paul Rübig Venda de produtos à base de carne em veículos para 
venda ambulante 

P-1968/06 

María Sornosa Martínez Porto de Catarroja E-1969/06 

Paul Rübig Lei alemã sobre o destacamento de trabalhadores 
(Arbeitnehmer-Entsendegesetz) 

E-1970/06 

Paul Rübig Elegibilidade de uma empresa de cultura de sementes da 
Eslováquia para a concessão de ajudas 

E-1971/06 

Georgios Karatzaferis Denuncias da imprensa grega de nepotismo na utilização 
dos fundos comunitários na Grécia 

E-1972/06 

Georgios Karatzaferis Declarações de um membro do governo grego nos EUA E-1973/06 

Georgios Karatzaferis Défice de natalidade na Grécia E-1974/06 

Graham Watson Reconhecimento do governo democraticamente eleito da 
Palestina 

E-1975/06 

Alyn Smith Utilização do óleo de palma como combustível E-1976/06 

Frieda Brepoels Suspensão de um procurador turco E-1977/06 

Poul Rasmussen Proposta de directiva do Conselho relativa à tributação 
aplicável aos veículos automóveis ligeiros de passageiros 
(COM(2005) 261) 

P-1978/06 

Françoise Grossetête Legislação farmacêutica - distribuição dos medicamentos 
no mercado interno - disponibilidade para os pacientes 

P-1979/06 

Mogens Camre Desrespeito do direito internacional pela Turquia nas suas 
relações com a Grécia e Chipre 

E-1980/06 

Antonios Trakatellis e Giorgos 
Dimitrakopoulos 

Parceria de Adesão para a Turquia - violação dos direitos 
fundamentais: confiscação do Mosteiro de Agios Georgios 
pela Direcção do Património Religioso (Vakufi) 

E-1981/06 

James Allister Lei da liberdade religiosa na Índia E-1982/06 

James Allister Lei da liberdade religiosa na Índia E-1983/06 
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Autor Objecto N° 

Jean-Claude Fruteau Evolução do estatuto de Mayotte E-1984/06 

Jean-Claude Fruteau Acesso dos PTU ao FED E-1985/06 

Jean-Claude Fruteau Acesso dos PTU aos programas horizontais E-1986/06 
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PERÍODO DE PERGUNTAS  (B6-0017/06)    4 e 5 Abril 2006 
 
 
21 perguntas (nos termos do artigo 109° do Regimento) 
 
 

Autor Objecto Nº 
 
 
PERGUNTAS AO CONSELHO  
 
 
Bogusław SONIK 

 
Violação das liberdades de consciência e de crença na China 

 
H-0213/06  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Escutas telefónicas ilegais 

 
H-0223/06  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
A nova doutrina de segurança nacional da Turquia e o 
Protocolo de União Aduaneira UE - Turquia 

 
H-0252/06  

 
Paulo CASACA 

 
Perseguição ao activista dos direitos humanos Dr. Muhamad 
Mugraby 

 
H-0254/06  

 
Georgios TOUSSAS 

 
Violação dos direitos humanos em Guantanamo 

 
H-0259/06  

 
Robert EVANS 

 
Reembolso de passageiros 

 
H-0015/06  

 
Eoin RYAN 

 
Direitos dos passageiros dos transportes aéreos 

 
H-0228/06  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Financiamento das redes transeuropeias de transportes 

 
H-0051/06  

 
Bernd POSSELT 

 
Euromagistrale e túnel de base do Brenner 

 
H-0209/06  

 
Stanisław JAŁOWIECKI 

 
Implementação dos projectos TEN-T 

 
H-0237/06  

 
PERGUNTAS À COMISSÃO 
 
 
Sarah LUDFORD 

 
Directiva relativa ao branqueamento de capitais 

 
H-0208/06  

 
Philip BUSHILL-
MATTHEWS 

 
Proteccionismo entre os Estados-Membros da União Europeia 

 
H-0241/06  

 
Harlem DÉSIR 

 
"Contrato de primeiro emprego": conformidade ou não 
conformidade com a Directiva 2000/78/CE 

 
H-0268/06  
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PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO 
 
 
Sr. BORG 
 
 
Bart STAES 

 
Avaliação do Regulamento (CE) nº 485/2005 - Transferência 
de navios para o Oceano Índico 

 
H-0204/06  

 
Rosa MIGUÉLEZ RAMOS 

 
Proibição de redes de emalhar de fundo 

 
H-0205/06  

 
Pedro GUERREIRO 

 
Acordo de pesca com Marrocos e a defesa dos legítimos 
direitos do povo sarauita 

 
H-0273/06  

  
Sra. HÜBNER 
 
 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Perspectivas financeiras e desenvolvimento regional das 
regiões ultraperiféricas 

 
H-0203/06  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Utilização das dotações comunitárias e regra n+2 

 
H-0217/06  

  
Sr. ALMUNIA 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Introdução do euro nos dez novos Estados-Membros 

 
H-0210/06  

 
Justas PALECKIS 

 
Entrada de novos Estados-Membros da UE na zona euro 

 
H-0222/06  

 
Brian CROWLEY 

 
Pacto de Estabilidade e Crescimento 

 
H-0226/06  
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS 

ABRIL 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 
 

 
39 

 
10 

 
24 

 
20 

 
0 

 
0 

 
5 

 
WINKLER 
GORBACH 
 

 
Comissão 
 

 
58 

 
11 

 
46 

 
21 

 
0 

 
1 

 
0 

 
McCREEVY 
ŠPIDLA 
BORG 
HÜBNER 
ALMUNIA 
 

 
Total 

 
97 

 

 
21 

 
70 

 
41 

 
0 

 
1 

 
5 
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1 
 

 
 
 

 
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 

 
422 

 
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 

 
89 

 
03/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Uma iniciativa de incentivo à natalidade a nível 
europeu 
 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
25 

                                                      
1  Situação em  06.04.2006 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
04/2006 

 
369.300 

 
Andreas Mölzer 

 
Os distúrbios registados em França durante várias 
semanas 
 

 
16.1.2006 

 
16.4.2006 

 
10 

 
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 

 
142 

 
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 

 
105 

 
07/2006 

 
369.654 

 
David Martin e Glyn Ford 

 
Comércio ilegal de pele de tigre e de leopardo 

 
1.2.2006 

 
1.5.2006 

 
168 

 
 

08/2006 
 

370.386 
 
Filip Kaczmarek 

 
Liberdade religiosa na China 

 
13.2.2006 

 
13.5.2006 

 
55 

 



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 

 

52 

Boletim 15.05.2006 
  

- PT - PE 369.014  

 
 

No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
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 

 
17 

 
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 

 
13 

 
11/2006 

 
370.590 

 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulo, Robert 
Navarro, Dirk Sterckx e Jeanine 
Hennis-Plasschaert 
 

 
Dia Marítimo Europeu 

 
20.2.2006 

 
20.5.2006 

 
141 

 
12/2006 

 
370.591 

 

 
Jean-Claude Martinez 
 

 
Situação dramática dos viticultores europeus 

 
22.2.2006 

 
22.5.2006 

 
10 

 
13/2006 

 
371.053 

 
Maciej Giertych 

 
Abertura por todos os países dos arquivos 
relacionados com a Segunda Guerra Mundial 
 

 
6.3.2006 

 
6.6.2006 

 
19 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
14/2006 

 
371.059 

 
Janusz Wojciechowski, Caroline 
Lucas, Ioannis Gklavakis e Thijs 
Berman 
 

 
Alimentos, as sementes e as forragens geneticamente 
modificados 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
83 

 
15/2006 

 
371.060 

 
Andreas Mölzer 

 
Respeito mútuo 
 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
12 

 
16/2006 

 
371.061 

 
Matteo Salvini 

 
Atribuição do nome da escritora Oriana Fallaci ao 
hemiciclo do Parlamento Europeu de Bruxelas 
 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
7 

 
17/2006 

 
371.713 

 
Daniel Strož 

 
Necessidade de uma política externa europeia 
equilibrada 
 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
14 

 
18/2006 

 
372.500 

 
Roger Helmer, Ashley Mote, James 
Allister e Anna Záborská 
 

 
Direitos da mulher na Arábia Saudita 

 
30.3.2006 

 
30.6.2006 

 
21 

 
19/2006 

 
372.501 

 
Elly de Groen-Kouwenhoven, Michael 
Cashman, Erik Meijer, Alexander Graf 
Lambsdorff e Geoffrey Van Orden 
 

 
Protecção do povo búlgaro contra o neo-totalitarismo 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
21 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
20/2006 

 
372.502 

 
Konrad Szymański, Philippe Morillon, 
Charles Tannock, Ari Vatanen e 
Bastiaan Belder 
 

 
Protecção da subsidiariedade nas políticas europeias 
e ultramarinas em matéria de cuidados de saúde 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
22 

 
21/2006 

 
372.503 

 
Iles Braghetto e Panayotis Demetriou 

 
Protecção e preservação do património religioso da 
parte norte de Chipre 
 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
109 

 
22/2006 

 
372.504 

 
Daniel Strož 

 
Condenação das actividades de antigos nazis e 
respectivos apoiantes em alguns Estados-Membros 
da União Europeia 
 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
27 

 
23/2006 

 
372.505 

 
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, 
Antoine Duquesne, Charles Tannock e 
Enrique Barón Crespo 
 

 
Adopção internacional na Roménia 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
90 

 
24/2006 

 
372.506 

 
Robert Navarro, Jean-Luc 
Bennahmias, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Luigi Cocilovo e 
Sylvia-Yvonne Kaufmann 
 

 
Estatuto da associação europeia e a promoção de uma 
cidadania europeia activa 

 
3.4.2006 

 
3.7.2006 

 
39 

 
 
 



COMISSÕES 

 

55

Boletim 15.05.2006 
  

- PT - PE 369.014 

 
 
 
 
 
 
 

COMISSÕES 



COMISSÕES 

 

56 

Boletim 15.05.2006 
  

- PT - PE 369.014 

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

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc 
. 

 
Onesta Gérard 
(Verts/ALE) 
 

 
Livro Branco sobre uma 
política de comunicação 
europeia 
 

 
AFCO (P) 
 

 
21/02/2006 

 
2006/2087(INI) 

Nicholson of 
Winterbourne 
Baroness  (ALDE) 
 

Caxemira: situação 
actual e perspectivas 
futuras 

AFET (F) 
 

12/12/2005 2005/2242(INI) 

Yañez-Barnuevo 
García Luis (PSE) 
 

Dimensão externa da luta 
contra o terrorismo 
internacional 
 

AFET (F) 
 

16/03/2006 2006/2032(INI) 

Van Hecke Johan 
(ALDE) 
 

Conclusão do acordo que 
modifica o acordo de 
parceria ACP/CE, 
Estados-Membros 
 

AFET (P) 
 

14/06/2005 2005/0071(AVC) 

Daul Joseph (PPE-
DE) 
 

Ajuda à transformação 
do linho e do cânhamo 
destinados à produção de 
fibras 
 

AGRI (F) 
 

21/03/2006 2006/0043(CNS) 

Jeggle Elisabeth 
(PPE-DE) 
 

Protecção e Bem-Estar 
dos Animais 2006-2010 
 

AGRI (F) 
 

26/01/2006 2006/2046(INI) 

Ebner Michl (PPE-
DE) 
 

Aprovação, em nome da 
CE, dos protocolos sobre 
a protecção dos solos, a 
energia e o turismo, da 
Convenção Alpina 
 

AGRI (P) 
 

21/03/2006 2006/0026(CNS) 

Schuth Willem 
(ALDE) 
 

Estratégia em prol da 
biomassa e dos 
biocombustíveis 
 

AGRI (P) 
 

21/03/2006 2006/2082(INI) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Transferência de 
dotações DEC 08/2006 - 
Secção III - Comissão 
 

BUDG (F) 
 

06/12/2004 2006/2088(GBD) 
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Nome 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc 
. 

 
Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

 
Transferência de 
dotações DEC 07/2006 - 
Secção III - Comissão 
 

 
BUDG (F) 
 

 
06/12/2004 

 
2006/2089(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Transferência de 
dotações DEC 10/2006 - 
Secção III - Comissão 
 

BUDG (F) 
 

06/12/2004 2006/2096(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Transferência de 
dotações DEC 11/2006 - 
Secção III - Comissão 
 

BUDG (F) 
 

06/12/2004 2006/2097(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Transferência de 
dotações DEC 09/2006 - 
Secção III - Comissão 
 

BUDG (F) 
 

06/12/2004 2006/2095(GBD) 

Deprez Gérard 
(ALDE) 
 

Regulamento relativo ao 
sistema de informação 
Schengen de segunda 
geração (SIS II) 
 

BUDG (P) 
 

22/11/2005 2005/0106(COD) 

Geringer de 
Oedenberg Lidia 
Joanna (PSE) 
 

Ano Europeu do Diálogo 
Intercultural (2008) 

BUDG (P) 
 

22/11/2005 2005/0203(COD) 

Gräßle Ingeborg 
(PPE-DE) 
 

Disposições de execução 
do Regulamento 
Financeiro aplicável ao 
orçamento geral das 
Comunidades Europeias 
 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2005/0904(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Vencimentos de base e 
abonos e subsídios a que 
têm direito os 
funcionários da Europol 
 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2006/0803(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Estatuto do Pessoal da 
Europol 
 

BUDG (P) 
 

21/09/2004 2006/0804(CNS) 
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Nome 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc 
. 

 
Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

 
Acordo de pesca entre a 
Comunidade Europeia e 
a República das 
Seychelles 
 

 
BUDG (P) 
 

 
20/09/2004 

 
2006/0029(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Acordo de pesca entre a 
Comunidade Europeia e 
a União das Comores 
 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2006/0032(CNS) 

Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

Regras de participação 
para a execução do 
Sétimo Programa-quadro 
Euratom (2007-2011) 
 

BUDG (P) 
 

20/09/2004 2006/0014(CNS) 

Duchoň Petr (PPE-
DE) 
 

Convenção da Nações 
Unidas contra a 
corrupção 
 

CONT (P) 
 

20/04/2006 2006/0023(CNS) 

Beazley Christopher 
(PPE-DE) 
 

Iniciativas destinadas a 
completar os currículos 
escolares nacionais 
mediante o fornecimento 
de material didático 
apropriado a fim de 
incluir a dimensão 
europeia 
 

CULT (F) 
 

03/10/2005 2006/2041(INI) 

Descamps Marie-
Hélène (PPE-DE) 
 

2010: Bibliotecas digitais CULT (F) 
 

23/11/2005 2006/2040(INI) 

Sifunakis Nikolaos 
(PSE) 
 

O património cultural e 
arquitectural europeu ao 
nível local: valorização 
de um património 
desconhecido 
 

CULT (F) 
 

03/10/2005 2006/2050(INI) 

Hieronymi Ruth 
(PPE-DE) 
 

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

CULT (P) 
 

22/09/2004 2004/2099(ACI) 
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Nome 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc 
. 

 
Ribeiro e Castro José 
(PPE-DE) 
 

 
Conclusão do acordo que 
modifica o acordo de 
parceria ACP/CE, 
Estados-Membros 
 

 
DEVE (F) 
 

 
24/05/2005 

 
2005/0071(AVC) 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Acordo de pesca entre a 
Comunidade Europeia e 
a República das 
Seychelles 
 

DEVE (P) 
 

21/03/2006 2006/0029(CNS) 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Acordo de pesca entre a 
Comunidade Europeia e 
a União das Comores 
 

DEVE (P) 
 

21/03/2006 2006/0032(CNS) 

Berès Pervenche 
(PSE) 
 

Nomeação de um 
membro da Comissão 
Executiva do Banco 
Central Europeu (Jürgen 
Stark) 
 

ECON (F) 
 

14/03/2006 2006/0801(CNS) 

Bowles Sharon 
(ALDE) 
 

Informações de base 
sobre as paridades do 
poder de compra 
 

ECON (F) 
 

03/04/2006 2006/0042(COD) 

Ferreira Elisa (PSE) 
 

Estatísticas estruturais 
das empresas 
 

ECON (F) 
 

14/03/2006 2006/0020(COD) 

Krasts Guntars (UEN) 
 

Nomenclatura estatística 
das actividades 
económicas NACE rev. 2 
 

ECON (F) 
 

14/03/2006 2006/0011(COD) 

Muscat Joseph (PSE) 
 

Rumo à consolidação 
avançada na indústria 
dos serviços financeiros 
 

ECON (F) 
 

04/07/2005 2006/2081(INI) 

Tannock Charles 
(PPE-DE) 
 

Isenção do imposto sobre 
o valor acrescentado e 
dos impostos especiais 
de consumo cobrados 
sobre as mercadorias 
importadas por viajantes 
provenientes de países 
terceiros 
 

ECON (F) 
 

14/03/2006 2006/0021(CNS) 
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Nome 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc 
. 

 
Hoppenstedt Karsten 
Friedrich (PPE-DE) 
 

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

 
ECON (P) 
 

 
14/03/2006 

 
2005/0260(COD) 

Klinz Wolf (ALDE) 
 

Exercício do direito de 
voto pelos accionistas 
 

ECON (P) 
 

14/02/2006 2005/0265(COD) 

Langen Werner (PPE-
DE) 
 

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

ECON (P) 
 

21/09/2004 2006/2043(INI) 

Lehne Klaus-Heiner 
(PPE-DE) 
 

Desenvolvimentos 
recentes e perspectivas 
do direito das sociedades 
 

ECON (P) 
 

03/04/2006 2006/2051(INI) 

Bachelot-Narquin 
Roselyne (PPE-DE) 
 

Criação do Fundo de 
Ajustamento à 
Globalização 
 

EMPL (F) 
 

15/03/2006 2006/0033(COD) 

Bozkurt Emine (PSE) 
 

Coordenação dos 
sistemas de segurança 
social: alterações 
 

EMPL (F) 
 

01/02/2006 2006/0008(COD) 

Lambert Jean 
(Verts/ALE) 
 

Coordenação dos 
sistemas de segurança 
social: modalidades de 
aplicação 
 

EMPL (F) 
 

04/04/2006 2006/0006(COD) 

Mann Thomas (PPE-
DE) 
 

Criação de um quadro 
europeu das 
qualificações 
 

EMPL (F) 
 

27/10/2005 2006/2002(INI) 

Matsouka Maria 
(PSE) 
 

Aplicação dos regimes 
de segurança social aos 
trabalhadores e aos 
membros da sua família 
que se deslocam no 
interior da Comunidade 
 

EMPL (F) 
 

18/01/2006 2005/0258(COD) 
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Nome 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc 
. 

 
Panayotopoulos-
Cassiotou Marie 
(PPE-DE) 
 

 
Trabalhos das mulheres 
com baixa qualificação - 
uma nova política 
 

 
EMPL (P) 
 

 
18/01/2006 

 
2006/2011(INI) 

Papadimoulis 
Dimitrios 
(GUE/NGL) 
 

Estratégias e meios para 
garantir a integração de 
nacionais de países 
terceiros na União 
Europeia 
 

EMPL (P) 
 

14/09/2005 2006/2056(INI) 

Sinnott Kathy 
(IND/DEM) 
 

Melhorar a saúde mental 
da população - Rumo a 
uma estratégia de saúde 
mental para a União 
Europeia 
 

EMPL (P) 
 

27/10/2005 2006/2058(INI) 

Adamou Adamos 
(GUE/NGL) 
 

Planificação na 
Comunidade Europeia da 
preparação e resposta 
para uma pandemia de 
gripe e reforço da 
coordenação para as 
emergências de saúde 
pública ao nível da EU 
 

ENVI (F) 
 

29/11/2005 2006/2062(INI) 

Bowis John (PPE-DE)
 

Melhorar a saúde mental 
da população - Rumo a 
uma estratégia de saúde 
mental para a União 
Europeia 
 

ENVI (F) 
 

29/11/2005 2006/2058(INI) 

Brepoels Frieda (PPE-
DE) 
 

Infra-estrutura de 
informação espacial na 
Comunidade (INSPIRE) 
 

ENVI (F) 
 

20/09/2004 2004/0175(COD) 

Corbey Dorette (PSE) 
 

Estratégia temática sobre 
a poluição atmosférica 
 

ENVI (F) 
 

29/11/2005 2006/2060(INI) 

Grossetête Françoise 
(PPE-DE) 
 

Medicamentos para uso 
pediátrico 

ENVI (F) 
 

20/01/2005 2004/0217(COD) 
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Nome 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc 
. 

 
Hegyi Gyula (PSE) 
 

 
Estratégia temática sobre 
ambiente urbano 
 

 
ENVI (F) 
 

 
29/11/2005 

 
2006/2061(INI) 

Klaß Christa (PPE-
DE) 
 

Protecção das águas 
subterrâneas contra a 
poluição 
 

ENVI (F) 
 

27/07/2004 2003/0210(COD) 

Papadimoulis 
Dimitrios 
(GUE/NGL) 
 

Mecanismo comunitário 
de protecção civil 
(Reformulação) 
 

ENVI (F) 
 

21/02/2006 2006/0009(CNS) 

Seeber Richard (PPE-
DE) 
 

Aprovação, em nome da 
CE, dos protocolos sobre 
a protecção dos solos, a 
energia e o turismo, da 
Convenção Alpina 
 

ENVI (F) 
 

21/03/2006 2006/0026(CNS) 

Aylward Liam (UEN) 
 

Estratégia em prol da 
biomassa e dos 
biocombustíveis 
 

ENVI (P) 
 

25/04/2006 2006/2082(INI) 

Gomes Ana Maria 
(PSE) 
 

As mulheres na política 
internacional 

FEMM (F) 
 

21/02/2006 2006/2057(INI) 

Niebler Angelika 
(PPE-DE) 
 

Igualdade de 
oportunidades e de 
tratamento entre homens 
e mulheres no emprego e 
na actividade profissional 
 

FEMM (F) 
 

15/03/2006 2004/0084(COD) 

Geringer de 
Oedenberg Lidia 
Joanna (PSE) 
 

Uma política de coesão 
para apoiar o 
crescimento e o 
emprego: orientações 
estratégicas 
comunitárias, 2007-2013 
 

FEMM (P) 
 

21/03/2006 2006/2086(INI) 
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Nome 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc 
. 

 
Gröner Lissy (PSE) 
 

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

 
FEMM (P) 
 

 
21/03/2006 

 
2005/0260(COD) 

Vincenzi Marta (PSE) 
 

Melhorar a saúde mental 
da população - Rumo a 
uma estratégia de saúde 
mental para a União 
Europeia 
 

FEMM (P) 
 

21/03/2006 2006/2058(INI) 

Kallenbach Gisela 
(Verts/ALE) 
 

Controlo da aquisição e 
da detenção de armas 
 

IMCO (F) 
 

02/05/2006 2006/0031(COD) 

McCarthy Arlene 
(PSE) 
 

Problemas específicos na 
transposição e execução 
da legislação em matéria 
de contratos públicos e a 
sua relação com a 
Agenda de Lisboa 
 

IMCO (F) 
 

21/02/2006 2006/2084(INI) 

Roithová Zuzana 
(PPE-DE) 
 

Confiança dos 
consumidores no 
ambiente digital 
 

IMCO (F) 
 

21/02/2006 2006/2048(INI) 

Jäätteenmäki Anneli 
(ALDE) 
 

Revisão das directivas 
relativas aos dispositivos 
medicinais 
 

IMCO (P) 
 

02/05/2006 2005/0263(COD) 

Rühle Heide 
(Verts/ALE) 
 

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

IMCO (P) 
 

21/02/2006 2005/0260(COD) 

Karim Sajjad (ALDE) 
 

Relações económicas e 
comerciais da UE com a 
Índia 
 

INTA (F) 
 

11/10/2005 2006/2034(INI) 
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Nome 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc 
. 

Varela Suanzes-
Carpegna Daniel 
(PPE-DE) 
 

elações económicas e 
comerciais da UE com o 
Mercosul na perspectiva 
da negociação de um 
acordo de associação 
inter-regional 
 

 
INTA (F) 
 

 
25/01/2006 

 
2006/2035(INI) 

Audy Jean-Pierre 
(PPE-DE) 
 

Estratégia em prol da 
biomassa e dos 
biocombustíveis 
 

INTA (P) 
 

25/09/2005 2006/2082(INI) 

Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

Protecção e Bem-Estar 
dos Animais 2006-2010 
 

INTA (P) 
 

16/03/2006 2006/2046(INI) 

Langen Werner (PPE-
DE) 
 

Estratégia em prol da 
biomassa e dos 
biocombustíveis 
 

ITRE (F) 
 

21/02/2006 2006/2082(INI) 

Laperrouze Anne 
(ALDE) 
 

Regras de participação 
para a execução do 
Sétimo Programa-quadro 
Euratom (2007-2011) 
 

ITRE (F) 
 

21/02/2006 2006/0014(CNS) 

del Castillo Vera Pilar 
(PPE-DE) 
 

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

ITRE (F) 
 

23/11/2005 2006/2005(INI) 

Remek Vladimír 
(GUE/NGL) 
 

Criação do Fundo de 
Ajustamento à 
Globalização 
 

ITRE (P) 
 

25/04/2006 2006/0033(COD) 

del Castillo Vera Pilar 
(PPE-DE) 
 

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

ITRE (P) 
 

25/01/2006 2004/2099(ACI) 

Lehne Klaus-Heiner 
(PPE-DE) 
 

Estatuto da sociedade 
privada europeia 

JURI (F) 
 

12/12/2005 2006/2013(INI) 
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Nome 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc 
. 

 
Speroni Francesco 
Enrico (IND/DEM) 
 

 
Pedido de levantamento 
da imunidade 
parlamentar do Deputado 
M. Pflüger 
 

 
JURI (F) 
 

 
30/01/2006 

 
2006/2030(IMM) 

Szejna Andrzej Jan 
(PSE) 
 

Desenvolvimentos 
recentes e perspectivas 
do direito das sociedades 
 

JURI (F) 
 

24/11/2004 2006/2051(INI) 

Breyer Hiltrud 
(Verts/ALE) 
 

Medicamentos de terapia 
inovadora 

JURI (P) 
 

19/04/2006 2005/0227(COD) 

Doorn Bert (PPE-DE) 
 

Simplificação da 
legislação comunitária 
 

JURI (P) 
 

30/01/2006 2005/2238(REG) 

Gargani Giuseppe 
(PPE-DE) 
 

Modificação dos artigos 
3º e 4º do Regimento do 
PE 
 

JURI (P) 
 

19/04/2006 2005/2036(REG) 

Sakalas Aloyzas 
(PSE) 
 

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

JURI (P) 
 

12/12/2005 2005/0043(COD) 

Brejc Mihael (PPE-
DE) 
 

Cooperação entre os 
gabinetes de recuperação 
de bens 
 

LIBE (F) 
 

27/04/2006 2006/0805(CNS) 

Catania Giusto 
(GUE/NGL) 
 

Convenção da Nações 
Unidas contra a 
corrupção 
 

LIBE (F) 
 

03/04/2006 2006/0023(CNS) 

Lambrinidis Stavros 
(PSE) 
 

Estratégias e meios para 
garantir a integração de 
nacionais de países 
terceiros na União 
Europeia 
 

LIBE (F) 
 

04/10/2005 2006/2056(INI) 
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Nome 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc 
. 

 
Moraes Claude (PSE) 
 

 
Vencimentos de base e 
abonos e subsídios a que 
têm direito os 
funcionários da Europol 
 

 
LIBE (F) 
 

 
27/04/2006 

 
2006/0803(CNS) 

Moraes Claude (PSE) 
 

Estatuto do Pessoal da 
Europol 
 

LIBE (F) 
 

27/04/2006 2006/0804(CNS) 

Voggenhuber 
Johannes (Verts/ALE) 
 

O respeito da Carta dos 
Direitos Fundamentais 
nas propostas legislativas 
da Comissão: 
metodologia para um 
controlo sistemático e 
rigoroso 
 

LIBE (F) 
 

12/07/2005 2005/2169(INI) 

Ždanoka Tatjana 
(Verts/ALE) 
 

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

LIBE (F) 
 

04/07/2005 2005/2191(INI) 

Alvaro Alexander 
(ALDE) 
 

Reforço da segurança da 
cadeia de abastecimento 
 

LIBE (P) 
 

03/04/2006 2006/0025(COD) 

Bauer Edit (PPE-DE) 
 

Desenvolvimento e 
migração 
 

LIBE (P) 
 

04/10/2005 2005/2244(INI) 

Capoulas Santos Luis 
Manuel (PSE) 
 

Acordo de pesca entre a 
Comunidade Europeia e 
a União das Comores 
 

PECH (F) 
 

21/03/2006 2006/0032(CNS) 

Fraga Estévez 
Carmen (PPE-DE) 
 

Acordo de pesca entre a 
Comunidade Europeia e 
a República das 
Seychelles 
 

PECH (F) 
 

05/04/2006 2006/0029(CNS) 
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Nome 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc 
. 

 
Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

 
Aplicação do 
Regulamento (CE) nº 
1185/2003 do Conselho 
relativo à remoção das 
barbatanas de tubarões a 
bordo dos navios 
 

 
PECH (F) 
 

 
31/01/2006 

 
2006/2054(INI) 

Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

Medidas técnicas de 
conservação para certas 
unidades populacionais 
de grandes migradores 
 

PECH (F) 
 

04/04/2006 2006/0030(CNS) 

Krehl Constanze 
Angela (PSE) 
 

Uma política de coesão 
para apoiar o 
crescimento e o 
emprego: orientações 
estratégicas 
comunitárias, 2007-2013 
 

REGI (F) 
 

12/09/2005 2006/2086(INI) 

Kallenbach Gisela 
(Verts/ALE) 
 

Estratégia temática sobre 
ambiente urbano 
 

REGI (P) 
 

22/02/2006 2006/2061(INI) 

Fava Giovanni 
Claudio (PSE) 
 

Presumível utilização 
pela CIA de países 
europeus para o 
transporte e a detenção 
ilegais de prisioneiros 
 

TDIP (F) 
 

26/01/2006 2006/2027(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acordo entre a 
Comunidade Europeia e 
a Sérvia e Montenegro 
sobre certos aspectos dos 
serviços aéreos 
 

TRAN (F) 
 

29/08/2005 2005/0141(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acordo CE/Antiga 
República Jugoslava da 
Macedónia sobre certos 
aspectos dos serviços 
aéreos 
 

TRAN (F) 
 

29/08/2005 2005/0146(CNS) 
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Nome 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc 
. 

 
Costa Paolo (ALDE) 
 

 
Acordo entre a 
Comunidade Europeia e 
a República da Albânia 
sobre certos aspectos dos 
serviços aéreos 
 

 
TRAN (F) 
 

 
29/08/2005 

 
2005/0143(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acordo CE/Roménia 
sobre certos aspectos dos 
serviços aéreos 
 

TRAN (F) 
 

29/08/2005 2005/0148(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acordo entre a 
Comunidade Europeia e 
a República da Moldávia 
sobre certos aspectos dos 
serviços aéreos 
 

TRAN (F) 
 

12/09/2005 2005/0151(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Acordo UE/Marrocos 
sobre certos aspectos dos 
serviços aéreos 
 

TRAN (F) 
 

12/09/2005 2005/0161(CNS) 

Savary Gilles (PSE) 
 

Responsabilidade civil e 
garantias financeiras dos 
proprietários de navios 
 

TRAN (F) 
 

06/04/2006 2005/0242(COD) 

Vincenzi Marta (PSE) 
 

Cumprimento dos 
deveres do Estado de 
bandeira 
 

TRAN (F) 
 

06/04/2006 2005/0236(COD) 

Vlasto Dominique 
(PPE-DE) 
 

Inspecção de navios pelo 
Estado do porto 
(Reformulação) 
 

TRAN (F) 
 

28/03/2006 2005/0238(COD) 

Wortmann-Kool 
Corien (PPE-DE) 
 

Programa de acção 
europeu integrado para o 
transporte por vias 
navegáveis "NAIADES" 
 

TRAN (F) 
 

22/02/2006 2006/2085(INI) 

de Grandes Pascual 
Luis (PPE-DE) 
 

Organizações de vistoria 
e inspecção dos navios 
(Reformulação) 
 

TRAN (F) 
 

28/03/2006 2005/0237(COD) 
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Nome 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc 
. 

 
Hennis-Plasschaert 
Jeanine (ALDE) 
 

 
Redução do impacto da 
aviação nas alterações 
climáticas 
 

 
TRAN (P) 
 

 
11/10/2005 

 
2005/2249(INI) 

Vincenzi Marta (PSE) 
 

Estratégia em prol da 
biomassa e dos 
biocombustíveis 
 

TRAN (P) 
 

22/02/2006 2006/2082(INI) 

Vlasto Dominique 
(PPE-DE) 
 

Aprovação, em nome da 
CE, dos protocolos sobre 
a protecção dos solos, a 
energia e o turismo, da 
Convenção Alpina 
 

TRAN (P) 
 

28/03/2006 2006/0026(CNS) 
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO 
 
 
Relatórios e comunicações 
 
 
Assunto 

 
Competência 
 

 
Doc. 

 
Comunicação da Comissão: Relatório sobre a situação em 31 de 
Janeiro de 2005 relativa à modernização do sistema de 
contabilidade da Comissão Europeia 
 

 
BUDG 
CONT 
ECON 
 

 
COM(2005)0090 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: 
Consolidação e Expansão do Serviço Externo 

AFET 
DEVE 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0239 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento europeu: 
Relatório anual destinado à autoridade de quitação relativo às 
auditorias internas efectuadas em 2004 
 

CONT 
 

COM(2005)0257 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, 
ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: 
Diálogo entre as sociedades civis da UE e dos países candidatos 

AFET 
EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0290 

Comunicação da Comissão: estratégia em relação à dimensão 
externa do espaço de liberdade, de segurança e de justiça 
 

LIBE 
AFET 
 

COM(2005)0491 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: 
abertura de uma delegação na Bielorrússia 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0582 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e 
ao Comité Económico e Social Europeu: Prevenir e combater o 
financiamento do terrorismo através de uma melhor coordenação a 
nível nacional e de uma maior transparência do sector não lucrativo 
 

LIBE 
ECON 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0620 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
relativa aos resultados da consulta lançada pelo Livro Verde sobre 
os contratos públicos no sector da defesa e sobre as iniciativas 
futuras da Comissão 
 

IMCO 
AFET 
ITRE 
 

COM(2005)0626 
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Assunto 

 
Competência 
 

 
Doc. 

 
Relatório da Comissão: Relatório de avaliação da Directiva 
98/26/CE relativa ao carácter definitivo da liquidação - (UE 25) 
 

 
ECON 
 

 
COM(2005)0657 

Comunicação da Comissão: Plano de acção sobre a migração legal LIBE 
AFET 
DEVE 
INTA 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0669 

Relatório da Comissão - Fundo de Solidariedade da União Europeia 
- Relatório Anual de 2004 

REGI 
BUDG 
 

COM(2005)0709 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: 
Investir nas pessoas - Comunicação sobre o Programa Temático 
para o Desenvolvimento Humano e Social e as perspectivas 
financeiras para 2007-2013 

DEVE 
AFET 
INTA 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2006)0018 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, 
ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: 
Programa temático “Actores não estatais e autoridades locais no 
domínio do desenvolvimento” 
 

DEVE 
AFET 
INTA 
FEMM 
 

COM(2006)0019 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: 
Acção Externa: Programa Temático para o Ambiente e a Gestão 
Sustentável dos Recursos Naturais, incluindo a Energia 

ENVI 
AFET 
DEVE 
INTA 
ITRE 
 

COM(2006)0020 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: 
estratégia temática em favor da segurança alimentar - Promover a 
agenda da segurança alimentar a fim de alcançar os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM) 

DEVE 
AFET 
INTA 
ENVI 
AGRI 
 

COM(2006)0021 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, 
ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: 
relativa às análises do mercado nos termos do quadro regulamentar 
comunitário - Consolidar o mercado interno das comunicações 
electrónicas 
 

ITRE 
ECON 
IMCO 
 

COM(2006)0028 
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Assunto 

 
Competência 
 

 
Doc. 

 
Proposta de regulamento do Conselho que altera os Anexos A e C 
do Regulamento (CE) n.° 1346/2000 no que respeita à França 
 

 
JURI 
LIBE 
 

 
COM(2006)0038 

Quinto relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, 
ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões 
sobre a aplicação da Directiva 89/552/CEE “Televisão sem 
Fronteiras” 

CULT 
ECON 
ITRE 
IMCO 
LIBE 
 

COM(2006)0049 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: 
Financiamento do desenvolvimento e eficácia da ajuda – Desafios 
inerentes ao reforço da ajuda da UE entre 2006 – 2010 
 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2006)0085 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e 
ao Comité Económico e Social Europeu: uma parceria UE-Caraíbas 
para o crescimento, a estabilidade e o desenvolvimento 
 

DEVE 
INTA 
 

COM(2006)0086 

Comunicação da Comissão: Ajuda da UE: Disponibilizar mais, 
melhor e mais rapidamente 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2006)0087 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: 
reforçar o impacto europeu: quadro comum para a elaboração dos 
documentos de estratégia por país e para a programação plurianual 
comum 
 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2006)0088 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho: 
Relatório sobre o funcionamento da Directiva 1999/93/CE relativa a 
um quadro legal comunitário para as assinaturas electrónicas 
 

IMCO 
JURI 
 

COM(2006)0120 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, 
ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: 
Estratégia Política Anual para 2007 - Promover a confiança através 
da acção 
 

Todas 
commissões 

COM(2006)0122 
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Assunto 

 
Competência 
 

 
Doc. 

 
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, 
ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: 
Realizações políticas em 2005 
 

 
Todas 
commissões 

 
COM(2006)0124 

Proposta de decisão do Conselho relativa à posição a adoptar pela 
Comunidade no Conselho de Ministros ACP-CE no que respeita ao 
quadro financeiro plurianual para o período de 2008-2013 e às 
alterações a inserir no Acordo que altera o Acordo de Parceria entre 
os Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico e a Comunidade 
Europeia e os seus Estados-Membros, assinado em Cotonu, em 23 
de Junho de 2000, e revisto no Luxemburgo, em 25 de Junho de 
2005 
 

BUDG 
DEVE 
 

COM(2006)0132 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e 
ao Comité Económico e Social Europeu: implementação da parceria 
para o crescimento e o emprego: tornar a Europa um pólo de 
excelência em termos de responsabilidade social das empresas 

EMPL 
DEVE 
ECON 
ITRE 
IMCO 
JURI 
FEMM 
 

COM(2006)0136 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho: 
relatório geral sobre a assistência de pré-adesão (PHARE - ISPA - 
SAPARD) EM 2004 

AFET 
INTA 
BUDG 
ENVI 
TRAN 
REGI 
AGRI 
 

COM(2006)0137 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
relativa à execução do Programa ENERGY STAR na Comunidade 
Europeia no período de 2001 a 2005 
 

ITRE 
ENVI 
IMCO 
 

COM(2006)0140 

Comunicação da Comissão: Uma nova parceria global com a 
Gronelândia sob a forma de uma declaração comum e uma decisão 
do Conselho com base no artigo 187º do Tratado CE - Proposta de 
decisão do Conselho sobre as relações entre a Comunidade 
Europeia, por um lado, e a Gronelândia e o Reino da Dinamarca, 
por outro 
 

AFET 
INTA 
BUDG 
PECH 
 

COM(2006)0142 
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Assunto 

 
Competência 
 

 
Doc. 

 
Proposta de decisão do Conselho relativa à posição da Comunidade 
Europeia sobre a adaptação ao progresso técnico do Regulamento 
n.º 51 da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas 
 

 
ENVI 
TRAN 
 

 
COM(2006)0150 

Terceiro relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu sobre a aplicação das Directivas 93/96, 90/364, 90/365 
relativas ao direito de residência dos cidadãos da União que são 
estudantes, pessoas não activas e reformados 
 

LIBE 
EMPL 
CULT 
JURI 
 

COM(2006)0156 

Comunicação da Comissão: Orientações relativas ao destacamento 
de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços 

EMPL 
ITRE 
IMCO 
FEMM 
 

COM(2006)0159 

Comunicação da Comissão: Análise da Directiva 2002/65/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Setembro de 2002, 
relativa à comercialização à distância de serviços financeiros 
prestados a consumidores e que altera as Directivas 90/619/CEE do 
Conselho, 97/7/CE e 98/27/CE 
 

IMCO 
ECON 
 

COM(2006)0161 

Relatório da Comissão: sobre a aplicação da directiva 79/409/CEE, 
relativa à conservação das aves selvagens - Parte I – Relatório de 
síntese sobre os progressos gerais realizados - Actualização para 
1999-2001 
 

ENVI 
 

COM(2006)0164 

Livro Verde: A presunção de inocência LIBE 
JURI 
 

COM(2006)0174 

Relatório da Comissão: Qualidade da gasolina e do combustível 
para motores diesel utilizados no transporte rodoviário na União 
Europeia: Terceiro relatório anual (Ano de 2004) 
 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2006)0186 
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Assunto 

 
Competência 
 

 
Doc. 

 
Relatório da Comissão: relatório anual de 2005 sobre as relações 
com os parlamentos nacionais 
 

 
AFCO 
 

 
SEC(2006)0350 

Proposta de acordo interno entre os Representantes dos Governos 
dos Estados-Membros, reunidos no Conselho, relativo ao 
financiamento da ajuda concedida pela Comunidade no âmbito do 
quadro financeiro plurianual para o período 2008-2013 em 
conformidade com o Acordo de Parceria entre os Estados de África, 
das Caraíbas e do Pacífico e a Comunidade Europeia e os seus 
Estados-Membros assinado em Cotonu (Benim), em 23 de Junho de 
2000, e revisto no Luxemburgo (Grão Ducado do Luxemburgo), 
bem como à concessão de assistência financeira aos Países e 
Territórios Ultramarinos aos quais se aplica a Parte IV do Tratado 
CE 
 

DEVE 
BUDG 
 

SEC(2006)0371 
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM 
 
 
27/06 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a aplicação de medidas específicas de 

combate ao terrorismo 
Bruxelas, 31 de Março de 2006 

 
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, declaram que subscrevem os objectivos da Posição Comum 2005/936/PESC de 
21 de Dezembro de 2005, que actualiza a Posição Comum 2001/931/PESC relativa à aplicação de medidas 
específicas de combate ao terrorismo e que revoga a Posição Comum 2005/847/PESC, e os objectivos da 
Posição Comum 2006/231/PESC de 20 de Março de 2006, que actualiza a Posição Comum 2001/931/PESC 
relativa à aplicação de medidas específicas de combate ao terrorismo e que revoga a Posição 
Comum 2005/936/PESC. 
 
Esses países assegurarão a conformidades das respectivas políticas nacionais com essas duas posições 
comuns. 
 
A União Europeia regista e saúda esse compromisso. 
 
*A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 

52/06 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, por ocasião da última sessão da Comissão da 

ONU para os Direitos do Homem 
Bruxelas, 27 de Março de 2006 

 
Por ocasião da última sessão da Comissão para os Direitos do Homem, que teve lugar em 27 de Março 
de 2006, a União Europeia presta homenagem àquele organismo pelos sessenta anos de actividade dedicada 
à causa dos direitos do Homem. A União Europeia manifesta o seu apreço pelo papel importante que a 
Comissão desempenhou na promoção e protecção dos direitos do Homem. Não obstante as críticas de que foi 
alvo nos últimos anos, as realizações alcançadas e o valioso legado que deixa no domínio dos direitos do 
Homem são dignos de todo o nosso reconhecimento e respeito. 
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A comunidade internacional herda da Comissão para os Direitos do Homem um precioso manancial de 
regras e normas em matéria de direitos do Homem. Com a adopção da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, a Comissão lançou os alicerces em que hoje assentam todas as regras do direito internacional em 
matéria de direitos do Homem. Os Pactos Internacionais no domínio dos direitos económicos, sociais e 
culturais, e dos direitos civis e políticos que veio a elaborar depois, bem como os outros instrumentos em 
matéria de direitos do Homem constituem hoje o fundamento do direito internacional na matéria. A 
Comissão prosseguiu a definição de novas normas, preparando um projecto de convenção sobre os 
desaparecimentos forçados e um projecto de declaração sobre os direitos das populações indígenas. A 
apreciação e aprovação destes textos encontram-se entre as prioridades estabelecidas pela UE para a primeira 
sessão do Conselho dos Direitos Humanos, que deverá ter lugar em Junho. 
 
Durante os últimos sessenta anos, a Comissão para os Direitos do Homem contribuiu de maneira 
significativa para identificar e solucionar os problemas que se prendem com a protecção e a promoção dos 
direitos do Homem, nomeadamente sempre que foi necessário fazer face a novos problemas ou situações de 
emergência. 
 
O desenvolvimento do sistema de procedimentos especiais aproximou o debate intergovernamental em 
matéria de direitos do Homem da realidade que se vive no terreno. Os peritos independentes da ONU no 
domínio dos direitos do Homem funcionam como um mecanismo de alerta rápida da comunidade 
internacional e dão voz às vítimas tantas vezes silenciadas. Os seus pareceres abalizados contribuem 
grandemente para que tenha lugar um debate bem fundamentado, baseado em factos concretos, e as 
recomendações que formulam fornecem orientações concretas para uma melhor implementação das normas 
em matéria de direitos do Homem. A União Europeia congratula-se com o facto de o sistema de 
procedimentos especiais ser mantido no Conselho dos Direitos Humanos e de todos os mandatos terem sido 
transferidos para o novo Conselho. A UE aguarda com expectativa os relatórios dos titulares desses 
mandatos, bem como o diálogo interactivo que terá oportunidade de realizar por ocasião da primeira sessão 
do Conselho. É importante que este sistema se venha a reforçar com o tempo. 
 
A União Europeia manifesta o seu pleno apoio ao contributo que os defensores dos direitos do Homem 
prestam para a sensibilização para esta problemática e para a promoção de um maior respeito pelos direitos 
humanos. Durante toda a existência da Comissão, os defensores dos direitos do Homem e as respectivas 
organizações chamaram a atenção para a existência de situações preocupantes, quando os governos 
permaneciam silenciosos – não raro correndo o risco de serem discriminados ou detidos, ou mesmo de 
perderem a vida. A União Europeia considera ser da máxima importância que continuem a participar activa e 
eficazmente no novo Conselho dos Direitos Humanos. Por esse motivo, congratulamo-nos com o facto de a 
participação das organizações não governamentais e das instituições nacionais de defesa dos direitos do 
Homem nos trabalhos do Conselho dos Direitos Humanos continue a obedecer às regras e práticas da 
Comissão para os Direitos do Homem. 
 
Assente no sólido fundamento que os instrumentos e mecanismos criados pela Comissão representam, o 
Conselho dos Direitos Humanos proporciona agora a oportunidade para reforçar a implementação das 
normas em matéria de direitos do Homem. 
 
A União Europeia está pronta a cooperar com outros membros das Nações Unidas para fazer do Conselho 
dos Direitos Humanos um organismo eficaz e eficiente que contribua genuinamente para a promoção e a 
protecção dos direitos do Homem para todos. 
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O Conselho dos Direitos do Humanos deverá estar em condições de abordar todas as questões de direitos do 
Homem conforme se vão colocando, reagindo nomeadamente a situações de emergência. O Conselho 
constituirá um fórum ideal para manter o diálogo e desenvolver uma actividade construtiva, fornecendo 
igualmente a todos os países a orientação e a assistência necessárias para que se alcancem os mais elevados 
padrões em matéria de protecção dos direitos do Homem, através do diálogo, da cooperação e da criação de 
capacidades. É fundamental que tiremos o melhor partido de todos os instrumentos que nos venha a fornecer, 
a fim de que as normas em matéria de direitos humanos encontrem expressão concreta na melhoria da 
situação no domínio dos direitos do Homem no terreno e de que se impeça a ocorrência de violações desses 
direitos. 
 
A União Europeia reitera o seu pleno apoio ao reforço do Alto Comissariado para os Direitos Humanos. A 
Alta Comissária e os seus colaboradores desenvolvem uma actividade incansável no sentido da promoção e 
protecção dos direitos humanos em todas as suas vertentes, e bem assim de prevenir a ocorrência ou a 
repetição de violações dos direitos humanos em todo o mundo. 
 
Como diria o falecido Alto Comissário para os Direitos Humanos, Sérgio Vieira de Mello, todos temos um 
papel a desempenhar para que os direitos humanos sejam uma realidade para todos. É-nos dada agora a 
oportunidade de dar colectivamente prova do nosso empenhamento em que sejam aplicadas as mais elevadas 
normas em matéria de direitos do Homem. Está nas nossas mãos garantir que o Conselho dos Direitos 
Humanos desenvolva o seu trabalho na base do melhor legado da Comissão para os Direitos do Homem. 
 
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. 
 
 

_______________ 
 
 
53/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
sobre a detenção e transferência de Thomas Lubanga 

Bruxelas, 28 de Março de 2006 
 

A União Europeia congratula-se com a entrega de Thomas Lubanga Dyilo pelas autoridades da República 
Democrática do Congo e com a sua transferência para França, para o Tribunal Penal Internacional, em 
17 de Março de 2006. Thomas Lubanga é acusado de ter cometido crimes de guerra, nomeadamente de ter 
alistado e recrutado crianças como soldados e tê-las feito participar activamente nas hostilidades. É o 
primeiro suspeito a ser detido e transferido para o Tribunal Penal Internacional para ser julgado em Haia. 
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Esta detenção constitui um passo importante na luta contra a impunidade na Região dos Grandes Lagos, e 
visa a reforçar a estabilidade a longo prazo na região. Além disso, esta detenção atesta o empenhamento da 
comunidade internacional e o seu apoio à República Democrática do Congo e aos seus cidadãos nos seus 
esforços em prol da paz e da reconciliação. A este respeito a UE congratula-se com o facto de a República 
Democrática do Congo estar a preparar-se para as primeiras eleições democráticas em quarenta anos. 
 
A detenção e transferência de Thomas Lubanga prova que o Tribunal Penal Internacional está plenamente 
operacional. A UE está confiante em que o Tribunal Penal Internacional funcionará como elemento dissuasor 
e meio de resolução de conflitos com o apoio da comunidade internacional. 
 
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 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. 
 
 

_______________ 
 

 
54/06 
 

Declaração da Presidência em nome da União Europeia 
sobre as eleições legislativas na Ucrânia 

Bruxelas, 29 de Março de 2006 
 

A União Europeia regista com agrado as conclusões preliminares da Missão Internacional de Observação 
Eleitoral conduzida pela OSCE/ODIHR às eleições para o parlamento ucraniano de 26 de Março de 2006. A 
Missão concluiu que as eleições foram livres e justas, consolidando o avanço democrático na Ucrânia. 
 
A União Europeia congratula-se com estas eleições que testemunham o empenhamento da Ucrânia num 
processo verdadeiramente democrático, e proporcionaram à população a oportunidade de efectuar uma 
escolha informada entre alternativas distintas e de exprimir a sua vontade nas urnas de forma livre e justa. O 
povo ucraniano tomou em mãos a sua democracia. Tal constitui um marco no processo democrático eleitoral 
que teve início com os acontecimentos políticos em torno das eleições presidenciais ucranianas de 2004. As 
eleições para o parlamento ucraniano estabeleceram um novo e muito bem aceite padrão eleitoral na região 
no seu conjunto. 
 
No entanto, a União Europeia toma igualmente nota do número limitado de lacunas de ordem essencialmente 
técnica identificadas pela missão de observação eleitoral e apela às autoridades competentes da Ucrânia para 
que tomem medidas de correcção e se assegurem de que tais problemas não voltarão a surgir em futuras 
eleições. 
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A União Europeia congratula-se com a perspectiva de continuar a trabalhar no aprofundamento da sua 
parceria com a Ucrânia. Esta parceria assenta em valores comuns expressos na qualidade da democracia e 
das reformas ucranianas. As eleições e a subsequente formação de um novo governo proporcionarão uma 
nova base para desenvolver renovados esforços com vista a avançar em reformas essenciais destinadas a 
reforçar o Estado de direito, a transformar a sociedade e a fortalecer a economia de mercado, incluindo 
através de medidas de importância crucial que permitam à Ucrânia aderir à Organização Mundial do 
Comércio. A União Europeia está pronta a prestar assistência à Ucrânia no seu processo de reformas. 
 
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 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. 
 
 

_______________ 
 
 
55/06 
 

Declaração da Presidência em nome da União Europeia, sobre a detenção e entrega à justiça de 
Charles Taylor 

Bruxelas, 3 de Abril de 2006 
 

A União Europeia regista com agrado a detenção na Nigéria do ex-Presidente da Libéria, Charles Taylor, e a 
sua rápida transferência para o Tribunal Especial para a Serra Leoa, onde deve ser julgado por várias 
acusações de crimes contra a humanidade e outras violações graves do direito internacional humanitário. 
 
A União Europeia saúda a coragem da Presidente da Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf, ao exigir a extradição de 
Taylor e louva o importante papel desempenhado pelo Presidente Obasanjo e pelas autoridades nigerianas na 
concretização da sua detenção. 
 
A União Europeia tem o prazer de ver Charles Taylor enfrentar finalmente a justiça. Trata-se de um 
acontecimento histórico para o povo da Serra Leoa que traz esperança à paz e à reconciliação na região. A 
detenção e a transferência de Charles Taylor para o Tribunal Especial constituem também uma importante 
vitória para a justiça internacional e a luta contra a impunidade em toda a África Ocidental. A União 
Europeia regista com agrado os esforços que o Tribunal Especial está a envidar para assegurar que o 
julgamento de Charles Taylor se desenrole sem interferências externas. 
 
A União Europeia reafirma o seu firme e constante apoio ao Tribunal Especial para a Serra Leoa, instituído 
sob a égide da ONU.  
 
A União Europeia confirma uma vez mais o seu veemente apoio à paz, à estabilidade e à democracia na 
região do Rio Mano. 
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A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia, a Croácia* e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia * – países candidatos –, a Albânia, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia e Montenegro – países do 
Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos –, e a Islândia, o Liechtenstein e a 
Noruega – países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a Ucrânia e a República 
da Moldávia, subscrevem a presente declaração. 

 
* A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
56/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o acesso das operações humanitárias 
ao Darfur 

Bruxelas, 7 de Abril de 2006 
 

A União Europeia regista, com apreensão, que nos últimos dias diversos representantes da comunidade 
internacional e, mais recentemente, o Secretário-Geral Adjunto para os Assuntos Humanitários, Jan Egeland, 
não foram autorizados pelo Governo do Sudão a visitar o Darfur. 
 
A situação humanitária no Darfur exige uma acção sustentada por parte da comunidade internacional, tendo 
o Secretário-Geral Adjunto Jan Egeland um papel determinante a desempenhar nessa matéria. 
 
A União Europeia está empenhada em conceder apoio e financiamento adequados às actividades 
humanitárias e recorda que todos os intervenientes em causa deverão dar livre acesso aos agentes 
humanitários no terreno. 
 
O Governo do Sudão tem inquestionavelmente obrigação de colaborar com as Nações Unidas e as 
organizações não governamentais, e instamo-lo a que a cumpra em relação a todas as agências humanitárias 
que intervêm 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 o Montenegro – países do 
Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos – e a Islândia, o Liechtenstein e a 
Noruega – países da EFTA e membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a Ucrânia e a República 
da Moldávia, subscrevem igualmente a presente declaração. 
 
* A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 



INFORMAÇÕES GERAIS 

 

86 

Boletim 15.05.2006 
  

- PT - PE 369.014 

57/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, por ocasião do sexagésimo aniversário do 
Tribunal Internacional de Justiça 

Bruxelas, 12 de Abril de 2006 
 

A União Europeia (UE) felicita o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) por ocasião do seu sexagésimo 
aniversário. 
 
A UE reitera o seu firme apoio ao TIJ, que constitui o principal órgão judicial das Nações Unidas, e 
reconhece o contributo que tem prestado para a resolução pacífica de numerosos litígios entre Estados. O 
Tribunal veio a revelar-se a pedra angular da actual ordem jurídica internacional, tendo criado um corpo de 
decisões judiciais e de pareceres da mais elevada qualidade, o qual se tornou um meio fiável e indispensável 
para determinar as regras em que assenta o direito internacional. 
 
A UE regista com satisfação que tem vindo a aumentar nas últimas décadas o número de processos e 
questões jurídicas apresentadas ao TIJ, o que deixa patente de forma inequívoca que a comunidade 
internacional tem confiança no trabalho do Tribunal, que cada vez mais se recorre ao direito internacional e 
que se privilegia a resolução pacífica de litígios por via judicial. 
 
Embora a criação de órgãos judiciais internacionais especializados e de outros órgãos vocacionados para a 
resolução de litígios venha confirmar que se aceita de forma cada vez mais generalizada a resolução de 
diferendos por via judicial, o TIJ continua a ser a mais importante instituição judicial e a manter-se no centro 
de uma ordem internacional assente no Estado de direito. 
 
A UE aproveita esta oportunidade para apelar a todos os Estados para que submetam ao TIJ os litígios que 
não possam resolver por outros meios pacíficos e pede instantemente a todos os Estados que acatem as 
decisões do TIJ. 
 
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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58/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a Gâmbia 
Bruxelas, 20 de Abril de 2006 

 
A União Europeia (UE) condena energicamente a tentativa de golpe de Estado de 21 de Março contra o 
Governo da Gâmbia. Rejeitamos toda e qualquer iniciativa no sentido de derrubar um governo 
democraticamente eleito, e congratulamo-nos com o facto de o povo da Gâmbia ter reagido com serenidade e 
contenção. 
 
Reconhecendo embora a prerrogativa das autoridades gambianas de procurar esclarecer cabalmente as 
circunstâncias do golpe, preocupa-nos o facto de algumas das pessoas detidas terem ficado retidas sem culpa 
formada para além do prazo de 72 horas fixado na lei da Gâmbia. A UE insta as autoridades do país a 
observarem os procedimentos legais e a respeitarem os direitos humanos dos detidos, a divulgarem o seu 
local de detenção e a garantirem a sua segurança e bem-estar, assim como o acesso a um advogado. 

 

A UE regista com apreensão que o periódico "Independent Newspaper" foi obrigado a encerrar na sequência 
da detenção do seu director e chefe de redacção. Instamos as autoridades da Gâmbia a esclarecer as razões 
para esta medida e recordamos-lhes que o respeito da liberdade de imprensa, parte integrante da liberdade de 
expressão, é essencial ao pleno exercício dos direitos democráticos dos cidadãos. 

 

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 e 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. 
 
 

_______________ 
 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a Posição Comum 2006/276/PESC do 
Conselho, de 10 de Abril de 2006, que impõe medidas restritivas contra alguns altos funcionários da 

Bielorrússia e revoga a Posição Comum 2004/661/PESC 
Bruxelas, 18 de Abril de 2006 

 
A Posição Comum 2006/276/PESC do Conselho, de 10 de Abril de 2006, que impõe medidas restritivas 
contra alguns altos funcionários da Bielorrússia e revoga a Posição Comum 2004/661/PESC, foi publicada 
em 11 de Abril de 2006 no Jornal Oficial da União Europeia (JO L 101/06, p. 5). 
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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 e membros do Espaço Económico Europeu – 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. 
 
 

_______________ 
 
 
60/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a aprovação da lei constitucional na 
Bósnia e Herzegovina 

Bruxelas, 24 de Abril de 2006 
 

Atendendo à votação que dentro em breve terá lugar na Assembleia Parlamentar da Bósnia e Herzegovina a 
respeito das emendas constitucionais propostas pelo Conselho de Ministros da BIH e aprovadas pela 
Presidência deste país, a União Europeia congratula-se com o facto de este importante pacote de reformas ter 
sido recentemente adoptado pela Comissão Constitucional e Jurídica da Câmara dos Representantes da BIH. 
 
A UE reitera o seu apoio ao processo de reforma constitucional na Bósnia e Herzegovina, que representa um 
elemento essencial para a instauração de um Estado europeu moderno, operante, autónomo e multi-étnico, ao 
serviço dos seus cidadãos. 
 
A rápida e oportuna adopção do pacote de reformas no Parlamento da BIH demonstra uma vez mais que o 
país está pronto a assumir a auto-responsabilidade a nível local e a adoptar e executar as reformas de que os 
seus cidadãos necessitam. 
 
A Bulgária – país aderente –, a Turquia, a Croácia* e a antiga República Jugoslava da Macedónia* – países 
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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61/06 
 
Declaração daPresidência, em nome da União Europeia, sobre o incidente com a imprensa no Burundi 

Bruxelas, 25 de Abril de 2006 
 

No passado dia 17 de Abril, por ocasião de uma conferência de imprensa de Mathias Basabose, os jornalistas 
presentes foram detidos durante várias horas pela polícia nacional e pelos serviços de informações 
burundeses. 
 
A União Europeia regista com preocupação a tentativa de intimidação de que a imprensa burundesa foi alvo 
em 17 de Abril por parte de agentes da polícia e dos serviços de informações (Documentation nationale) do 
Burundi. 
 
A União Europeia congratula-se com a reacção firme e rápida do Governo burundês, que lamentou o 
incidente e recordou não ser esta, de modo algum, a sua política neste domínio. 
 
A União Europeia aprecia o clima de liberdade de que a imprensa usufrui no Burundi e considera que se trata 
de um dos aspectos positivos da evolução política do país. 
 
A União Europeia recorda a grande importância por si atribuída à liberdade de imprensa, que constitui um 
dos principais testemunhos da evolução democrática de uma sociedade. Não deve haver restrições ao 
exercício desta liberdade. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia, a Croácia* e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia * – países candidatos –, 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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62/06 
 

Declaração da Presidência em nome da União Europeia sobre a situação política actual no Nepal 
Bruxelas, 27 de Abril de 2006 

 
A União Europeia (UE) tomou boa nota das alocuções pronunciadas pelo rei Gyanendra em 21 e 24 de Abril 
de 2006, e das reacções que elas suscitaram no Nepal. 
 
A UE insta à rápida execução da decisão do rei de instituir novamente a Câmara dos Representantes e 
congratula-se com o reconhecimento de que a soberania do Nepal pertence ao seu povo. A UE apoia 
plenamente o povo nepalês nas suas aspirações de paz e democracia. 
 
A UE espera agora que a aliança dos sete partidos governe o país de uma forma responsável na actual 
situação de tensão. Tendo em vista a sessão da Câmara dos Representantes marcada para 28 de Abril, a UE 
apela aos dirigentes desta aliança para que prossigam a elaboração e aplicação concreta do roteiro para a 
democracia e a paz. São necessárias medidas urgentes para restabelecer a paz no país e instituir um governo 
democrático e responsável. A UE congratula-se com a proposta da aliança dos sete partidos de nomear 
Primeiro-Ministro o Sr. Koirala. 
 
A UE espera que todas as forças de segurança se abstenham de recorrer ao uso da força contra manifestações 
a favor da democracia e estejam prontas a colaborar com um governo democrático, logo que este seja 
constituído. 
 
A UE continua a apelar ao Partido Comunista do Nepal (maoísta) para que integre a corrente política 
democrática, devendo no entanto este processo implicar a renúncia à violência e a deposição das armas. 
 
A UE compromete-se a colaborar com as instituições democráticas que espera ver surgir da situação actual e 
a prestar-lhes assistência. 
 
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 o Listenstaine – 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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63/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
sobre a situação no Sri Lanca 
Bruxelas, 25 de Abril de 2006 

 
A UE condena veementemente a explosão ocorrida hoje no quartel-general do exército em Colombo. A UE 
endereça as suas mais sentidas condolências às famílias das vítimas, bem como ao Governo e ao povo do Sri 
Lanca, por tão trágica perda de vidas humanas. 
 
Não se pode permitir que tão ignóbil acto de terrorismo comprometa as perspectivas de paz no Sri Lanca. 
 
A UE continua a apoiar os esforços intensos dos mediadores noruegueses para o processo de paz, a fim que 
seja realizada uma nova ronda de negociações tendo em vista o fortalecimento do Acordo de Cessar-Fogo 
entre os LTTE e o Governo do Sri Lanca. 
 
A UE apela aos LTTE e ao Governo do Sri Lanca para que se abstenham de praticar quaisquer actos 
susceptíveis de comprometer o processo de paz. 
 
 

_______________ 
 
 

64/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre os acontecimentos no Nepal 
Bruxelas, 4 de Maio de 2006 

 
A União Europeia congratula-se com a primeira reunião realizada desde há quatro anos da Câmara de 
Representantes do Nepal e com as decisões tomadas nessa reunião. Trata-se de um passo importante na via 
da plena democracia e de uma paz sustentável, no interesse do povo nepalês. A UE felicita Girija Koirala 
pela sua nomeação para Primeiro-Ministro e congratula-se com os passos dados no sentido da rápida 
formação de um Governo eficaz. 
 
A UE incita os membros da Aliança dos Sete Partidos (ASP) a continuarem a trabalhar em conjunto na 
implementação do roteiro ASP, como têm feito até à data. É importante que qualquer processo conducente a 
eleições para a Assembleia Constituinte e subsequentes reformas seja inclusivo e participativo, respeitando a 
soberania do povo nepalês. 
 
A UE congratula-se com a decisão do Partido Comunista do Nepal (maoísta) de apelar a um cessar-fogo 
unilateral durante três meses com efeito imediato. A UE apela agora ao PCN(M) a que renuncie totalmente à 
violência e se comprometa a desactivar as armas. Sem esse compromisso, serão impossíveis eleições livres e 
justas para a Assembleia Constituinte. 
 
A UE incita o novo Governo a tomar medidas de reciprocidade em resposta ao cessar-fogo do PCN(M), 
continuando a acreditar que um cessar-fogo beneficiaria com a ajuda e o acompanhamento internacionais. A 
UE está disposta a prestar assistência em qualquer processo que conduza a uma solução negociada 
duradoura. 
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Em resposta ao apelo do Primeiro-Ministro Koirala, a UE, juntamente com a comunidade internacional, está 
disposta a apoiar o processo em curso. A UE irá rever a sua política para com o Nepal, estando pronta para 
graduá-la em função dos acontecimentos. Se lhe for pedido, a UE está disposta a contribuir com assistência 
destinada a garantir a liberdade e justiça das futuras eleições. 
 
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. 
 
 

_______________ 
 
 

65/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as conversações a respeito do Darfur 
Bruxelas, 4 de Maio de 2006 

 
A União Europeia (UE) felicita a União Africana (UA) e as partes sudanesas nas negociações que decorrem 
em Abuja pelos progressos realizados no sentido de alcançar um acordo de paz destinado a resolver o 
conflito no Darfur. 
 
A União Europeia congratula-se com o projecto de acordo elaborado pela mediação da União Africana, o 
qual, no seu entender, constitui uma boa base para a resolução do conflito. Congratula-se igualmente com o 
facto de o Governo sudanês ter aceitado este projecto de acordo. A União Europeia solicita ao SLM/A e ao 
JEM que celebrem com o Governo do Sudão um acordo definitivo nos termos do projecto preparado pela 
mediação, sem voltar a ultrapassar o prazo fixado pela UA. 
 
A não celebração do acordo seria uma atitude irresponsável perante o imenso sofrimento do povo do Darfur, 
e qualquer das partes que ponha entraves ao acordo terá de enfrentar as consequências previstas na 
Resolução 1591 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 
 
A UE declara-se determinada a apoiar a implementação do acordo que vier a ser celebrado em Abuja, 
nomeadamente contribuindo para o reforço da AMIS e apoiando o diálogo Darfur-Darfur, bem como a 
reconstrução pós-conflito. 
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A UE manifesta a sua profunda preocupação pelos intensos combates que actualmente decorrem no Darfur e 
que estão em contradição com o espírito positivo das conversações da Abuja. A UE reitera a sua firme 
condenação de todas as violações do cessar-fogo e, em particular, dos ataques perpetrados contra os civis e 
as organizações humanitárias. A União Europeia insta o Governo do Sudão e os dirigentes do SLM/A e do 
JEM a tomarem todas as medidas necessárias para garantir que o cessar-fogo de N'Djamena seja 
rigorosamente respeitado por todas as forças que dizem controlar, e a cooperarem plenamente com a AMIS. 
A UE considera essencial que a AMIS seja o mais rapidamente possível substituída por uma operação das 
Nações Unidas no Darfur. A UE manifesta a sua preocupação pelo facto de o Governo do Sudão continuar a 
opor-se à visita da equipa de planeamento da ONU e insta-o a conceder sem demora a necessária 
autorização. 
 
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. 
 
 

_______________ 



INFORMAÇÕES GERAIS 

 

94 

Boletim 15.05.2006 
  

- PT - PE 369.014 

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL 
 
 

ASSEMBLEIA PLENÁRIA 
DE 20 E 21 DE ABRIL 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, por um lado, de Vladimir ŠPIDLA, membro da 
Comissão Europeia, que interveio sobre as prioridades políticas no domínio do emprego, dos assuntos sociais 
e da igualdade de oportunidades, e por outro, pela presença de representantes das organizações da sociedade 
civil organizada dos países em fase de adesão (Bulgária e Roménia). 
 
 
1. POLÍTICA INDUSTRIAL 
 
• Política industrial moderna 
•  
− Relator: Ernst Erik EHNMARK (Trabalhadores – SE) 
  
− Referências: COM(2005) 474 final – CESE 595/2006 
 
− Pontos principais: 
 

A Estratégia de Lisboa faculta um vasto conjunto de medidas de apoio horizontais destinadas a criar um 
enquadramento para tornar a Europa mais competitiva. Até agora têm sido inexistentes as abordagens 
sectoriais. A nova comunicação da Comissão sobre um enquadramento para uma Política Industrial 
Integrada é, assim, extremamente bem-vinda. 
 
O CESE apoia a análise das necessárias medidas de apoio em 27 sectores da indústria transformadora. O 
CESE apoia, igualmente, o estabelecimento de 14 grupos de trabalho sectoriais e intersectoriais com o 
objectivo de definir medidas mais concretas para aumentar a competitividade da indústria europeia. 
 
Contudo, a questão de saber “quem faz o quê” é deixada para consideração futura.  
 
Em particular, a comunicação não sublinha a indispensável distribuição de papéis entre a UE e o nível 
nacional. O CESE salienta que é crucial estabelecer uma coordenação. 
 
O papel do sector público na inovação e competitividade e a fronteira entre a indústria transformadora e 
os serviços são domínios em que a comunicação não dá muitas indicações. 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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O CESE considera crucial a conclusão de acordos entre os parceiros sociais sobre o processo de 
reestruturação e inovação industriais, como já acontece em alguns Estados-Membros. 
 
O CESE está pronto a incluir as questões da indústria europeia na rede instituída para a Estratégia de 
Lisboa. 

 
− Contacto: João PEREIRA dos SANTOS 
        (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
• Mutações industriais nas regiões fronteiriças 
•  
− Relator: Marian KRZAKLEWSKI (Trabalhadores – PL) 

 
− Referências: Parecer exploratório – CESE 586/2006 

 
− Pontos principais: 
 

O governo austríaco solicitou que a Comissão Consultiva das Mutações Industriais (CCMI) preparasse 
um parecer exploratório sobre "As mutações industriais na UE alargada – Perspectivas e impacto nas 
regiões transfronteiriças". 
 
O Comité considera que, durante esta nova Presidência, há que estabelecer uma definição precisa e 
distinta do que se entende por "REGIÃO" no contexto transfronteiriço e industrial. Há que tratar 
separadamente as regiões que fazem fronteira com países que não são membros da UE e ter em conta se 
determinado país vizinho é país candidato ou não. 
 
Importa saber como se podem distinguir os efeitos das mudanças registadas nessas regiões nos anos 
noventa dos efeitos das mutações decorrentes da adesão dos novos países à UE e ainda qual a eficácia 
dos instrumentos comunitários aplicados nestas regiões, antes e após a adesão, bem como qual o prazo 
decorrido entre a aplicação das políticas da UE nestas regiões em comparação com as restantes.  
 
O Comité afirma que um factor extremamente importante e possivelmente decisivo que influenciou a 
execução e o desenvolvimento da política industrial nas regiões transfronteiriças da Europa alargada, no 
passado, mas também agora no presente, foi as oportunidades de os interessados nestas regiões 
beneficiarem dos recursos dos fundos estruturais da UE. É absolutamente fundamental aumentar o papel 
destes nestas regiões. Neste domínio, o Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
criação de um agrupamento europeu de cooperação transfronteiriça (AECT) abre uma nova 
oportunidade. O Comité insiste com veemência na necessidade de se incluir os agentes económicos e 
sociais e as outras organizações da sociedade civil na composição dos AECT. A criação de tais entidades 
jurídicas pode ajudar a incentivar a cooperação transfronteiriça, conferindo a essas regiões um maior 
sentimento de identidade e maior vontade de harmonizar as suas regulamentações.  

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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O Comité considera que o desenvolvimento dos mercados de trabalho nas regiões afectadas constitui um 
factor não despiciendo da reestruturação industrial. Actualmente continua a haver entraves temporários à 
mobilidade transfronteiriça dos trabalhadores no interior da UE. O CESE apela a que os 
Estados-Membros verifiquem se os períodos transitórios não poderão ser reduzidos. Para tal, é necessário 
o envolvimento e a consulta dos parceiros sociais a todos os níveis relevantes. Quanto a outros 
instrumentos com impacto na política industrial, o Comité salienta a importância da eventual introdução 
da matéria colectável consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCIS). 
 
O Comité insiste, por diversas vezes, no seu parecer que o papel do diálogo social e o envolvimento da 
sociedade civil são particularmente importantes para a gestão da política industrial nas regiões referidas, 
quer na aplicação de políticas industriais dinâmicas quer para ultrapassar problemas referentes às 
relações mútuas entre diferentes nacionalidades e grupos étnicos e culturais. 
 

− Contacto: Pol LIEMANS   
                    (Tel.: 00 32 2 546 82 15 – e-mail: pol.liemans@esc.eu.int) 
 
 
• As emissões de gases com efeito de estufa e as mutações industriais 
•  
− Relator: Josef ZBOŘIL (Empregadores – CZ) 
 
− Co-relator: Pavel ČINČERA (Interesses Diversos – CZ) 
 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 593/2006 

 
− Pontos principais: 
 

As alterações climáticas são um problema único que a humanidade nunca teve de enfrentar anteriormente 
na história moderna. Trata-se de um problema global inscrito numa perspectiva a longo prazo 
(plurissecular), caracterizado por uma interacção complexa de processos climatéricos, ambientais, 
económicos, políticos, institucionais, sociais e tecnológicos, com grandes implicações internacionais e 
intergeracionais no contexto de objectivos para a sociedade mais latos, como a igualdade e o 
desenvolvimento sustentável. A elaboração de uma resposta às alterações climáticas caracteriza-se por 
uma decisão que apresenta um elevado grau de incerteza e pelo risco de acarretar alterações não lineares 
irreversíveis.  
 
Se não se tiver em conta todos os parâmetros económicos na determinação de novas políticas para 
reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, os países que ratificaram o protocolo de Quioto correm 
o risco de ver uma parte da sua produção deslocalizada para países economicamente mais avançados que 
hesitam ainda quanto à assinatura do protocolo, ou para países em desenvolvimento que não estão, de 
momento, vinculados a qualquer compromisso quantitativo decorrente das disposições do referido 
protocolo. Esta situação pode traduzir-se por perdas económicas ou de competitividade, sem, no entanto, 
se conseguir uma diminuição adequada das emissões ao nível mundial. 

mailto:pol.liemans@cese.europa.eu
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As alterações climáticas constituem um fenómeno global. É, portanto, ao nível de um quadro global que 
devem ser abordadas. É necessário recorrer a todos os instrumentos e a negociações políticas, por forma 
a associar todos os grandes emissores mundiais de gases com efeito de estufa aos esforços para reduzir o 
nível global de concentração destes gases na atmosfera. A eficácia da aplicação das medidas para 
minorar as alterações climáticas pode ser aumentada desde que as políticas nesta matéria sejam 
integradas nos outros objectivos não climáticos das políticas nacionais e sectoriais e se tornem estratégias 
abrangentes de transição destinadas a concretizar alterações sociais e tecnológicas a longo prazo 
necessárias, simultaneamente, ao conceito de desenvolvimento sustentável e à atenuação das alterações 
climáticas.  
 
Para solucionar estes problemas, é indispensável aprofundar consideravelmente os conhecimentos sobre 
as causas destes fenómenos e sobre as possibilidades de redução das influências antropógenas 
correspondentes. Sem recursos científicos e de investigação adequados e sem um acompanhamento e 
monitorização sistemáticos, é impossível assegurar o desenvolvimento acelerado dos necessários 
conhecimentos científicos sobre as causas reais das alterações climáticas. Não há qualquer dúvida de que 
em diferentes níveis a racionalização da produção e, em particular, a utilização da energia constituem um 
factor capital para o êxito económico, mas também para uma redução progressiva das emissões de gases 
com efeito de estufa.  
 
O parecer propõe uma vasta gama de instrumentos que requerem, igualmente, recursos consideráveis 
para a ciência e a investigação, bem como grandes esforços de aplicação, isto se a UE pretende 
verdadeiramente assumir a posição de líder no combate contra as alterações climáticas. Antes da adopção 
de todas estas medidas, é imperativo proceder a uma análise aprofundada de todas as especificidades de 
modo a evitar medidas não adequadas que possam pôr em risco a competitividade e a capacidade de 
acção da UE no seu todo e a nível de cada Estado-Membro. A fim de garantir a segurança da população, 
é necessário elaborar planos para limitar a vulnerabilidade em relação às alterações climáticas, tendo 
simultaneamente em conta as especificidades regionais, e incentivar o desenvolvimento de sistemas de 
alerta e de precaução, a par de actividades de acompanhamento e de monitorização sistemáticas. 
 

− Contacto: José Miguel CÓLERA RODRÍGUEZ 
          (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 
 
 2.  PROTECÇÃO SOCIAL 
 
• Estratégia para o método aberto de coordenação aplicado à protecção social 
•  
− Relator: Jan OLSSON (Interesses Diversos – SE) 
 
− Referências: COM(2005) 706 final – CESE 596/2006 

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
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− Pontos principais: 
 

O CESE concorda com o essencial da comunicação. Esta reforçará a dimensão social da Estratégia de 
Lisboa se, através do novo quadro, os Estados-Membros atribuírem maior peso político ao objectivo da 
modernização e melhoria da protecção social. 
 
Apesar de o CESE acolher favoravelmente esta iniciativa, gostaria de assinalar que devem ser 
consideradas as especificidades dos três eixos, as diferentes fases do avanço e as diferenças entre 
Estados-Membros. 
 
Um dos três objectivos globais é “reforçar a governação, a transparência e a participação dos agentes 
relevantes na concepção, aplicação e acompanhamento das políticas”. Os parceiros sociais e outros 
agentes da sociedade civil organizada devem envolver-se mais em todos os aspectos-chave do processo. 
 
Integrado no seu trabalho em curso, o CESE deveria acompanhar o novo quadro para o método aberto de 
coordenação e a elaboração de relatórios periódicos antes da Cimeira da Primavera de 2007. 

 
− Contacto: Susanne JOHANSSON 
          (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 
• Transferibilidade dos direitos à pensão complementar 
•  
− Relatora: Ursula ENGELEN-KEFER (Trabalhadores – DE) 
 
− Referências: COM(2005) 507 final – 2005/0214 COD – CESE 589/2006 
 
− Pontos principais: 
 

O CESE regozija-se com os objectivos propostos pela Comissão e apoia a proposta de directiva, ainda 
que nem sempre concorde com as medidas previstas para alcançar esses objectivos. 
 
Assim, caberá ter em atenção os pontos de vista seguintes numa futura revisão da proposta de directiva: 
 

• Para reduzir os entraves à mobilidade dos trabalhadores, importa desenvolver um sistema para aquisição, 
bem como manutenção e transferência dos direitos à pensão complementar. Para tal, terão de ser 
consideradas as incidências nos diferentes regimes complementares de pensão dos Estados-Membros. 
 

• A participação financeira dos empregadores é necessária e recomendável para o desenvolvimento das 
pensões complementares. Para evitar as repercussões negativas impõem-se, assim, disposições 
transitórias que permitam aos empregadores adaptar-se progressivamente aos regimes de pensões. 
 

• Para que os objectivos fundamentais da directiva possam ser alcançados, os prazos de transposição 
deverão ser tão curtos quanto possível e adaptados às necessidades reais de cada país. 

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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• Da mesma forma, a isenção geral e ilimitada de determinados regimes deveria ser repensada. 

 
• Devem ser desenvolvidas acções de supressão dos entraves à mobilidade no domínio dos regimes 

complementares de pensão como medidas de acompanhamento ao tratamento fiscal desses regimes. 
 
− Contacto: Ewa KANIEWSKA 
          (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 
 
3.  IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
 
• Situação das pessoas com deficiência: Plano de Acção Europeu 2006-2007 
•  
−  Relatora: Tatjana GREIF (Interesses Diversos – SL) 
 
−  Referências: COM(2005) 604 final – CESE 591/2006 

 
−  Pontos principais: 

 
O CESE apoia as acções propostas pela Comissão e considera que o acompanhamento da directiva sobre 
igualdade de tratamento no emprego e na actividade profissional deveria continuar a ser prioritário.  
 
O CESE insta com a Comissão para que proponha uma directiva específica sobre deficiência após um 
estudo de viabilidade sobre a elaboração de legislação não discriminatória ao nível europeu.  
 
Os objectivos revistos da Estratégia Europeia para o Emprego deveriam reforçar a inclusão da deficiência 
nas Orientações Europeias para o Emprego e nos Programas Nacionais de Reforma.  
 
A União Europeia deve comprometer-se com esta inclusão em iniciativas como: 
 

− os Fundos Estruturais, que devem garantir os princípios de não discriminação e acessibilidade para 
pessoas com deficiência; 

− o 7º programa-quadro, que deve garantir a realização de projectos de investigação em matérias como o 
design, sistemas de TIC, transição para a vida autónoma, etc.; 

− os transportes mais acessíveis, em especial o transporte ferroviário, os autocarros internacionais e o 
transporte marítimo.  
 
Em relação à agenda futura, o CESE insta com a Comissão para que preste atenção ao seguinte: 

− a importância fundamental da noção de vida independente e o direito das pessoas com deficiência a não 
serem segregadas em instituições ou excluídas da sociedade; neste aspecto, a modernização do sistema 
de protecção social é uma das prioridades;  

− a importância da participação política activa das pessoas com deficiência na sociedade; o papel das ONG 
deveria ser fortalecido aos níveis nacional e europeu para que as ONG mais pequenas possam ocupar 
também um lugar entre as associações de maior dimensão; 

− no futuro, haveria que abordar áreas distintas do emprego, tais como a educação, a cultura, os tempos 
livres, etc.; 

mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu
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− deveria prestar-se atenção às consequências da múltipla discriminação, das diferenças culturais, pobreza, 

etc.; 
− a adaptação dos locais de trabalho (tecnologias de apoio, acompanhamento individual) e especialistas em 

questões de igualdade nas empresas poderiam incentivar a igualdade de oportunidades no emprego; 
− dar toda a relevância à segurança no trabalho para prevenir a deficiência. 
 
− Contacto: Anna REDSTEDT 
                   (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@esc.eu.int) 
 
 
 
4. COESÃO ECONÓMICA E SOCIAL 
 
• Orientações estratégicas da política de coesão (2007-2013) 
•  
− Relator: Bruno VEVER (Empregadores – FR) 

 
− Referências: COM(2005) 299 final – SEC(2005) 904 – CESE 592/2006 

 
− Pontos principais: 
 

O Comité constata que as relações entre as prioridades das orientações estratégicas 2007-2013 e os 
objectivos dos fundos estruturais não são especificadas. Dada a fragilidade do orçamento comunitário, o 
CESE recomenda a diversificação dos meios da política de coesão, a maior concentração das suas 
intervenções e a modernização dos seus modos de gestão para promover uma maior transparência e 
interactividade.  

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

 
• Rumo a um novo contrato social na América Latina 
•  
− Relator: José María ZUFIAUR NARVAIZA (Trabalhadores – ES) 

 
− Referências: Relatório de informação – CESE 68/2006 fin 

 
− Pontos principais: 

 
O próximo Encontro de Viena UE-ALC será uma oportunidade para aprofundar a associação estratégica. 
Para tanto, é necessária uma clara vontade política e uma orientação estratégica mundial para avançar no 
âmbito dos acordos de associação, no desenvolvimento de novos mecanismos institucionais de 
solidariedade e de cooperação para o desenvolvimento. 

mailto:anna.redstedt@cese.europa.eu
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A sociedade civil organizada será, sem dúvida, um actor essencial na consolidação da democracia, do 
bom desempenho económico e de um trabalho decente para todos, podendo o CESE, bem como os seus 
homólogos da ALC, como instituições representativas da sociedade civil, desempenhar um papel de 
aliados estratégicos nessa política.  
 
Para as organizações da sociedade civil da ALC, o contrato social europeu foi, e continua a ser, uma 
referência. E, para as organizações da sociedade civil europeia, é fundamental favorecer um modelo de 
desenvolvimento sustentável na América Latina não só por uma questão de solidariedade, mas também 
por uma questão de consolidação do modelo social europeu.  
 
O CESE considera, neste contexto, muito promissora a recomendação do Parlamento Europeu quando 
convida os seus parceiros a “intensificarem a realização de fóruns sociais que reúnam o mundo 
empresarial e os trabalhadores a nível da UE e da América Latina” e convida “o Comité Económico e 
Social Europeu a intensificar as suas actividades neste âmbito e a transmitir a suas experiências aos 
parceiros latino-americanos”. 
 
As sociedades civis da Europa e dos países ou regiões latino-americanos estão interessadas não só em 
participar no acompanhamento dos acordos de associação, mas também em conferir-lhes uma dimensão 
social. Esta última incluiria um corpo de normas de referência para garantir o respeito dos direitos 
fundamentais do trabalho, disposições para salvaguardar os direitos humanos, democráticos e ambientais 
e a inclusão de mecanismos consultivos como o já assinalado. 

 
− Contacto: Gatis EGLITIS 
                     (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 

5. SAÚDE E DEFESA DO CONSUMIDOR 
 
• Quadro jurídico para a política dos consumidores 
•  
− Relator: Jorge PEGADO LIZ (Interesses Diversos – PT) 

 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 594/2006 

 
− Pontos principais: 
 

A política dos consumidores é uma das políticas mais próximas dos cidadãos europeus e pode 
influenciar, em grande medida, a sua adesão ao ideal europeu, sempre que este vá ao encontro das suas 
necessidades e aspirações, o que nem sempre foi o caso. 
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No seu parecer, o Comité afirma que: 
 

• é indispensável uma vontade política de fazer avançar a política de protecção dos interesses dos 
consumidores, 

• é igualmente necessário efectuar um estudo de fundo sobre um novo quadro jurídico para a política de 
protecção dos interesses dos consumidores, dada a insuficiência das disposições introduzidas pelos 
Tratados de Maastricht (artigo 129º-A) e de Amesterdão (artigo 153º). 
 
Assistido por vários contributos de um número considerável de juristas europeus geralmente 
considerados especialistas na matéria, o Comité Económico e Social Europeu propõe uma nova base 
jurídica para a política dos consumidores. 

 
− Contacto: Luís LOBO 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
6.  TRANSPORTE 
 
• A navegação fluvial na Europa 
•  
− Relator: Jan SIMONS (Empregadores – NL) 

 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 599/2006 

 
− Pontos principais: 
 

O CESE apoia o objectivo final de pôr a funcionar uma organização independente, instituída por via de 
convenção, que poderá abranger, pelo menos, tanto as organizações internacionais, como a própria UE, 
os Estados-Membros da UE que praticam a navegação interior, mas também países terceiros, como a 
Suíça e os países do Danúbio que não fazem parte da UE. Numa organização de partes numa tal 
convenção, uma reunião de ministros pode tomar as decisões políticas juridicamente vinculativas e 
verificar os controlos nacionais. Além disso, a organização poderia não só congregar todos os 
conhecimentos e competências actualmente disponíveis nas várias entidades, mas também velar por que 
o actual nível de protecção e de segurança seja, pelo menos, preservado e que o diálogo social sectorial 
prossiga. 
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Para finalmente se conseguir um regime jurídico pan-europeu uniforme, o parecer chama a tenção para os 
pontos seguintes: 
 
• no atinente à cobertura geográfica, nem todos os Estados-Membros da UE são directamente afectados 

pela navegação interior;  
 
• há países que são também importantes para a navegação interior e, consequentemente, para a Europa, 

mas que não são membros da União Europeia;  
 
• só uma acção política conjunta poderá proceder às necessárias adaptações nas infra-estruturas das redes 

das vias navegáveis, o que é da competência nacional em todos os Estados;  
 
• é evidente que, atendendo à diversidade das circunstâncias naturais e às diferenças de infra-estruturas e 

de intensidade da navegação interior, nem todas as regras devem ser aplicadas na íntegra e com a mesma 
rigidez em todos os rios europeus. 

 
Este novo sistema deve consagrar especial atenção à política social, que tem sido profundamente 
negligenciada nos regimes de navegação interior existentes na Europa. Os parceiros sociais devem ser 
plenamente associados aos esforços desenvolvidos nesta matéria. 
 

− Contacto: Anna WAGNER 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
 
• Regras comuns – AESA 
•  
− Relator: Jan SIMONS (Empregadores – NL) 
 
− Referências: COM(2005) 579 final – 2005/0228 COD – CESE 600/2006 
 
− Pontos principais: 

 
O CESE apoia sem reservas o objectivo de alargar o âmbito de aplicação do Regulamento (CE) nº 
1592/2002 às operações aéreas, à concessão de licenças de pilotos e aos operadores comerciais dos países 
terceiros, na medida em que a centralização das actividades neste domínio numa autoridade única 
traduzir-se-ia por um reforço de eficácia e segurança. 
 
No contexto da certificação suplementar das aeronaves dos países terceiros, a Comunidade deve ter 
possibilidades claramente estabelecidas de assinar acordos bilaterais com os países terceiros sobre o 
reconhecimento mútuo dos respectivos certificados. Os recursos da AESA devem ser aumentados, o que 
vai exigir um nível sensivelmente mais elevado de financiamento comunitário do que actualmente se 
prevê. Ao mesmo tempo, o agrupamento dos recursos ao nível da UE dá a possibilidade de realizar 
substanciais economias de custos, não só para a indústria aeronáutica, mas também para os governos dos 
Estados-Membros. Esta questão não é objecto de análise na proposta da Comissão. 
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O CESE está convencido de que a definição de operações comerciais deve abranger as operações 
realizadas pelas empresas e as operações realizadas em propriedade fraccionada, de modo a que todos os 
passageiros na UE beneficiem da mesma protecção em matéria de segurança. 

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

 
• Segurança da aviação civil 
•  
− Relator: Thomas McDONOGH (Empregadores – IE) 

 
− Referências: COM(2005) 429 final – CESE 584/2006 

 
− Contacto: Raffaele Del FIORE 

              (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

7. PROTECÇÃO DO AMBIENTE 
 
•  Impacto da aviação nas alterações climáticas 
•  
− Relator: Jan SIMONS (Empregadores – NL) 

 
− Referências: COM(2005) 459 final – CESE 25/2006 fin – CESE 598/2006 

 
− Pontos principais: 

 
Tal como a Comissão, o CESE considera que são necessárias medidas (políticas) suplementares para 
controlar o impacto da aviação nas alterações climáticas. O aumento do contributo da aviação para as 
emissões de gases com efeito de estufa corresponderá a cerca de 50% do aumento anual na aviação, 
mesmo que se logre alcançar nas próximas décadas todos os ambiciosos objectivos I&D. Os recursos 
financeiros para este objectivo previstos no 7º programa-quadro deverão ser despendidos de forma 
selectiva e eficaz.  
 
Para limitar o impacto no clima, a Comissão Europeia definiu um objectivo político para reduzir as 
emissões de CO2 e NOx da aviação da UE, com início no período 2008–2012. Face aos tratados 
internacionais, acordos e estudos em curso, o CESE reputa necessário começar a adoptar medidas contra 
as emissões de CO2 do tráfego aéreo intracomunitário, de forma a minimizar os eventuais atrasos na sua 
aplicação. 
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O tráfego aéreo intracomunitário deveria ser incluído o mais rapidamente possível num regime europeu 
aberto de comércio de licenças de emissão, assente num cenário de base realista, por forma a reflectir as 
suas prestações (crescentes anualmente) em emissões de CO2 com impacto climático. As companhias 
aéreas, na sua qualidade de parceiros comerciais, deveriam receber directamente licenças a nível da UE e 
estar sujeitas a metas adicionais de contribuição/redução. Deve continuar a ser possível a novos 
operadores entrar no mercado sem desvantagens competitivas. Quanto a outros impactos, há que recorrer 
a instrumentos locais mais adequados, como por exemplo, uma taxa sobre o NOx e medidas operacionais. 
 
Uma prioridade fulcral para a Comunidade e o mundo empresarial deveria ser investir na investigação 
sobre os efeitos das emissões “não CO2” da aviação nas alterações climáticas e sobre os avanços 
tecnológicos para garantir um tráfego aéreo menos poluidor do ar. São precisos esforços no sentido de 
evitar compromissos perniciosos entre poluição sonora local, emissões locais e emissões globais da 
aviação. 
 
Dado o seu potencial para reduzir emissões, outra prioridade deveria ser uma melhor gestão do espaço 
aéreo no âmbito do Céu Único Europeu e do programa SESAR. 
 

− Contacto: Annika KORZINEK 
                      (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
• Estratégia temática – meio marinho 
•  
− Relatora: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL (Trabalhadores – ES) 

 
− Referências: COM(2005) 505 final – 2005/0211 COD – CESE 585/2006 

 
− Pontos principais: 
 

O CESE aprecia a proposta de directiva que se inscreve no quadro da estratégia temática para a 
protecção e conservação do meio marinho. Não obstante o que precede, e mantendo uma posição crítica, 
o CESE entende que a proposta de directiva é necessária, mas não é suficiente. Os nossos mares e 
oceanos estão tão degradados que seriam necessárias acções mais coercivas para aplicar e controlar as 
acções existentes. Além disso, a proposta realiza uma intervenção parcial sobre o estado do meio 
marinho; por este motivo, o CESE considera que seria mais conveniente uma directiva-quadro, 
nomeadamente para integrar e desenvolver ulteriormente, em alcance e profundidade, os aspectos que 
não estão incluídos nesta proposta. 

 
O facto de não adoptar novos instrumentos legislativos nem de gestão, aproveitando os que já existem, 
evita aos Estados-Membros novos custos de financiamento e, sobretudo, mais burocracia, ao mesmo 
tempo que permite incorporar os sistemas previstos de participação e consulta do grande público e das 
partes interessadas, que é tão importante para uma maior participação dos cidadãos na temática do 
ambiente. 
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Diz o CESE que é preciso clarificar e reforçar a função de coordenação e controlo da Comissão em 
relação com as autoridades regionais que devem avaliar e programar os objectivos e as medidas aplicáveis 
aos meios marinhos da respectiva competência, para harmonizar e equilibrar as intervenções em todas as 
regiões ribeirinhas. De facto, não devemos esquecer o carácter transfronteiriço dos nossos mares e 
oceanos, e uma coordenação centralizada permitiria inclusivamente a realização de acções nos países 
terceiros em que é possível uma intervenção comunitária, muito especialmente nos países aos quais 
estamos vinculados por acordos internacionais. 
 
Quanto às definições estabelecidas, especialmente a definição de "bom estado ecológico", com base em 
descritores qualitativos genéricos, o CESE considera necessário incluir descritores quantitativos, tal 
como foi feito para as águas continentais na directiva-quadro relativa à água. 
 
 
Por último, o CESE deseja referir dois temas que se revestem de grande importância para uma aplicação 
eficaz dos objectivos propostos. O primeiro diz respeito à aplicação imediata de todas as medidas 
estabelecidas anteriormente e que têm impacto no meio marinho, por exemplo, as medidas derivadas dos 
pacotes ERIKA I, II e III; o segundo tema a ter em conta refere-se à investigação sobre o meio marinho. 
Esta investigação deve permitir, através de conhecimentos cada vez mais completos, clarificar os 
objectivos e estabelecer os programas das medidas necessárias para a recuperação do bom estado 
ecológico. É, portanto, necessária uma maior participação nos programas-quadro comunitários para a 
investigação. 

 
− Contacto: Filipa PIMENTEL   

               (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 
8.  CIDADANIA EUROPEIA E DIREITOS DOS CIDADÃOS 
 
• Obrigações alimentares 
•  
−  Relator: Daniel RETUREAU (Trabalhadores – FR) 

 
−  Referências: COM(2005) 649 final – 2005/0259 CNS – CESE 588/2006 

 
−  Pontos principais: 

 
O Comité acolhe favoravelmente a iniciativa legislativa da Comissão, sob reserva de algumas 
observações específicas, bem como os esforços por ela envidados para assegurar uma legislação de 
qualidade, nomeadamente mediante consultas prévias e um estudo de impacto antes da excelente 
redacção jurídica. O Comité concorda também com a opção pelo regulamento, bem como com a escolha 
da base jurídica, a mais adequada para harmonizar a matéria sempre que haja uma componente europeia, 
apesar das disparidades entre as legislações nacionais, que subsistirão. 
 
O tema prende-se tanto com o direito das famílias como com a cobrança de créditos e pode envolver, a 
nível social, riscos de empobrecimento que deverão ser também tidos em conta. Satisfaz igualmente a 
necessidade de clareza e segurança jurídica para as partes, os terceiros e as administrações implicados, e 
protege os dados pessoais contra qualquer uso alheio à resolução do litígio e ao cumprimento das 
obrigações do devedor de alimentos. 
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O Comité convida os Governos do Reino Unido e da República da Irlanda a contemplar a hipótese de se 
associar a este regulamento e o Governo da Dinamarca a facilitar a execução das decisões em matéria de 
pensões alimentares, em conformidade com a Convenção da Haia sobre o Reconhecimento e Execução 
de Decisões relativas a Obrigações Alimentares.  

 
− Contacto: Ewa KANIEWSKA 
                    (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
• Ano Europeu do Diálogo Intercultural (2008) 
•  
− Relatora: Agnes CSER (Trabalhadores – HU) 

 
− Referências: COM(2005) 467 final – 2005/0203 COD – CESE 590/2006 

 
− Pontos principais: 

 
O Ano Europeu do Diálogo Intercultural deveria servir de instrumento para evitar os conflitos, através da 
identificação das razões que levam aos mesmos e da familiarização com as nossas diferenças culturais e 
seu respeito. 
 
Deveria ser também criado um meio de comunicação social à escala comunitária – uma estação de rádio 
ou de televisão que emitiria nas línguas dos cidadãos europeus, que seria um instrumento para alcançar 
os objectivos do ano.  
 
O CESE duvida da possibilidade de realizar os objectivos prioritários no quadro do orçamento proposto; 
a maior parte deste destina-se a apoiar acções à escala comunitária. O apoio a iniciativas locais de 
cidadãos é, também ele, aleatório. 
 
O CESE propõe que a Comissão elabore indicadores não só quantitativos, mas também qualitativos para 
avaliar a realização dos objectivos do Ano Europeu, com a participação do CESE. 
 
Poder-se-ia elaborar uma enciclopédia da cultura europeia com base em eventos e acções do Ano 
Europeu do Diálogo Intercultural 2008. O CESE apoia a proposta no sentido de instituir um Dia do 
Diálogo Intercultural e propõe que as instituições comunitárias premeiem os estabelecimentos de ensino 
e organizações da sociedade civil que se distingam na instauração e realização do diálogo intercultural.  
 
O CESE gostaria de participar na avaliação do Ano 2008. 
 

− Contacto: Anna REDSTEDT 
       (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@esc.eu.int) 
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9.  POLÍTICA DE IMIGRAÇÃO 
 
• Migração e protecção internacional 
•  
− Relatora: Sylvia SCIBERRAS (Empregadores – MT) 

 
− Referências: COM(2005) 375 final – 2005/0156 COD – CESE 587/2006 

 
− Pontos principais: 

 
Estatísticas precisas são muito importantes para a definição das populações migrantes dos 
Estados-Membros da UE, incluindo a dimensão e outras características demográficas, entre outras. O 
Comité insta a Comissão a sublinhar a necessidade de dados estatísticos precisos neste domínio, de forma 
a que os Estados-Membros reconheçam a importância desta matéria e lhe atribuam mais recursos. 
 
A maioria dos Estados-Membros da UE desenvolveu estatísticas aprofundadas sobre o país de origem 
dos requerentes de asilo. Contudo, há ainda uma grande necessidade de estatísticas mais aprofundadas 
baseadas em critérios coerentes entre os membros para futuras comparações transnacionais. 
 
A influência no desenvolvimento e revisão das políticas constitui uma das funções fundamentalmente 
importantes das estatísticas. 

 
− Contacto: Pierluigi BROMBO 
      (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo.@esc.eu.int) 
 
10. INVESTIGAÇÃO 
 
• Nanociência e nanotecnologia 
•  
− Relator: Antonello PEZZINI (Empregadores – IT) 

 
− Referências: COM(2005) 243 final – CESE 582/2006 

 
− Pontos principais: 

 
O Comité congratula-se com as propostas apresentadas pela Comissão para elaborar um plano de acção 
sobre nanociências e nanotecnologias (N&N), até 2009, e preconiza que este plano seja acompanhado de 
planos de acção nacionais. 
 
O Comité considera que a indústria europeia deveria multiplicar e acelerar os esforços de investigação e 
aplicação das N&N, permitindo investimentos mais importantes neste sector. 
 
Até 2015, os materiais, os produtos e os serviços baseados nas N&N poderão gerar um mercado global 
de centenas de milhares de milhões de euros por ano, se se souber transferir a excelência científica para 
produtos, processos e serviços comercialmente válidos. 
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− Contacto: Magdalena BÊLAŘOVÁ-CARABIN 
         (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)  
 
• Programas específicos de IDT 
•  
− Relator: Gerd WOLF (Interesses Diversos – DE) 
−  
− Co-relator: Antonello PEZZINI (Empregadores – IT) 

 
− Referências: COM(2005) 439-440-441-442-443-444-445 final – CESE 583/2006 

 
− Pontos principais: 

 
O objectivo estabelecido na Estratégia de Lisboa de tornar a Europa no espaço económico mais dinâmico 
e competitivo do mundo pressupõe um reforço significativo dos investimentos nas actividades de 
investigação e desenvolvimento. Por outro lado, o Comité reitera mais uma vez que a cooperação 
europeia no domínio da investigação e do desenvolvimento é um catalisador eficaz da integração e da 
coesão europeias. O Comité reitera a sua recomendação de aumentar significativamente as dotações 
orçamentais actuais para a investigação e o desenvolvimento. 
 
De modo geral, o Comité recomenda que a distribuição das dotações financeiras pelos diversos temas 
não se faça de forma rígida, mas sim com a maior flexibilidade possível. Pretende-se, deste modo, que ao 
longo da execução do programa a Comissão possa reagir rapidamente, e sem outras medidas políticas, a 
alterações na colocação da tónica, a novas questões que possam surgir ou, devido ao carácter transversal 
de muitos dos temas dos programas, a reestruturações que se revelem necessárias. 
 
Por último, o Comité reitera a sua recomendação de simplificar radicalmente os procedimentos 
administrativos que recaem sobre os requerentes e de assegurar o máximo de continuidade nos apoios e 
nos processos de deferimento. 

 
− Contacto: Magdalena BÊLAŘOVÁ-CARABIN 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int) 

 
11. LUTA CONTRA O FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 
 
• Transferências de fundos/ informações sobre o ordenante 
•  
− Relator: Umberto BURANI (Empregadores – IT) 

 
− Referências: COM(2005) 343 final – 2005/0138 COD – CESE 597/2006 
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− Pontos principais: 

 
O Comité reconhece a necessidade de um regulamento. As acções previstas no documento da Comissão 
são, de um modo geral, correctas e racionais. O CESE confessa-se, porém, perplexo quanto à sua eficácia 
real, pelo menos a curto prazo. 
 
 O CESE sugere que se esclareçam as medidas que se referem não só ao terrorismo como também à 
criminalidade organizada, que se recordem as normas vigentes em matéria de branqueamento de capitais, 
que se crie um ponto de contacto único para a recolha de dados e sua transmissão e que se vele por que as 
autoridades competentes assinalem as operações suspeitas. 

 
− Contacto: Imola Bedő  
 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int). 
 

____________ 
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Page: 99
Type: mailto

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

Page: 100
Type: mailto

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

Page: 100
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 101
Type: mailto

Old: mailto:gatis.eglitis@esc.eu.int
New: mailto:gatis.eglitis@cese.europa.eu

Page: 102
Type: mailto

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

Page: 103
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 104
Type: mailto

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

Page: 104
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 105
Type: mailto

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

Page: 106
Type: mailto

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

Page: 107
Type: mailto

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

Page: 107
Type: mailto

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

Page: 108
Type: mailto

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

Page: 109
Type: mailto

Old: mailto:magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int
New: mailto:magdalena.belarova-carabin@cese.europa.eu

Page: 110
Type: mailto

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

Page: 111
Type: http:

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