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FALECIMENTO DE UM  DEPUTADO  AO  PARLAMENTO  EUROPEU ELEITO NA LITUÂNIA 
 
 
 
 
Na sessão plenária de 15 de Maio de 2006, o Parlamento Europeu será informado do falecimento de 
Rolandas PAVILIONIS, ocorrido em 10 de Maio de 2006, e, em conformidade com o nº 1 do artigo 4º do 
Regimento, verificará a abertura da vaga respectiva com efeitos a contar de 11 de Maio de 2006. 
 
Rolandas PAVILIONIS era membro da nossa Instituição desde 20 de Julho de 2004 e vice-presidente do 
Grupo UEN. 
 
Era igualmente membro da Comissão da Cultura e da Educação e da Delegação para as Relações com os 
Países da América Central. 
 
 

_______________ 
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NOMEAÇÕES/RENÚNCIA/TERMO DE MANDATO 
 
 

NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA DESIGNAÇÃO  
DE DEZ DEPUTADOS AO PARLAMENTO EUROPEU ELEITOS EM ITÁLIA 

 
As autoridades italianas competentes notificaram ao Presidente do Parlamento a designação, na qualidade de 
deputados ao Parlamento Europeu, de: 
 
• CAPPATO, Marco (Lista "Emma Bonino"), em substituição de Emma BONINO 
 
• CASINI, Carlo (Lista "UDC"), em substituição de Armando DIONISI 
 
• Corrado GABRIELE  (Lista "Rifondazione Comunista"), em substituição de 

Fausto BERTINOTTI 
 
• GOTTARDI, Donata Maria Assunta (Lista "Uniti nell'Ulivo"), em substituição de Enrico LETTA  
 
• LOSCO, Andrea (Lista "Uniti nell'Ulivo"), em substituição de Massimo D'ALEMA 

 
 
• OCCHETTO, Achille (Lista "Italia dei Valori Di Pietro-Occhetto"), em substituição de Antonio DI 

PIETRO  
 
• PATRICIELLO, Aldo (Lista "UDC"), em substituição de Lorenzo CESA 

 
 
• SUSTA, Gianluca (Lista "Uniti nell'Ulivo"), em substituição de Pier Luigi BERSANI 

 
 
• VENETO, Armando (Lista "UDEUR"), em substituição de Paolo CIRINO POMICINO 

 
 
• VERALDI, Donato Tommaso (Lista "Uniti nell'Ulivo"), em substituição de Giovanni PROCACCI  
 
O Parlamento tomará conhecimento da sua designação na sessão plenária de 15 de Maio de 2006, com 
efeito retroactivo a contar de 8 de Maio de 2006. 
 
 

_______________ 
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CESSAÇÃO DO MANDATO NO PARLAMENTO EUROPEU 
DE QUATRO DEPUTADOS ELEITOS EM ITÁLIA 

 
 
 
Na sessão plenária de 15 de Maio de 2006, o Parlamento Europeu tomará conhecimento da eleição de: 
 
 

Srs. BERSANI, Pier Luigi (PSE / IT) 
 CIRINO POMICINO, Paolo (PPE-DE / IT) 
 D'ALEMA, Massimo (PSE / IT) 
 DIONISI, Armando (PPE-DE / IT) 

 
 
para o Parlamento italiano e, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 7º do Acto relativo à eleição dos 
representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio universal directo, bem como no nº 1 do artigo 4º do 
Regimento, constatará a cessação dos mandatos respectivos no Parlamento Europeu, com efeitos a  
partir de 28 de Abril de 2006. 
 
 

_______________ 
 
 

NOTIFICAÇÃO OFICIAL DA ELEIÇÃO DE UM DEPUTADO 
AO PARLAMENTO EUROPEU ELEITO NA LITUANIA 

 
 

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de 18 de Maio de 2006, tomou conhecimento da eleição de 
 
 

Eugenijus MALDEIKIS 
 

 
em substituição do deputado Rolandas PAVILIONIS (UEN-LT), com efeitos a  partir de 18 de Maio de 
2006. 
 
 

_______________ 
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS 
 
 
Na sessão de 15 de Maio de 2006, o Parlamento Europeu tomou conhecimento de que: 
 
 

Paweł Bartłomiej PISKORSKI (PL) 
 
 
é membro dos Deputados Não-Inscritos (NI) desde 1 de Maio de 2006. 
 
 

_______________ 
 
 
Na sessão de 15 de Maio de 2006, o Parlamento Europeu tomou conhecimento de que: 
 

Mario BORGHEZIO 
Umberto BOSSI 
Matteo SALVINI 

Francesco Enrico SPERONI 
 
fazem parte, a partir de 27 de Abril de 2006, do grupo dos deputados Não-inscritos (NI). 
 
 

_______________ 
 
 

Na sessão de 16 de Maio de 2006, o Parlamento Europeu tomou conhecimento de que: 
 
 

Giulietto CHIESA (IT) 
 
 
aderiu ao Grupo PSE, com efeitos a partir de 15 de Maio de 2006. 
 
 

_______________ 



COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

 

11

Boletim 12.06.2006 
  

- PT - PE 369.015 

Na sessão de 18 de Maio de 2006, o Parlamento Europeu tomou conhecimento de que: 
 
• Donata GOTTARDI, eleita para o Parlamento Europeu em substituição de Enrico LETTA (ALDE), 

aderiu ao Grupo PSE; 
 

• Andrea LOSCO, eleito para o Parlamento Europeu em substituição de  
Massimo D'ALEMA (PSE), aderiu ao Grupo ALDE; 
 

• Achille OCCHETTO, eleito para o Parlamento Europeu em substituição de  
Antonio DI PIETRO (ALDE), aderiu ao Grupo PSE; 
 

• Gianluca SUSTA, eleito para o Parlamento Europeu em substituição de Pier Luigi BERSANI (PSE), 
aderiu ao Grupo ALDE. 

 
 

_______________ 
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PERGUNTAS ESCRITAS      (Situação em 01.06.2006) 
 
 
Autor Objecto N° 

Vito Bonsignore e outros Construção do túnel ferroviário sobre o troço Turim-Lyon E-1987/06 

Erik Meijer Forte redução ou mesmo supressão total dos direitos a 
pensão e outras prestações devidas a antigos trabalhadores 
estrangeiros em consequência de um novo sistema de 
previdência 

E-1988/06 

Erik Meijer Aumento dos resíduos gerados em navios no Mar do 
Norte e nas costas adjacentes e utilização limitada das 
instalações de recepção, apesar da introdução da directiva 
relativa aos meios portuários de recepção de resíduos 
gerados em navios e de resíduos da carga 

E-1989/06 

Ivo Belet Proibição de comércio de peles de gatos e cães E-1990/06 

Witold Tomczak Imposto sobre o volume de negócios nos Estados-
Membros da UE 

E-1991/06 

Carlos Coelho Exploração de trabalhadores temporários P-1992/06 

Gabriele Stauner Inquérito do OLAF relativo ao financiamento dos 
edifícios do Parlamento em Bruxelas 

P-1993/06 

Raül Romeva i Rueda Centros de Inteligência Antiterrorista (CTIC) P-1994/06 

Ashley Mote Prodi, agente operacional do KGB? P-1995/06 

Péter Olajos Protecção na UE das indicações geográficas e 
denominações de origem de produtos alimentares 
húngaros 

P-1996/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Exclusão da empresa NAVANTIA pela Comissão E-1997/06 

Carlos Carnero González e Elena 
Valenciano Martínez-Orozco 

Financiamento comunitário da prisão de Black Beach e 
não respeito dos direitos humanos na Guiné Equatorial 

E-1998/06 

Othmar Karas Estabelecimento, financiado pela UE, de uma norma 
"consultor da UE" ("EU-Consultants") e o não 
reconhecimento da norma CMC já estabelecida 

E-1999/06 

Georgios Karatzaferis Criminalidade na Grécia E-2000/06 

Georgios Karatzaferis Imigração ilegal na UE E-2001/06 

Georgios Karatzaferis Policiamento na Grécia e realização da UE E-2002/06 

Georgios Karatzaferis A banca tornou-se a beneficiária final dos fundos 
comunitários na Grécia 

E-2003/06 

Ashley Mote A Zona Euro a caminho do colapso E-2004/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Segurança dos VUD E-2005/06 
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Andreas Schwab Tarifas postais P-2006/06 

Riccardo Ventre Aplicação do "Plano D para a democracia, o diálogo e o 
debate" e situação da recolha dos resultados 

P-2007/06 

Hynek Fajmon Importação ilegal de resíduos na República Checa E-2008/06 

Thomas Mann e Ewa Klamt Medidas preventivas contra a gripe aviária (peste aviária) E-2009/06 

Ioannis Gklavakis Segurança da navegação dοs navios de pesca E-2010/06 

Glenis Willmott Financiamento comunitário atribuído a uma rua no 
Malawi com o nome de Robert Mugabe e por si 
inaugurada 

E-2011/06 

Vittorio Agnoletto Incidente de Chernobil de 1986 e política europeia de 
promoção da segurança das centrais nucleares na Ucrânia 

E-2012/06 

Jan Mulder Abate de bovinos saudáveis devido ao regime de 
identificação e registo 

E-2013/06 

Frank Vanhecke Conversão de muçulmanos ao cristianismo na Argélia E-2014/06 

Luciana Sbarbati Os desportos tradicionais, património cultural europeu P-2015/06 

Maria Matsouka O Eurostat constata que uma grande percentagem dos 
gregos não utiliza a Internet 

E-2016/06 

Georgios Karatzaferis Insinuações sobre declarações de secretários de estado 
americanos sobre a economia grega 

E-2017/06 

Georgios Karatzaferis Autocarros adquiridos com co-financiamento comunitário 
na Grécia 

E-2018/06 

Sharon Bowles Taxas de rendimento e cotizações para a segurança social E-2019/06 

Richard Corbett Reuniões da Comissão E-2020/06 

Linda McAvan Pessoal dos matadouros E-2021/06 

Antonio Tajani e outros Actos de anti-semitismo, em Itália, no Dia da Libertação E-2022/06 

Antonio Tajani e outros Actos de anti-semitismo, em Itália, no Dia da Libertação E-2023/06 

Cristiana Muscardini Jorros de antisemitismo em Milão E-2024/06 

Marco Rizzo Novas instalações nucleares E-2025/06 

Emanuel Fernandes Taxas portuárias praticadas pelo Aeroporto da Madeira E-2026/06 

Jonas Sjöstedt Diversidade musical europeia ameaçada P-2027/06 

Paul Rübig Valor excessivo das taxas consulares aplicáveis a 
documentos comerciais 

E-2028/06 

Gay Mitchell Panchen Lama do Tibete E-2029/06 

Terence Wynn Desporto na União Europeia E-2030/06 

Terence Wynn Desporto na União Europeia E-2031/06 
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Johannes Voggenhuber Estado do edifício Jean-Monnet no Luxemburgo P-2032/06 

Justas Paleckis Medidas tomadas pela Comissão para estabelecer 
condições de concorrência uniformes 

P-2033/06 

Claude Moraes Directiva "Serviços" P-2034/06 

Joan Calabuig Rull Relações entre os produtores agrícolas e a grande 
distribuição comercial 

E-2035/06 

Joan Calabuig Rull Relações entre os produtores agrícolas e as grandes 
cadeias de distribuição comercial 

E-2036/06 

Bernat Joan i Marí Lei da concorrência na Roménia - Caso Rafo E-2037/06 

Renate Sommer Turismo em Chipre E-2038/06 

Georgios Papastamkos Medidas de apoio aos sectores produtivos e protecção dos 
consumidores em caso de crises alimentares 

E-2039/06 

Nikolaos Vakalis Registos no domínio ".eu" E-2040/06 

Claude Moraes Progressos nas prioridades-chave E-2041/06 

Robert Kilroy-Silk Recusa de integração por parte dos muçulmanos E-2042/06 

Chris Davies Criação de aves cinegéticas E-2043/06 

Chris Davies Perguntas parlamentares em 2005 E-2044/06 

Maria Martens, Albert Maat e Thijs 
Berman 

Avaliação dos auxílios estatais a favor das paisagens 
culturais rurais 

E-2045/06 

José Ribeiro e Castro China - tráfico de órgãos E-2046/06 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou Sociedade da informação e pessoas portadoras de 
deficiência 

P-2047/06 

Rosa Miguélez Ramos Construção de duas vias rápidas em Ibiza P-2048/06 

Emilio Menéndez del Valle Festival literário juvenil de Selemié (Síria) P-2049/06 

Michael Nattrass Auxílios estatais P-2050/06 

Kyriacos Triantaphyllides Recusa do Sr. Talat em reconhecer o representante da 
Comissão Europeia em Chipre. 

P-2051/06 

Marie-Hélène Aubert Nocividade dos insecticidas sistémicos para os insectos 
não visados e permanência no ambiente de substâncias 
activas utilizadas no tratamento das sementes 

P-2052/06 

Czesław Siekierski Embargo às exportações agrícolas polacas para a Rússia P-2053/06 

Marco Pannella e outros Política de diálogo da UE e prisioneiros políticos em 
estado crítico 

E-2054/06 

Willy Meyer Pleite Possível violação das directivas 97/62/CE, 92/43/CEE, 
85/337/CEE e 80/68/CEE em Cabanes - Oropesa, Espanha 

E-2055/06 
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Willy Meyer Pleite Notificação à Espanha por ausência de estudo de impacto 
ambiental na urbanização Atalaya (Peñíscola - Castellón, 
Espanha) 

E-2056/06 

Willy Meyer Pleite Incumprimento da Directiva 91/271/CEE - Resposta à 
pergunta E-0109/06 

E-2057/06 

María Salinas García Campanha de Greenpeace no sector das frutas e produtos 
hortícolas 

E-2058/06 

María Salinas García Segunda fase dos acordos vitivinícolas UE-EUA E-2059/06 

Hiltrud Breyer Autorização de produtos de preenchimento cutâneo para 
tratamentos cosméticos 

E-2060/06 

Manolis Mavrommatis Práticas de concorrência desleal por parte do Visa e do 
MasterCard 

E-2061/06 

Catherine Stihler Insuficiências nos fundos de pensões E-2062/06 

Catherine Stihler Insuficiências nos fundos de pensões E-2063/06 

Peter Skinner Directiva 2001/37/CE relativa aos produtos do tabaco E-2064/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven A crise dos resíduos em Sófia E-2065/06 

David Martin O poder de compra das pensões E-2066/06 

David Martin Média das pensões nos Estados-Membros E-2067/06 

David Martin Pensões estatais E-2068/06 

Marie-Noëlle Lienemann Respeito pelas regras em matéria de livre concorrência E-2069/06 

Erik Meijer As relações entre a Roménia e a Moldávia, a futura 
fronteira externa da UE e uma solução para as ligações 
ferroviárias insuficientes entre os dois países 

E-2070/06 

Ilda Figueiredo e Pedro Guerreiro Custos dos transportes marítimos das regiões 
ultraperiféricas 

E-2071/06 

Ilda Figueiredo Medidas de apoio à preservação, promoção e divulgação 
da ruralidade na Região Autónoma da Madeira 

E-2072/06 

Paulo Casaca Fiscalização do cumprimento da legislação europeia e 
internacional pelas companhias aéreas 

E-2073/06 

Hiltrud Breyer Dúvidas sobre a fiabilidade dos ensaios efectuados pela 
empresa Syngenta em milho Bt10 

E-2074/06 

Kyriacos Triantaphyllides Declarações de Condoleeza Rice sobre a questão cipriota E-2075/06 

Kyriacos Triantaphyllides Declarações de Condoleeza Rice sobre a questão cipriota E-2076/06 

Mary McDonald Financiamento da UE à Autoridade Palestiniana E-2077/06 

Mary McDonald Financiamento da UE à Autoridade Palestiniana E-2078/06 

Mary McDonald Sítios Natura 2000 E-2079/06 
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Mary McDonald Regulamentação aplicável em matéria de tempo de voo E-2080/06 

Mary McDonald Grupo de Alto Nível sobre o Multilinguismo E-2081/06 

Caroline Lucas Escolha de métodos de ensaio para efeitos de detecção de 
biotoxinas marinhas 

E-2082/06 

Caroline Lucas Testes de detecção de toxinas: utilização de métodos de 
ensaios com animais 

E-2083/06 

Geoffrey Van Orden Directiva UE relativa à privacidade e às comunicações 
electrónicas 

E-2084/06 

Ivo Belet Reduções do nível de tributação e isenções fiscais para as 
embarcações de recreio privadas 

E-2085/06 

Jonas Sjöstedt Extracção ilegal de madeira E-2086/06 

Jana Hybášková Legislação checa sobre o preço e o reembolso dos 
medicamentos 

P-2087/06 

Bernat Joan i Marí Ampliação do porto desportivo de El Toro (Ilhas 
Baleares) 

E-2088/06 

Karin Riis-Jørgensen Produtos idênticos ou não idênticos E-2089/06 

GRAF Alexander Lambsdorff Utilização indevida de apoio financeiro da UE E-2090/06 

Georgios Papastamkos Harmonização da legislação penal relativa aos crimes de 
contrafacção e pirataria 

E-2091/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Acesso aos documentos da Primeira Direcção do antigo 
Darzavna Sigurnost na Bulgária 

E-2092/06 

Roberta Angelilli Disparidade de tratamento dos credores por parte da 
Região Lácio 

E-2093/06 

Anne Van Lancker Consequências da nova legislação neerlandesa relativa ao 
seguro de doença para os trabalhadores belgas fronteiriços 

E-2094/06 

Bart Staes "Fundo de maneio" para o pré-financiamento dos custos 
extraordinários de projectos relacionados com a inovação 
em sectores de ponta e de alta tecnologia 

E-2095/06 

Bart Staes Exportação de uma prensa isostática para o Irão E-2096/06 

Charles Tannock O Cazaquistão e a possível adesão à Política Europeia de 
Vizinhança (PEV) 

E-2097/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Segurança dos trabalhadores na Antiga República 
Jugoslava da Macedónia 

E-2098/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Trabalho infantil na Antiga República Jugoslava da 
Macedónia 

E-2099/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven O direito de fundar e filiar-se em sindicatos na Antiga 
República Jugoslava da Macedónia 

E-2100/06 
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Elly de Groen-Kouwenhoven Crianças de rua na Antiga República Jugoslava da 
Macedónia 

E-2101/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Discriminação das mulheres na Antiga República 
Jugoslava da Macedónia 

E-2102/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Acesso dos cidadãos às informações governamentais na 
Antiga República Jugoslava da Macedónia 

E-2103/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Necessidade de alterar a legislação nacional da Antiga 
República Jugoslava da Macedónia com base na Carta 
Social Europeia 

E-2104/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Situação dos Roma na Antiga República Jugoslava da 
Macedónia 

E-2105/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Discriminação contra os Roma na Antiga República 
Jugoslava da Macedónia 

E-2106/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Discriminação de pessoas portadoras de deficiência na 
Antiga República Jugoslava da Macedónia 

E-2107/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Estado de Direito na Antiga República Jugoslava da 
Macedónia 

E-2108/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Corrupção na Antiga República Jugoslava da Macedónia E-2109/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Apoio do Governo ao Provedor de Justiça na Antiga 
República Jugoslava da Macedónia 

E-2110/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Condições de detenção nas prisões da Antiga República 
Jugoslava da Macedónia 

E-2111/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Denegação do direito a um julgamento equitativo na 
Antiga República Jugoslava da Macedónia 

E-2112/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Liberdade de expressão na Antiga República Jugoslava da 
Macedónia 

E-2113/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven O direito das vítimas a protecção na Antiga República 
Jugoslava da Macedónia 

E-2114/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Detenção policial na Antiga República Jugoslava da 
Macedónia 

E-2115/06 

Daniel Caspary Nacionalização da indústria do gás natural na Bolívia P-2116/06 

Hiltrud Breyer Medidas relativas à coexistência de culturas 
geneticamente modificadas e culturas convencionais 

E-2117/06 

Hiltrud Breyer Autorização de milho transgénico do tipo MON863 - 
insuficiências verificadas em pareceres periciais 
(perguntas suplementares) 

E-2118/06 

Ashley Mote A Eslováquia rouba a Peugeot ao Reino Unido E-2119/06 
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Alyn Smith Divisa das transacções petrolíferas E-2120/06 

Daniel Hannan Auto-estrada no Malawi E-2121/06 

Erik Meijer e Kartika Liotard Cessação das actividades económicas da Comissária 
europeia Nelly Kroes 

E-2122/06 

Teresa Riera Madurell Construção de duas vias rápidas em Ibiza P-2123/06 

Jorgo Chatzimarkakis Caso Microsoft e inovação P-2124/06 

Georgios Papastamkos Ensino superior europeu P-2125/06 

Charles Tannock Execução iminente de Son Jing Nam na Coreia do Norte P-2126/06 

Richard Howitt Suspensão das importações de aves de capoeira britânicas 
pelo Japão e por Hong-Kong em violação das regras do 
comércio internacional 

P-2127/06 

Esko Seppänen Águas residuais na Bélgica P-2128/06 

Georgios Karatzaferis Paginas de conteúdo pornográfico e sadista na Internet e 
reacção da UE 

E-2129/06 

Georgios Karatzaferis Paginas de conteúdo pornográfico e sadista na Internet e 
reacção da UE 

E-2130/06 

Georgios Karatzaferis Importações de leite para a Grécia e segurança da saúde 
dos gregos 

E-2131/06 

Georgios Karatzaferis Projectos hidroeléctricos no Epiro E-2132/06 

Georgios Karatzaferis Subvenções no Epiro E-2133/06 

Georgios Karatzaferis Subvenção de empresas na Grécia E-2134/06 

Georgios Karatzaferis Dados inexactos sobre a absorção de verbas do 3° QCA 
na Grécia 

E-2135/06 

Georgios Karatzaferis Tratamento injusto dos beneficiários da Caixa de 
Previdência dos Comerciantes na Grécia 

E-2136/06 

Georgios Papastamkos Redução do número de alunos nos Estados-Membros da 
UE 

E-2137/06 

Georgios Papastamkos Governação da Internet E-2138/06 

Charles Tannock Atentados contra cristãos coptas no Egipto E-2139/06 

Charles Tannock Atentados contra cristãos coptas no Egipto E-2140/06 

Robert Kilroy-Silk Anti-semitismo na Polónia E-2141/06 

Robert Kilroy-Silk Matança de golfinhos E-2142/06 

Robert Kilroy-Silk Discriminação exercida contra os cristãos no Paquistão E-2143/06 

Robert Kilroy-Silk Racismo na Alemanha E-2144/06 
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Margrete Auken Etiópia E-2145/06 

Charles Tannock Tráfico de cachorros na Europa E-2146/06 

Astrid Lulling Medidas de acompanhamento a favor dos países ACP 
afectados pela reforma do regime da União Europeia no 
sector do açúcar 

E-2147/06 

Roberta Angelilli Exclusão dos trabalhadores marítimos italianos do acesso 
a benefícios de segurança social devido à exposição ao 
amianto, em oposição à Directiva 2003/18/CE 

E-2148/06 

Roberta Angelilli Disparidades no tratamento dos trabalhadores marítimos 
em matéria de benefícios de reforma devido à exposição 
ao amianto 

E-2149/06 

Roberta Angelilli Promoção e valorização em Itália do jazz e da respectiva 
cultura 

E-2150/06 

Charles Tannock Perseguição dos Bahá'i no Irão E-2151/06 

Charles Tannock Perseguição dos Bahá'i no Irão E-2152/06 

Cristiana Muscardini Lampedusa e a política comum da imigração E-2153/06 

Cristiana Muscardini Extracção de órgãos para transplantes na China E-2154/06 

Dorette Corbey Obrigação de equipar os veículos diesel com filtros de 
partículas para melhorar a qualidade do ar 

P-2155/06 

Czesław Siekierski Mercado dos frutos vermelhos na Polónia P-2156/06 

Georgios Papastamkos Importações de calçado da China e do Vietname E-2157/06 

Graham Watson Situação em Singapura E-2158/06 

Graham Watson Situação em Singapura E-2159/06 

Joseph Muscat Registo de medicamentos - situação em Malta E-2160/06 

Simon Busuttil Restrição do número de futebolistas comunitários 
autorizados a jogar na liga maltesa 

E-2161/06 

Simon Busuttil Taxas de aterragem nos aeroportos europeus E-2162/06 

Simon Busuttil Fundos da UE atribuídos a Malta no domínio da 
imigração 

E-2163/06 

Simon Busuttil e Louis Grech Livre circulação de serviços para empresas de jogo e 
apostas em linha 

E-2164/06 

Simon Busuttil e Louis Grech Livre circulação de serviços para as empresas de jogo e 
apostas em linha 

E-2165/06 

Paulo Casaca Destruição dos fundos marinhos E-2166/06 

Pier Panzeri e Nicola Zingaretti Imposto regional italiano sobre as actividades produtivas 
(IRAP) 

E-2167/06 
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Emanuel Fernandes O "Plano de acção para a grande vizinhança" no quadro da 
futura estratégia para o desenvolvimento sustentável das 
Regiões Ultraperiféricas 

E-2168/06 

Antonios Trakatellis Protecção da saúde humana contra importações não 
controladas de calçado proveniente de países terceiros 

P-2169/06 

Jonas Sjöstedt Proposta do Partido do Centro relativa a um acordo 
específico para os jovens trabalhadores 

P-2170/06 

Antolín Sánchez Presedo Negociação colectiva por parte de pequenos produtores e 
concorrência 

P-2171/06 

Caroline Lucas Fontes de energia P-2172/06 

Holger Krahmer Liberalização do abastecimento de água potável E-2173/06 

Anne Ferreira Dádiva de sangue: aplicação da directiva pelos Estados-
Membros 

P-2174/06 

Silvana Koch-Mehrin Perspectivas Financeiras: revisão das despesas e dos 
recursos próprios da UE 

P-2175/06 

Carlos Carnero González Avaliação do impacto ambiental do Plano Especial 
Recoletos-Prado correspondente à zona de planeamento 
03.03 do Plano de Urbanístico da Câmara Municipal de 
Madrid 

P-2176/06 

José García-Margallo y Marfil As relações entre a UE e a Bolívia E-2177/06 

José García-Margallo y Marfil As relações entre a UE e a Bolívia E-2178/06 

Antolín Sánchez Presedo Alerta rápido da actividade sísmica E-2179/06 

Silvana Koch-Mehrin Contractos com agências de publicidade ou de relações 
públicas 

E-2180/06 

Dimitrios Papadimoulis Andamento dos projectos do Fundo de Coesão E-2181/06 

Georgios Karatzaferis Violência contra deputados do Parlamento Europeu na 
Grécia 

E-2182/06 

Gitte Seeberg e outros Apoio à reabilitação das vítimas de tortura no quadro do 
programa para a democracia e os direitos humanos 

E-2183/06 

Caroline Lucas Limites de concentração para a contaminação por 
biotoxinas marinhas 

E-2184/06 

Ria Oomen-Ruijten Decisão da Comissão relativa à introdução acelerada de 
filtros de partículas para motores a gasóleo nos Países 
Baixos 

E-2185/06 

Sophia in 't Veld Definição de tortura nos Estados Unidos da América P-2186/06 

 Pergunta anulada E-2187/06 

Mary McDonald Programa INTAS E-2188/06 
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Philip Claeys Concessão pela Suécia de um visto a um ministro do 
Hamas 

E-2189/06 

Sophia in 't Veld Obtenção de informações sob tortura E-2190/06 

David Hammerstein Mintz Projecto de linha de alta tensão em Lada (Astúrias) e 
Velilla (Palência) 

E-2191/06 

David Hammerstein Mintz Extensão do porto desportivo de El Toro (port Adriano) 
em Calvià, Maiorca 

E-2192/06 

Ashley Mote Nomeação do Sr. Bruner E-2193/06 

Mary McDonald Programa INTAS E-2194/06 

Gay Mitchell Fundo de Investimento Social, Domínica e São Vicente E-2195/06 

Albert Maat Vendas de "champost" E-2196/06 

Philip Claeys Contratos externos para a realização de estudos e de 
consultoria 

E-2197/06 

Glenys Kinnock Ataques do exército birmanês no Estado dos Karen P-2198/06 

Paulo Casaca O projecto Sakhalin II e o BERD P-2199/06 

Mario Borghezio Necessidade de a União Europeia condenar a acção de 
despejo de Hirsi Ali 

E-2200/06 

Mario Borghezio Necessidade de a União Europeia condenar a acção de 
despejo de Hirsi Ali 

E-2201/06 

Bernat Joan i Marí Adopções na Bulgária E-2202/06 

Bernat Joan i Marí Futuro do Programa Mercator E-2203/06 

Jonas Sjöstedt Reorganização da economia iraquiana pelos Estados 
Unidos 

E-2204/06 

Jonas Sjöstedt Reorganização da economia iraquiana pelos Estados 
Unidos 

E-2205/06 

Robert Kilroy-Silk Processo judicial contra Mahmoud Ahmadinejad pela 
negação do Holocausto na Alemanha 

E-2206/06 

Robert Kilroy-Silk Ataque a civis pelo exército birmanês E-2207/06 

Robert Kilroy-Silk Comissão aumenta o preço das transmissões de futebol da 
Primeira Liga aos telespectadores ingleses 

E-2208/06 

Paul van Buitenen Financiamento de ONG, movimentos e particulares para a 
realização de actividades ligadas a questões palestinianas 
e israelitas 

E-2209/06 

Bart Staes Notificação por incumprimento da directiva relativa ao 
tratamento de águas residuais urbanas 

E-2210/06 

Othmar Karas Calendários nacionais de férias escolares P-2211/06 



ACTIVIDADES DOS DEPUTADOS 

 

24 

Boletim 12.06.2006 
  

- PT - PE 369.015 

Pia Locatelli Estatísticas das importações de têxteis e vestuário (Jan.-
Nov. 2005) 

P-2212/06 

Carl Schlyter Medicamentos testados pela Pfizer na Nigéria P-2213/06 

Willy Meyer Pleite Vala comum no cemitério de Valência (Espanha) E-2214/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna A competitividade da frota de pesca europeia face ao 
aumento do preço dos combustíveis 

E-2215/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna A competitividade da frota de pesca europeia face ao 
aumento do preço dos combustíveis 

E-2216/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna A competitividade da frota de pesca europeia face ao 
aumento do preço dos combustíveis 

E-2217/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna A competitividade da frota de pesca europeia face ao 
aumento do preço dos combustíveis 

E-2218/06 

José García-Margallo y Marfil Critérios da Direcção-Geral do Mercado Interno para 
iniciar processos por infracção ao direito comunitário em 
matéria de contratos públicos 

E-2219/06 

José García-Margallo y Marfil Medidas nacionais de execução da Directiva 2004/18/CE E-2220/06 

Mogens Camre Desenvolvimento demográfico de Chipre E-2221/06 

Markus Ferber Subvenções da UE a comunidades religiosas E-2222/06 

Georgios Karatzaferis Expulsão dos gregos da Turquia E-2223/06 

Georgios Karatzaferis A ilha de Kimolos (Cíclades) isolada do resto da Grécia E-2224/06 

Konstantinos Hatzidakis Pesticidas e cancro E-2225/06 

Konstantinos Hatzidakis Fundos para a integração social dos ciganos E-2226/06 

Daniel Hannan Fotografias em linha e defesa do consumidor E-2227/06 

Alyn Smith Regime de comércio de emissões E-2228/06 

Sharon Bowles Gasóleo vermelho E-2229/06 

Neil Parish Subvenções da UE ao processo de fraccionamento da 
folha 

E-2230/06 

Koenraad Dillen Ameaça de boicote da economia francesa por parte da 
Turquia 

E-2231/06 

David Hammerstein Mintz Grupo de Trabalho sobre a competitividade das 
tecnologias da informação e da comunicação (TIC) 

E-2232/06 

Sharon Bowles Assistência jurídica em matéria de concorrência E-2233/06 

Sharon Bowles Assistência jurídica em matéria de concorrência E-2234/06 

Philip Claeys Actividades políticas de um membro do Tribunal de 
Contas 

E-2235/06 
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David Hammerstein Mintz Colector interceptor para o saneamento de Las Palmas de 
Gran Canaria 

E-2236/06 

Michl Ebner Liberdade religiosa na China E-2237/06 

Patrick Gaubert Condições para a prossecução da ajuda financeira da 
União Europeia à Palestina 

E-2238/06 

Roberta Angelilli Possibilidade de eliminar a sede do Parlamento Europeu 
em Estrasburgo 

E-2239/06 

Roberta Angelilli Recusa por parte das autoridades americanas de 
concederem a rogatória internacional às autoridades sobre 
a morte de Nicola Calipari 

E-2240/06 

Roberta Angelilli Contrafacção dos produtos com denominação de origem 
protegida (DOP) e indicação geográfica protegida (IGP) 
italianos no mercado dos EUA 

E-2241/06 

Roberta Angelilli Funcionamento do Centro Europeu de Jornalismo E-2242/06 

Thijs Berman Touradas E-2243/06 

Ilda Figueiredo Créditos dos trabalhadores nos casos de falência de 
empresas 

E-2244/06 

Ilda Figueiredo Tributação de bens imóveis E-2245/06 

Ilda Figueiredo Apoio à cristalaria manual de vidro da zona da Marinha 
Grande / Portugal 

E-2246/06 

Ilda Figueiredo Apoio à modernização da linha do Oeste E-2247/06 

Gerardo Galeote Línguas oficiais P-2248/06 

Hannes Swoboda Situação das comunidades de etnia cigana na União 
Europeia e nos Países Candidatos 

P-2249/06 

Jean-Luc Bennahmias Resposta da França às injunções da Comissão a propósito 
da poluição do lago de Berre 

P-2250/06 

Francesco Musotto Elegibilidade para financiamento pelos Fundos Estruturais 
2007-2013 da aquisição de material ferroviário para uso 
regional 

P-2251/06 

Kathalijne Buitenweg Perguntas à Comissão sobre a Comissária Neelie Kroes P-2252/06 

Margrietus van den Berg Inundações no Suriname P-2253/06 

Ilda Figueiredo Regulamentação da última reforma da PAC P-2254/06 

Gerard Batten Alegada associação de Romano Prodi com o KGB P-2255/06 

David Hammerstein Mintz Revogação do Plano de Ordenamento dos Recursos 
Naturais de Eivissa, Baleares 

E-2256/06 

Anne Jensen Introdução do tacógrafo digital E-2257/06 
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Dimitrios Papadimoulis Imposto especial sobre o consumo de combustíveis E-2258/06 

Elizabeth Lynne Utilização de números telefónicos de valor acrescentado 
no Reino Unido 

E-2259/06 

Frank Vanhecke Seminário de Halki na ilha de Heybeliada E-2260/06 

Frank Vanhecke Louis Michel e a ajuda ao desenvolvimento na Etiópia E-2261/06 

Albert Maat Execução na Coreia do Norte E-2262/06 

Frank Vanhecke Direitos das mulheres na Albânia E-2263/06 

Frank Vanhecke Queixa de Erdogan contra Dorduncu E-2264/06 

Joan Calabuig Rull Estatísticas das importações de têxteis e vestuário 
(Janeiro-Novembro de 2005) 

P-2265/06 

Tomáš Zatloukal Certificação de aeronaves P-2266/06 

Georgios Karatzaferis Definição de "minoria" e de "comunidade" nos termos da 
legislação da UE 

P-2267/06 

Georgios Karatzaferis Solidariedade social em Atenas e em Salónica E-2268/06 

Georgios Karatzaferis Ameaças de entidades oficiais turcas E-2269/06 

Robert Kilroy-Silk Baixa taxa de crescimento em França, Alemanha e Itália E-2270/06 

Robert Kilroy-Silk Mais competências para a UE E-2271/06 

Marco Rizzo Syndial E-2272/06 

Hélène Goudin Direitos aduaneiros de natureza proteccionista aplicados 
ao calçado em couro 

E-2273/06 

Josu Ortuondo Larrea Administrador do Serviço de Segurança - Unidade de 
Segurança Física 

P-2274/06 

Sajjad Karim Michael Shields e o sistema judiciário búlgaro P-2275/06 

Thijs Berman Peste suína P-2276/06 

Raül Romeva i Rueda Andorra E-2277/06 

Raül Romeva i Rueda Andorra E-2278/06 

Georgios Karatzaferis Referendo sobre a independência do Montenegro E-2279/06 

Hiltrud Breyer Condições de quarentena para a importação de aves E-2280/06 

Glyn Ford Fundação Ásia-Europa E-2281/06 

Hiltrud Breyer Adopções entre países na Roménia P-2282/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Mortes no Atlântico P-2283/06 
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Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Exploração sexual na Libéria E-2284/06 

Robert Kilroy-Silk Discriminação das mulheres na Grécia E-2285/06 

Robert Kilroy-Silk Líderes nacionais desonestos E-2286/06 

Richard Corbett Protecção dos golfinhos E-2287/06 

Richard Corbett Multas impostas pela Comissão E-2288/06 

Frank Vanhecke Composição do novo Conselho dos Direitos do Homem 
das Nações Unidas 

E-2289/06 

Dimitrios Papadimoulis Práticas concertadas de proprietários de navios nas linhas 
para as ilhas gregas 

E-2290/06 

Vittorio Agnoletto Acordo de Cooperação entre a República do Quirguistão e 
as autoridades cipriotas turcas 

E-2291/06 

Vittorio Agnoletto Acordo de Cooperação entre a República do Quirguistão e 
as autoridades cipriotas turcas 

E-2292/06 

Iles Braghetto Derrogação anual da utilização de artes de peca artesanal 
para o período 1 de Abril a 31 de Julho enquanto se 
aguarda a aprovação do regulamento para o Mediterrâneo 

P-2293/06 

David Hammerstein Mintz Projecto de estrada LP-2 : La Cumbre-Los Llanos (La 
Palma, Canárias) 

E-2294/06 

Czesław Siekierski Pagamentos directos aos agricultores polacos E-2295/06 

Kathy Sinnott Áreas de repouso para condutores de veículos pesados na 
Irlanda 

P-2296/06 

Alyn Smith Apólice de seguro colectivo na Escócia E-2297/06 

Monica Frassoni Remodelação da antiga estrada SS 504 Scalea-Mormanno 
(Província de Cosenza) 

E-2298/06 

Kathy Sinnott Alojamento de pessoas com deficiência mental na Irlanda E-2299/06 

Eva-Britt Svensson Proposta da UE em matéria de dados relativos ao tráfico, 
FBI e desrespeito dos princípios fundamentais do direito 

E-2300/06 

Eva-Britt Svensson Proposta da UE em matéria de dados relativos ao tráfico, 
FBI e desrespeito dos princípios fundamentais do direito 

E-2301/06 

Nikolaos Sifunakis Atraso na conclusão dos projectos das estradas provinciais 
Kalloni-Eressos-Sigri e Kalloni-Petra-Mithimna (Ilha de 
Lesbos, Grécia) 

P-2302/06 

Jorgo Chatzimarkakis Modificação da Directiva SEVESO-II E-2303/06 

Stavros Lambrinidis Raptos ilegais de cidadãos paquistaneses na Grécia P-2304/06 
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Marc Tarabella Má gestão das dotações destinadas aos projectos 

específicos que visam apoiar a política do consumidor 
P-2305/06 

Maria Badia I Cutchet Informação no rótulo dos produtos E-2306/06 

Stavros Lambrinidis Raptos ilegais de cidadãos paquistaneses na Grécia E-2307/06 

Konstantinos Hatzidakis Elevados custos dos serviços de telefonia móvel na Grécia E-2308/06 

Georgios Karatzaferis Inflação na Grécia E-2309/06 

Robert Kilroy-Silk Liberdade dos Sikhs E-2310/06 

Alyn Smith Número de escoceses empregados nas instituições da UE E-2311/06 

Marco Cappato Detenção de um líder cristão no Laos e perseguição 
movida a duas famílias cristãs da aldeia de Tabeng 

E-2312/06 

Marco Cappato Estado de direito, democratização e repressão da oposição 
nas Maldivas 

E-2313/06 

John Bowis Prevenção da diabetes tipo 2 P-2314/06 

Christine De Veyrac Congelamento da ajuda europeia à Palestina P-2315/06 

Marie-Arlette Carlotti Processo em curso relativo ao aterro de Entressen (França) P-2316/06 

David Hammerstein Mintz Depósito de resíduos de cabos e pneus em León E-2317/06 

Mogens Camre O desejo da Comissão de que a Bulgária adira à UE E-2318/06 

Klaus Hänsch Investigação de alegados homicídios, aprovados pelo 
Estado, de pessoas que tentaram fugir da Bulgária no 
período compreendido entre 1975 e 1989 

E-2319/06 

Georgios Karatzaferis Programa INTERREG IIIA (Grécia - Turquia) E-2320/06 

Georgios Karatzaferis Empresas subvencionadas pela UE abandonam Estados-
Membros 

E-2321/06 

Marie-Noëlle Lienemann Interesses patrimoniais de Neelie Kroes postos em causa 
num inquérito em  curso nos Países Baixos 

E-2322/06 

Marie-Noëlle Lienemann Projecto de exploração de uma mina de ouro na Guiana 
Francesa por uma multinational canadiana 

E-2323/06 

Bart Staes Protecção de espécies animais que, embora figurem no 
anexo II da directiva relativa à preservação dos habitats 
naturais, não vivem numa zona de protecção especial 

E-2324/06 

Paulo Casaca Teledetecção no Oceano E-2325/06 

Jonas Sjöstedt Ajuda aos países pobres no contexto do aquecimento 
global 

E-2326/06 

Edite Estrela Polémica sobre medidas agro-ambientais P-2327/06 
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Adeline Hazan Decisão do Conselho JAI de 27-28 de Abril de 2006 de 
acelerar os voos conjuntos para a expulsão dos migrantes 
ilegais 

P-2328/06 

Adam Gierek Interpretação do Direito das Patentes P-2329/06 

José García-Margallo y Marfil Relações da UE com a Bolívia: decreto do Governo 
boliviano que afecta o grupo espanhol BBVA 

E-2330/06 

José García-Margallo y Marfil Relações da UE com a Bolívia: decreto do Governo 
boliviano que afecta o  grupo espanhol BBVA 

E-2331/06 

Antolín Sánchez Presedo e María 
Sornosa Martínez 

Evolução da gripe aviária E-2332/06 

Antolín Sánchez Presedo e María 
Sornosa Martínez 

Evolução da gripe aviária E-2333/06 

Antolín Sánchez Presedo Reacção da UE face à presumível burla de AFINSA e 
FORUM FILATELICO 

E-2334/06 

Antolín Sánchez Presedo Reacção da UE face à presumível burla de AFINSA e 
FORUM FILATELICO 

E-2335/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Sara, Aminetu Haidar e o cárcere negro E-2336/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Utilização de dinamite na pesca E-2337/06 

Karin Scheele Apoio a um pequeno projecto nos termos do artigo 6.° do 
FSE, Projecto-piloto, Acordo de financiamento com a 
associação Telechance, Kirchenstrasse 7, 8380 
Jennersdorf, Investigação CMS OF/2003/0543 do OLAF 

E-2338/06 

Georgios Karatzaferis O Comissário Barrot e a Olympic Airways E-2339/06 

Hiltrud Breyer O aspartame e o estudo Ramazzini E-2340/06 

Adeline Hazan e Martine Roure Decisão do Conselho JAI de 27-28 de Abril de 2006 no 
sentido de acelerar os voos comuns para a expulsão dos 
migrantes em situação ilegal 

E-2341/06 

Luis Capoulas Santos Polémica sobre medidas agro-ambientais P-2342/06 

Francisco Millán Mon Acordo de Diálogo Político e de Cooperação entre a UE e 
a Comunidade Andina e Decreto de Nacionalização da 
Bolívia 

P-2343/06 

Thomas Ulmer Ulterior desenvolvimento das regiões metropolitanas por 
parte da União Europeia 

P-2344/06 

Thomas Ulmer Futuro desenvolvimento das regiões metropolitanas pela 
União Europeia 

E-2345/06 

Chris Davies Assassínios na Palestina E-2346/06 

Chris Davies Assassínios na Palestina E-2347/06 
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Albert Maat Utilização da ajuda da União Europeia ao Achém E-2348/06 

Robert Kilroy-Silk Acordo de pescas com Marrocos E-2349/06 

Robert Kilroy-Silk Licenças de emissão E-2350/06 

Marco Rizzo Documentos dos campos de extermínio nazis E-2351/06 

Marco Rizzo Documentos dos campos de extermínio nazis E-2352/06 

Cristiana Muscardini Parques: "adopção europeia" para os animais em excesso E-2353/06 

Cristiana Muscardini Biocombustíveis contra petróleo E-2354/06 

Cristiana Muscardini Recrudescimento do anti-semitismo e da violência E-2355/06 

Erik Meijer e Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Serviço intimidatório e perigoso de escolta a delegações 
da UE nas estradas dos Estados que aspiram à adesão à 
UE 

E-2356/06 

Georgios Papastamkos Fóruns de discussão Internet (Chat-rooms e cyber-cafés) E-2357/06 

Georgios Papastamkos Eixo rodoviário 10 (Corridor X) E-2358/06 

Dimitrios Papadimoulis Fiscalidade sobre o trabalho e o capital na Grécia E-2359/06 

Proinsias De Rossa Nomes de domínios com a extensão ".eu" E-2360/06 

Proinsias De Rossa Carne de animais selvagens E-2361/06 

Willy Meyer Pleite Ameaça urbanística a uma zona ZEPA e SIC, Parque 
natural de Batuecas-Sierra de Francia (Miranda del 
Castañar, Espanha) 

E-2362/06 

Hiltrud Breyer Bioensaios em ratos para detecção de biotoxinas marinhas E-2363/06 

Dimitrios Papadimoulis Armazenamento de resíduos nucleares na ex.-República 
Jugoslava da Macedónia (FYROM) 

E-2364/06 

Glenis Willmott Medidas anti-inflacionistas com vista à adopção do euro 
na Eslovénia 

E-2365/06 

Struan Stevenson Subsídios concedidos pela Turquia à piscicultura do 
robalo 

E-2366/06 

Catherine Stihler Acção comunitária contra infecções causadas por 
colibacilos E 

E-2367/06 

Catherine Stihler Nanotecnologias e saúde E-2368/06 

Catherine Stihler Tabaco e discriminação E-2369/06 

Albert Maat Carne de aves de capoeira contaminada descoberta na 
Roménia 

E-2370/06 

Véronique De Keyser Situação do ensino médico e paramédico na Comunidade 
Francesa da Bélgica 

P-2371/06 
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Eva-Britt Svensson A União Europeia considera que todos os membros da 
organização Hamas, que figura na lista das organizações 
terroristas da União Europeia, são terroristas? 

P-2372/06 

Jacques Toubon Jogos a dinheiro P-2373/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Cimeira Euro-africana E-2374/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Cimeira Euro-africana E-2375/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Recusa de repatriamentos por parte da Mauritânia E-2376/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Recusa de repatriamentos por parte da Mauritânia E-2377/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Meios para combater a imigração ilegal E-2378/06 
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B6-0207/2006)   16 e 17 Maio 2006 
 
20 perguntas (nos termos do artigo 109° do Regimento) 
 
PERGUNTAS AO CONSELHO  
 
Autor Objecto Nº 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Adesão da Croácia 

 
H-0300/06  

 
Paulo CASACA 

 
Expulsão de famílias europeias do Canadá 

 
H-0348/06  

 
Elena VALENCIANO 
MARTÍNEZ-OROZCO 

 
Detenções de mulheres e crianças 

 
H-0364/06  

 
Laima ANDRIKIENĖ 

 
Necessidade de uma política da UE efectivamente 
coordenada/comum no sector da energia 

 
H-0396/06  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Imposto directo 

 
H-0032/06  

 
Katerina BATZELI 

 
Maior harmonização dos regimes fiscais 

 
H-0314/06  

 
Eoin RYAN 

 
Harmonização fiscal 

 
H-0333/06  

 
Robert EVANS 

 
Paraísos fiscais 

 
H-0324/06  

 
Gay MITCHELL 

 
Quadro económico e fiscal 

 
H-0339/06  

 
Othmar KARAS 

 
Matéria colectável uniforme do imposto sobre as sociedades 

 
H-0373/06  

 
 
PERGUNTAS À COMISSÃO 
 
 
Michl EBNER 

 
Carácter anti-concorrencial da publicidade a toques de 
telemóveis 

 
H-0360/06  

 
 NICHOLSON OF 
WINTERBOURNE 

 
A necessidade de padrões mínimos comuns para as crianças 
da Europa 

 
H-0362/06  

 
Neena GILL 

 
Informação e consulta dos consumidores sobre a questão dos 
OGM 

 
H-0374/06  
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PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO 
 
 
Sra. REDING 
 
 
Maria BADIA i CUTCHET 

 
Regulamento comunitário que visa reduzir as tarifas 
internacionais de itinerância da telefonia móvel 

 
H-0328/06  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Redução dos preços do "roaming" na Europa 

 
H-0336/06  

 
Gay MITCHELL 

 
Tarifas de roaming internacional 

 
H-0340/06  

 
Brian CROWLEY 

 
Utilização mais segura possível da Internet 

 
H-0330/06  

  
Sr. MANDELSON 
 
 
Margarita 
STARKEVIČIŪTĖ 

 
Serviços financeiros na ronda de Doha da OMC 

 
H-0366/06  

  
Sr. PIEBALGS 
 
 
Bart STAES 

 
Biocombustíveis 

 
H-0299/06  

 
Bernd POSSELT 

 
Dependência energética 

 
H-0301/06  
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS 

MAIO 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 
 

 
47 

 
10 

 
36 

 
20 

 
0 

 
0 

 
0 

 
WINKLER 
FINK 
 

 
Comissão 
 

 
63 

 
10 

 
52 

 
27 

 
1 

 
0 

 
0 

 
FISCHER-BOEL 
ŠPIDLA 
REDING 
PIEBALGS 
 

 
Total 

 
110 

 

 
20 

88 
 

 
47 

 
1 

 
0 

 
0 
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1 
 

 
 

 
No. 

 
No. PE 

 
Autor 

 
Objecto 

 
Apresent. 

 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
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 

 
32 

 
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 

 
125 

 
15/2006 

 
371.060 

 
Andreas Mölzer 

 
Respeito mútuo 
 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
17 

 
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 

 
10 

 

                                                      
1  Situação em  18.05.2006 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
17/2006 

 
371.713 

 
Daniel Strož 

 
Necessidade de uma política externa europeia 
equilibrada 
 

 
13.3.2006 

 
13.6.2006 

 
18 

 
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 

 
28 

 
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 

 
65 

 
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 

 
45 

 
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 

 
203 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
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 

 
35 

 
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 

 
196 

 
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 

 
64 

 
25/2006 

 
373.357 

 
Fernand Le Rachinel 

 
Tratamento e o desmantelamento de navios em final 
do ciclo de vida 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
7 

 
26/2006 

 

 
373.358 

 
Jean Lambert, Raúl Romeva i Rueda e 
Carl Schlyter 

 
Proclamação de um Dia Mundial das Vítimas das 
Armas Químicas 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
17 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
27/2006 

 
373.559 

 
Daniel Strož 

 
Inadmissibilidade da perturbação das relações entre 
os Estados-Membros da UE mediante a alusão a 
problemas supostamente não resolvidos relacionados 
com a Segunda Guerra Mundial e suas consequências 
directas 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
5 

 
28/2006 

 
373.560 

 
Paul Vergès, Margie Sudre e Jean-
Claude Fruteau 

 
Epidemia de chikungunya na ilha da Reunião 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
81 

 
29/2006 

 
373.561 

 
Bogdan Golik e Boguslaw Sonik 

 
Ameaça que a construção do Gasoduto da Europa do 
Norte constitui para o ambiente 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
34 

 

 
30/2006 

 
373.815 

 
Caroline Lucas, Jean Lambert e André 
Brie 

 
Medidas punitivas aplicadas aos activistas políticos e 
de direitos humanos em certas regiões da Índia 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
17 

 
31/2006 

 
373.816 

 
Caroline Lucas, Janusz 
Wojciechowski, David Hammerstein 
Mintz e Robert Evans 

 
Modo como são tratados os animais vadios nos 
Estados-Membros da União Europeia, nos países em 
vias de adesão à UE e noutros Estados europeus 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
31 

 
32/2006 

 
373.817 

 
Jean Spautz 

 
Direitos da criança 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
34 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
33/2006 

 
373.818 

 
Richard Corbett, Alexander 
Christopher Heaton-Harris, Cecilia 
Malmström e Cem Özdemir 
 

 
realização das reuniões do Conselho Europeu em 
Estrasburgo 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
89 

 
34/2006 

 
373.819 

 
Andreas Mölzer 

 
Alemão como língua de trabalho da UE 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
7 
 

 
35/2006 

 
373.820 

 
Anna Záborskà, Stephen Hughes e 
Gérard Deprez 

 
Situação do Pessoal do Parlamento Europeu que exerce 
funções manuais ou de auxílio administrativo 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
80 

 
36/2006 

 
373.821 

 
Anna Záborská, Stephen Hughes e 
Gérard Deprez 

 
Situação dos professores de línguas do Parlamento 
Europeu 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
77 

 
37/2006 

 
373.822 

 
Anna Záborskà, Stephen Hughes e 
Gérard Deprez 

 
Situação do Pessoal "free lance" para os sectores 
técnicos, incluindo o do audiovisual 
 

 
26.4.2006 

 
26.7.2006 

 
71 
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No. 
 

No. PE 
 

Autor 
 

Objecto 
 

Apresent. 
 
Caducidade 

 
Assinatura 

 
38/2006 

 
374.553 

 
Carl Schlyterm Oaulo Casaca, Karl-
Heinz Florenz, Mojca Drčar Murko e 
Caroline Lucas 
 

 
Proibição dos produtos derivados da foca na União 
Europeia 

 
15.5.2006 

 
15.9.2006 

 
45 

 
39/2006 

 
374.554 

 
Christiana Muscardini 

 
Sistema de navegação diferenciada na Internet para a 
protecção dos menores 
 

 
15.5.2006 

 
15.9.2006 

 
16 

 
40/2006 

 
374.805 

 
Margrietus van den Berg, Jean-Marie 
Cavada, Harlem Désir e Caroline 
Lucas 
 

 
Trabalho forçado nas prisões chinesas 

 
15.5.2006 

 
15.9.2006 

 
55 

 
41/2006 

 
374.806 

 
Feleknas Uca, Raül Romeva I Rueda, 
Karin Scheele, Jürgen Schröder t 
Baroness Nicholson of Winterbourne 
 

 
Mutilação genital feminina 

 
15.5.2006 

 
15.9.2006 

 
73 
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NOMEAÇÃO DE RELATORES ...............................(Competência : F = Fundo/ P = Parecer) 
 
 
Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Beer Angelika 
(Verts/ALE) 
 

Assistência em matéria 
de segurança e 
salvaguardas nucleares 

AFET (P) 
 

30/05/2006 2006/0802(CNS) 

Daul Joseph (PPE-DE) 
 

Protocolo anexo à 
Convenção Alpina 
sobre a Agricultura de 
Montanha 

AGRI (F) 
 

25/04/2006 2006/0059(CNS) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Criação do Fundo de 
Ajustamento à 
Globalização 

BUDG (P) 
 

25/04/2006 2006/0033(COD) 

Staes Bart (Verts/ALE) 
 

Sistema de recursos 
próprios 

CONT (P) 
 

20/04/2006 2006/0039(CNS) 

Andersson Jan (PSE) 
 

Lei aplicável às 
obrigações contratuais 
(Roma I) 

EMPL (P) 
 

19/04/2006 2005/0261(COD) 

Sornosa Martínez María 
(PSE) 
 

Dispositivos de 
medição contendo 
mercúrio 

ENVI (F) 
 

25/04/2006 2006/0018(COD) 

Sjöstedt Jonas 
(GUE/NGL) 
 

Protecção e Bem-Estar 
dos Animais 2006-
2010 

ENVI (P) 
 

11/05/2006 2006/2046(INI) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

Estratégia europeia 
para uma energia 
sustentável, 
competitiva e segura - 
Livro Verde 

INTA (P) 
 

18/04/2006 2006/2113(INI) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Assistência em matéria 
de segurança e 
salvaguardas nucleares 

ITRE (F) 
 

30/05/2006 2006/0802(CNS) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Criminalidade 
transnacional 
organizada: protocolo 
tendo em vista a 
prevenção, a repressão 
e a sanção do tráfico 
de seres humanos 

LIBE (F) 
 

01/06/2006 2003/0197(CNS) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Criminalidade 
transnacional 
organizada: protocolo 
contra o tráfico ilícito 
de migrantes 

LIBE (F) 
 

01/06/2006 2003/0196(CNS) 
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Nome 
 

 
Objecto 

 
Comissão 

 
Data 

 
Proc. 

Grabowska Genowefa 
(PSE) 
 

Competências e 
cooperação em matéria 
de obrigações 
alimentares 

LIBE (F) 
 

01/06/2006 2005/0259(CNS) 

Cashman Michael (PSE) 
 

Livro Branco sobre 
uma política de 
comunicação europeia 

LIBE (P) 
 

15/05/2006 2006/2087(INI) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

Melhoria da situação 
económica no sector 
das pescas 

PECH (F) 
 

19/04/2006 2006/2110(INI) 

Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Aquicultura: espécies 
exóticas e espécies 
ausentes localmente 

PECH (F) 
 

03/05/2006 2006/0056(CNS) 

Galeote Gerardo (PPE-
DE) 
 

Informações de base 
sobre as paridades do 
poder de compra 

REGI (P) 
 

25/04/2006 2006/0042(COD) 

Madeira Jamila (PSE) 
 

Criação do Fundo de 
Ajustamento à 
Globalização 

REGI (P) 
 

02/05/2006 2006/0033(COD) 

Le Rachinel Fernand (NI) 
 

Requisitos de 
construção em casco 
duplo ou equivalente 
para os navios 
petroleiros de casco 
simples 

TRAN (F) 
 

02/05/2006 2006/0046(COD) 
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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, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões: Pôr fim aos desníveis em matéria de 
banda larga 

ITRE 
EMPL 
IMCO 
CULT 
 

COM(2006)0129 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões: Relatório sobre o resultado da revisão 
do âmbito do serviço universal nos termos do n.º 2 do artigo 
15.º da Directiva 2002/22/CE 
 

ITRE 
ECON 
IMCO 
 

COM(2006)0163 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões: Plano de acção “Administração em 
linha i2010”: Acelerar a Administração em linha na Europa 
para benefício de todos 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
REGI 
CULT 
JURI 
LIBE 
 

COM(2006)0173 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões: Para uma parceria mundial na sociedade 
da informação: Seguimento da fase de Túnis da Cimeira 
Mundial sobre a Sociedade da Informação (WSIS) 

ITRE 
DEVE 
IMCO 
CULT 
LIBE 
 

COM(2006)0181 

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões que actualiza e rectifica a comunicação 
sobre a interpretação do Regulamento (CEE) n.º 3577/92 do 
Conselho relativo à aplicação do princípio da livre prestação 
de serviços aos transportes marítimos internos nos Estados-
Membros (cabotagem marítima) 
 

TRAN 
ECON 
 

COM(2006)0196 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 

 
Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
sobre a execução do Regulamento (CE) nº 1830/2003 relativo 
à rastreabilidade e rotulagem de organismos geneticamente 
modificados e à rastreabilidade dos géneros alimentícios e 
alimentos para animais produzidos a partir de organismos 
geneticamente modificados e que altera a Directiva 
2001/18/CE 
 

 
ENVI 
AGRI 
 

 
COM(2006)0197 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre a aplicação do Regulamento (CE, Euratom) n.° 
1287/2003 do Conselho relativo à harmonização do 
Rendimento Nacional Bruto a preços de mercado 
("Regulamento RNB") 
 

ECON 
BUDG 
 

COM(2006)0199 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu: Comentários aos artigos da proposta de 
regulamento do Conselho relativo à competência, à lei 
aplicável, ao reconhecimento, à execução das decisões e à 
cooperação em matéria de obrigações alimentares 
 

LIBE 
JURI 
 

COM(2006)0206 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu: realizar a agenda da modernização das 
universidades:  ensino, investigação e inovação 

CULT 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2006)0208 

Comunicação da Comissão  ao Conselho Europeu: uma 
agenda para os cidadãos por uma Europa de resultados 
 

todas commissões COM(2006)0211 

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu: Relatório sobre a promoção, por parte dos Estados-
Membros, da dádiva de sangue voluntária e não remunerada 
 

ENVI 
 

COM(2006)0217 

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu: Melhorar o processo de consulta no domínio da 
gestão das pescarias comunitárias 
 

PECH 
 

COM(2006)0246 
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Assunto 
 

 
Competência 

 
Doc. 

 
Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre a evolução das despesas do FEOGA-Garantia - Sistema 
de alerta n° 1–4/2006 
 

 
CONT 
AGRI 
 

 
COM(2006)0260 
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POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM 
 
 
66/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
sobre a evolução preocupante da situação de direitos humanos no Irão, de que são exemplos o caso de 

Abdolfattah Soltani e as dez execuções de 19 de Abril na prisão de Evin 
Bruxelas, 5 de Maio de 2006 

 
A União Europeia manifesta a sua profunda preocupação com a situação de direitos humanos no Irão. A UE 
continua particularmente apreensiva com a acusação formulada contra o defensor dos direitos humanos 
Abdolfattah Soltani. A UE exorta as autoridades iranianas a respeitarem o direito de Abdolfattah Soltani a 
um julgamento justo e público perante um tribunal legalmente constituído, competente, independente e 
imparcial. A UE lamenta ainda que Abdolfattah Soltani tenha sido destituído das funções para as quais foi 
eleito na Ordem dos Advogados iraniana, e pede às instâncias competentes que reconsiderem essa decisão. A 
UE exorta o Irão a deixar de sancionar as pessoas que mantêm contactos com embaixadas. 
 
A União Europeia manifesta também a sua profunda preocupação com o aumento global do número de 
execuções no Irão. Esta tendência é confirmada pelas dez execuções que recentemente tiveram lugar na 
prisão de Evin. A UE reafirma que se opõe por princípio à pena de morte em todas as circunstâncias e apela 
à sua abolição universal. A UE exorta os Estados onde ainda vigora a pena de morte a restringirem 
progressivamente a sua aplicação, e insiste em que a pena capital só seja decretada para os crimes mais 
graves e segundo normas mínimas, não podendo ser aplicada a determinadas categorias de pessoas como, por 
exemplo, aos delinquentes juvenis. 
 
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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67/2006 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
sobre a decisão da Argélia de amnistiar, por ocasião do  

Dia Mundial da Liberdade de Imprensa,  
jornalistas que haviam sido condenados 

Bruxelas, 5 de Maio de 2006 
 

A UE saúda a amnistia decretada pelo Presidente Bouteflika, por ocasião do Dia Mundial da Liberdade de 
Imprensa, em favor de jornalistas que haviam sido condenados. Esta medida constitui um sinal positivo que 
atesta a vontade dos dirigentes argelinos de respeitar a liberdade de imprensa. A UE espera que esta medida 
seja seguida por uma mudança na forma de aplicar a lei sobre a difamação, de modo a torná-la conforme 
com as obrigações que incumbem à Argélia nos termos do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 
Políticos. 
 
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. 
 
 

_______________ 
 
 
68/2006 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
sobre a situação no Togo 

Bruxelas, 11 de Maio de 2006 
 

A União Europeia registou com satisfação o início do processo de diálogo no Togo, no passado dia 
21 de Abril, e a subsequente adopção de uma ordem do dia aberta na qual são abordadas sem restrições as 
questões de fundo que deverão contribuir para o lançamento das bases necessárias a uma reconciliação 
nacional duradoura. Trata-se de um passo importante no sentido de garantir o pleno cumprimento dos 
22 compromissos assumidos pelas autoridades togolesas. 
 
A União Europeia saúda os esforços envidados nesse sentido pelo Presidente Faure Gnassingbé, pelo 
Governo, por toda a classe política e pelos representantes da sociedade civil do Togo. A UE exorta 
vivamente todos os participantes a levarem a bom termo o processo de diálogo e a encontrarem formas e vias 
para a efectiva execução das conclusões dele decorrentes. 
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A União Europeia recorda que continua disposta a apoiar a acção das autoridades togolesas com vista ao 
cumprimento dos 22 compromissos, em conformidade com a decisão do Conselho de 15 de Novembro 
de 2004. 
 
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. 
 
 
 

_______________ 
 
 
69/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o novo governo das Ilhas Salomão 
Bruxelas, 15 de Maio de 2006 

 
A UE felicita Manasseh Damukana Sogavare pela sua nomeação para o cargo de Primeiro--Ministro das 
Ilhas Salomão e dirige ao novo governo deste país os melhores votos de sucesso no cumprimento do seu 
mandato democrático. A UE está disposta a apoiar e ajudar as Ilhas Salomão sempre que possível, desde que 
se encontrem preenchidas as condições necessárias à boa governação. 
 
Contudo, a UE encoraja firmemente a formação de um governo composto por ministros de conduta 
irrepreensível, para que tanto os cidadãos das Ilhas Salomão como a comunidade internacional possam estar 
seguros do seu apego à reconciliação e à boa governação. 
 
A UE recorda que autorizou uma dotação de cerca de EUR 35 milhões em benefício das Ilhas Salomão desde 
o relançamento dos seus programas de ajuda na sequência da melhoria da ordem pública e da governação no 
país após a chegada da missão de assistência regional às Ilhas Salomão (RAMSI). Estamos convictos de que 
esses fundos, desembolsados no quadro do Acordo de Cotonu – subscrito pelas Ilhas Salomão–, contribuíram 
para melhorar a qualidade de vida do cidadão comum deste país. 
 
A UE gostaria de afirmar uma vez mais o seu apoio aos esforços desenvolvidos pelos países do Pacífico, no 
âmbito da missão RAMSI, para ajudar o Governo das Ilhas Salomão a consolidar a ordem pública, a 
melhorar a governação e a fomentar a prosperidade económica. 
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A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia e a Croácia* e a antiga República Jugoslava da 
Macedónia* – países candidatos –, a Albânia, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia e Montenegro – países do 
Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos – e a Islândia e a Noruega – países da 
EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a Ucrânia e a República da Moldávia, 
subscrevem a presente declaração. 
 
* A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
70/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da UE, sobre as medidas tomadas pelas autoridades egípcias 
contra activistas provenientes da sociedade civil 

Bruxelas, 15 de Maio de 2006 
 

A UE tem acompanhado com preocupação a evolução da situação no Egipto, onde se realizaram várias 
manifestações no quadro do recente prolongamento do estado de emergência e do processo disciplinar contra 
dois juízes egípcios, acusados nomeadamente de ter criticado a condução das eleições parlamentares de 2005 
naquele país. A dimensão da operação policial e a severidade com que a polícia reprimiu tais manifestações 
afiguraram-se desproporcionadas. 
 
A União Europeia lamenta a prisão de muitos dos participantes nas manifestações e o facto de muitos 
continuarem presos. A União Europeia está especialmente inquieta por, segundo os advogados dos detidos, 
alguns destes terem sido presos ao abrigo das disposições da lei que regula o estado de emergência, ou seja, 
sem mandado de detenção, o que apenas é autorizado no âmbito do estado de emergência. 
 
A União Europeia toma nota da decisão de prolongar o estado de emergência por mais dois anos, juntamente 
com o anúncio de que este não se estenderá para além de 2008. A União Europeia chama a atenção para os 
compromissos assumidos em 2005 no programa eleitoral do Presidente Mubarak, relativamente às reformas 
políticas, nomeadamente a promessa de levantar o estado de emergência. 
 
Na sequência do prolongamento do estado de emergência, o governo do Egipto declarou que este não seria 
utilizado contra os opositores políticos mas unicamente para combater o terrorismo. A União Europeia exorta 
as autoridades egípcias a circunscreverem aos casos de terrorismo a aplicação da lei relativa ao estado de 
emergência e a porem termo a este último assim que possível. 
 
A União Europeia apela ao governo egípcio para que autorize os activistas da sociedade civil e outras forças 
políticas a exprimirem-se livremente, permitindo a realização de manifestações pacíficas e a liberdade de 
reunião, e para que mantenha a ordem pública através de uma actuação legal, transparente e equilibrada. 
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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 Listenstaine e a Noruega 
– países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a República da Moldávia, 
subscrevem a presente declaração. 
 
* A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 

71/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as recentes detenções na Síria 
Bruxelas, 19 de Maio de 2006 

 
Recordando a declaração da Presidência de 19 de Janeiro, a União Europeia lamenta que não tenha sido dada 
continuidade às medidas positivas tomadas em Janeiro de 2006 no tocante à situação dos direitos humanos 
na Síria. Pelo contrário, a situação degradou-se substancialmente. A UE expressa a sua profunda apreensão 
ante a recente vaga de perseguições a defensores dos direitos humanos e seus familiares, bem como a 
activistas políticos pacifistas, em particular perante as detenções arbitrárias e as repetidas medidas de 
encarceramento em regime de incomunicabilidade. A União Europeia apela ao Governo sírio para que 
respeite plenamente a liberdade de expressão e de reunião previstas na sua Constituição nacional e no Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, que foi ratificado pela Síria em 1969 e que deveria ser 
integralmente aplicado face à recente limitação da lei sobre o estado de emergência a questões estritamente 
ligadas à segurança do Estado.  
 
A União Europeia insta as autoridades sírias a reconsiderarem todos os processos de presos políticos e a 
libertarem de imediato todos os presos de consciência.  
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia, a Croácia* e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia* – países candidatos –, a Albânia, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia e Montenegro – países do 
Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos – e a Islândia e a Noruega – países da 
EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a Ucrânia e a República da Moldávia, 
subscrevem a presente declaração. 
 
* A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
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72/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da UE, sobre a formação do Governo do Iraque 
Bruxelas, 22 de Maio de 2006 

 
A União Europeia saúda calorosamente a formação de um governo de união nacional no Iraque na sequência 
das eleições de 15 de Dezembro de 2005. Conclui-se assim o processo de transição política no Iraque, 
preconizado nas Resoluções 1546 e 1637 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 
 
A União Europeia está firmemente convicta de que a formação deste governo de união nacional e uma rápida 
confirmação subsequente dos ministros do Interior e da Defesa contribuirão significativamente para a 
reconstrução política e económica do Iraque num espírito de reconciliação, promovendo a participação de 
todos e a aplicação de políticas anti-sectárias. Tal representará mais um importante passo na via do consenso 
nacional e contribuirá para a estabilização do país e sua posterior integração na comunidade internacional. 
 
A União Europeia gostaria de transmitir ao Governo recentemente formado os seus melhores votos de 
sucesso perante os novos desafios que terá de enfrentar. A União Europeia reitera o seu empenho em 
contribuir para ajudar à edificação de um Iraque independente, seguro, estável, unificado, democrático e 
próspero. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia, a Croácia* e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia* – países candidatos –, a Albânia, a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia e Montenegro – países do 
Processo de Estabilização e de Associação e potenciais candidatos – e a Islândia, o Listenstaine e a Noruega 
– países da EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a Ucrânia e a República da 
Moldávia, subscrevem a presente declaração.  
 
* A Croácia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia continuam a fazer parte do Processo de 
Estabilização e de Associação. 
 
 

_______________ 
 
 
73/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o referendo no Montenegro 
Bruxelas, 23 de Maio de 2006 

 
 
A União Europeia congratula-se com a boa organização do referendo sobre a independência do Montenegro. 
A UE regista que, de acordo com a avaliação do ODIHR, o referendo foi conduzido, de modo geral, no 
respeito pelos compromissos assumidos no âmbito da OSCE e do Conselho da Europa e na observância de 
outras normas internacionais em matéria de eleições democráticas. A forma como o referendo se desenrolou 
constitui uma prova da maturidade das forças políticas e do povo do Montenegro. 
 
A União Europeia apela a todas as partes envolvidas para que aceitem o resultado do referendo. Pelo seu 
lado, a UE respeitará plenamente a decisão do povo do Montenegro. 
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A União Europeia insta as autoridades de Belgrado e de Podgorica a encetarem, o mais rapidamente 
possível, um diálogo directo sobre a via a seguir de ora em diante. A UE declara-se disposta a prestar o seu 
apoio ao diálogo que assim venha a ser estabelecido. 
 
A União Europeia confirma uma vez mais a perspectiva europeia dos Balcãs Ocidentais, com base no 
Processo de Estabilização e de Associação. 
 
A Bulgária e a Roménia – países aderentes –, a Turquia, a Croácia* e a Antiga República Jugoslava da 
Macedónia * – países candidatos –, a Albânia e a Bósnia e Herzegovina – países do Processo de 
Estabilização e de Associação e potenciais candidatos –, e a Islândia 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. 
 
 

_______________ 
 
 
74/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, 
sobre a situação actual na Birmânia/Mianmar 

Bruxelas, 30 de Maio de 2006 
 

A UE regista com profunda apreensão que o processo de democratização na Birmânia/Mianmar tenha 
sofrido recentemente um preocupante revés pelo facto de o Conselho de Estado para a Paz e o 
Desenvolvimento (CEPD) ter intensificado a sua pressão contra os grupos étnicos e os dois principais 
partidos políticos, a Liga Nacional para a Democracia (LND) e a Liga das Nacionalidades Shan para a 
Democracia. A UE regista que as acções do CEPD contradizem manifestamente a sua intenção declarada de 
criar uma nação genuinamente democrática. 
 
Preocupa profundamente a EU que a dirigente da LND e Prémio Nobel da Paz, Daw Aung San Suu Kyi, se 
encontre detida ininterruptamente há três anos sem culpa formada, desde o ataque à sua caravana em 
30 de Maio de 2003. A UE assinala que a prisão domiciliária de Daw Aung San Suu Kyi expira em 
27 de Maio e insta o Governo birmanês a restaurar integralmente a sua liberdade e direitos cívicos. A UE 
espera que o Governo birmanês aproveite esta oportunidade para reatar o diálogo com a direcção da LND. A 
UE considera as recentes declarações da LND um sinal claro do empenho da LND em chegar a uma 
transformação pacífica e insta o CEPD a reagir positiva e construtivamente.  
 
A UE está preocupada com a detenção de numerosos deputados eleitos e apela à libertação imediata de todos 
os presos políticos detidos na Birmânia/Mianmar, cujo número estimado é de 1150. Preocupa-a 
especialmente a notícia de que as condições humanitárias nalgumas prisões se estão a deteriorar. 
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A UE insta o CEPD a pôr termo à perseguição de políticos e defensores dos direitos do Homem, a levantar as 
restrições à liberdade de expressão e reunião, e a acelerar o processo de democratização na 
Birmânia/Mianmar. Esse processo deve envolver todas as forças políticas e étnicas do país num diálogo 
genuíno e conduzir à rápida ultimação de uma constituição em regime civil, que granjeie o apoio da 
população e promova um desenvolvimento pacífico e sustentável. 
 
A UE regista com agrado que o Secretário-Geral Adjunto da ONU Ibrahim Gambari se tenha podido reunir, 
durante a sua recente visita a Rangum, com os principais dirigentes do CEPD bem como com Daw Aung San 
Suu Kyi e representantes do seu partido. A UE reitera o seu apoio aos esforços da ONU para ajudar a 
Birmânia/Mianmar a enveredar pelo caminho que conduzirá a uma democracia abrangente e a uma autêntica 
reconciliação nacional, e exorta o CEPD a cooperar com a ONU e os seus organismos.  
 
A UE continuará a acompanhar de perto a situação na Birmânia/Mianmar e articulará a sua acção com outros 
países e organizações, incluindo os Estados asiáticos que manifestaram vivo interesse em incitar as 
autoridades birmanesas a empenhar-se num processo de reforma credível. 
 
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. 
 
 

_______________ 
 

 
 
75/06 
 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as recentes detenções de manifestantes 

nas Maldivas 
Bruxelas, 30 de Maio de 2006 

 
Nos últimos meses, as forças de segurança maldivas carregaram repetidas vezes sobre concentrações 
pacíficas em Malé. A UE está muito preocupada com as numerosas detenções de manifestantes pacíficos que 
as forças de segurança têm efectuado recentemente. Estas detenções geram um clima de medo e intimidação 
entre a população civil e vão contra o espírito do roteiro do Governo para a agenda de reformas publicado em 
Março de 2006. 
 
A UE considera que a liberdade de expressão e a liberdade de associação são direitos democráticos 
fundamentais que só têm sentido se o povo puder exercê-los sem receios ou intimidações. 
 
A actuação das forças de segurança do Governo das Maldivas faz impender sérias dúvidas sobre a plenitude 
do empenho no processo de reforma. 
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A UE exorta o Governo das Maldivas a actuar no espírito do seu roteiro para a agenda de reformas e a criar 
um clima favorável às reformas políticas a que se comprometeu. 
 
A UE considera importante que nesta fase o Governo mostre com clareza ao povo das Maldivas uma atitude 
mais conciliatória para com a oposição política e que, por sua vez, a oposição dê provas de um 
empenhamento construtivo.  
 
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. 
 
 

_______________ 
 

 
76/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre Timor-Leste 
Bruxelas, 29 de Maio de 2006 

 
A União Europeia manifesta a sua apreensão perante a degradação da situação de segurança em Timor-Leste. 
A UE apela a todas as partes envolvidas para que se abstenham de quaisquer novos actos de violência e 
contribuam para o restabelecimento da ordem pública e da tranquilidade. 
 
A UE saúda as respostas positivas dadas pelos Governos de Portugal, da Austrália, da Nova Zelândia e da 
Malásia aos pedidos formulados pelo Governo de Timor-Leste para que fossem enviadas forças de defesa e 
segurança a fim de ajudar Timor-Leste a restaurar e a manter a segurança. 
 
A UE saúda igualmente as iniciativas do Secretário-Geral das Nações Unidas, designadamente a sua intenção 
de destacar um Enviado Especial para Timor-Leste a fim de facilitar o diálogo político. 
 
A União Europeia continuará a acompanhar de perto a situação em Timor-Leste. 
 
 

_______________ 
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77/06 
 

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

Bruxelas, 31 de Maio de 2006 
 

A União Europeia congratula-se com a realização de eleições livres, em 28 de Maio de 2006, e felicita 
calorosamente o Presidente Álvaro Uribe Velez pela sua clara vitória para um segundo mandato como 
Presidente da Colômbia. 
 
A União Europeia confia em que o segundo mandato do Presidente Uribe permitirá ao Governo colombiano 
prosseguir os seus esforços para estabelecer o Estado de direito em todo o país e continuar o seu combate 
contra o terrorismo e a produção e tráfico ilícitos de droga. A União Europeia reafirma a sua solidariedade 
com o povo colombiano. Apela para que todos os grupos armados ilegais se empenhem sinceramente na 
procura de uma solução negociada para o conflito armado interno. Entretanto, a União Europeia salienta 
mais uma vez a necessidade de se alcançar um acordo humanitário. 
 
A União Europeia reafirma o seu empenho em manter as excelentes relações com a Colômbia e em reforçar 
ainda mais o diálogo político, as relações comerciais e as ligações económicas, em especial no âmbito da 
cooperação regional com os países andinos. Continuará a dar o seu pleno apoio ao desenvolvimento 
democrático, económico e social e ao restabelecimento da paz na Colômbia. 
 
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. 
 
 

_______________ 
 

78/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
sobre a inclusão dos LTTE na lista de organizações terroristas 

Bruxelas, 31 de Maio de 2006 
 

1. O Conselho da União Europeia (UE) decidiu em 29 de Maio de 2006 incluir os LTTE (Tigres de 
Libertação do Elam Tamil) na lista elaborada pela UE tendo em vista a aplicação de medidas específicas de 
combate ao terrorismo. Essa lista contém os nomes das pessoas, grupos e entidades que, devido à sua 
implicação em actos terroristas, foram objecto de medidas restritivas específicas entre as quais se contam: 
o congelamento de fundos e outros activos financeiros ou recursos económicos das pessoas e entidades 
especificadas; 
a proibição de disponibilizar em proveito dessas pessoas, grupos e entidades, fundos, activos financeiros e 
recursos económicos, bem como de lhes fornecer, directa ou indirectamente, serviços financeiros ou outros 
serviços conexos; 
a cooperação policial e judiciária entre os Estados-Membros da UE. 
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2. A decisão da UE de incluir os LTTE na referida lista não deverá constituir surpresa para ninguém. Já 
haviam sido endereçadas várias advertências aos LTTE, que sistematicamente as ignoraram. Na sua 
declaração de 27 de Setembro de 2005 (12669/1/05), a UE dizia estar "a analisar activamente a possibilidade 
de proceder à inclusão formal dos LTTE na lista das organizações terroristas". A UE instava na mesma 
ocasião todas as partes cingalesas a darem provas de empenho e responsabilidade para com o processo de 
paz e a absterem-se de actos susceptíveis de comprometer uma resolução pacífica e política do conflito. 
Infelizmente, este apelo ficou sem eco. A decisão da UE de incluir os LTTE na lista de organizações 
terroristas baseia-se nos actos dessa organização. A UE continua convicta de que os LTTE devem renunciar 
à violência e reatar as conversações de paz, e irá manter o seu diálogo com os LTTE sempre que tais 
contactos, na perspectiva do processo de paz, possam contribuir para o reatamento das negociações e o fim 
da violência. A inclusão dos LTTE na lista em nada diminuirá a determinação da UE no desempenho do seu 
papel como um dos co-presidentes de Tóquio1. A UE salienta que a sua decisão visa os LTTE, e não o povo 
tamil. 
 
3. Concomitantemente, a UE exorta as autoridades cingalesas a jugular a violência nas zonas 
controladas pelo Governo. Neste contexto, a UE subscreve todas as conclusões dos relatórios da Missão de 
Vigilância no Sri Lanca (SLMM). A UE insta o Governo do Sri Lanca a traduzir em acções concretas o 
compromisso do Presidente Rajapakse de pôr termo à cultura de impunidade e a intervir contra todos os 
actos de violência nas zonas controladas pelo Governo. A UE insta ainda o Governo a garantir a manutenção 
da ordem pública relativamente a todos os cidadãos do Sri Lanca e a investigar e levar a julgamento todos os 
casos de violência que até à data não ocasionaram detenções nem condenações. 
 
4. O surto de violência não se deve apenas aos LTTE. A UE insta veementemente as autoridades 
cingalesas a jugularem a violência nas zonas controladas pelo Governo. A UE regista com apreensão o 
número crescente de relatos de execuções extrajudiciais. São de extrema gravidade, no entender da UE, as 
actividades do Grupo Karuna, que estão claramente a contribuir para a crescente instabilidade do Sri Lanca e 
a fazer perigar ainda mais o processo de paz. A UE tenciona acompanhar de perto as actividades do Grupo 
Karuna, na perspectiva da adopção de eventuais novas medidas. 
 
5. A UE irá seguir atentamente a situação no Sri Lanca, tendo em conta as actividades de todas as 
partes no conflito. Continuará pronta a adoptar outras medidas se e quando a evolução das circunstâncias o 
exigir. 
 
6. É firme convicção da União Europeia que só um acordo pacificamente negociado pode garantir uma 
solução duradoura aceitável por todos. Neste contexto, a UE recorda que em Oslo todas as partes acordaram 
em explorar a via de uma solução institucional específica para o Sri Lanca. Cabe a todos os intervenientes a 
responsabilidade de actuar no interesse de toda a população do Sri Lanca. A UE continua plenamente 
empenhada no processo de paz no Sri Lanca e exorta sinceramente todas as partes a porem termo à violência 
e a regressarem à mesa das negociações, de modo a libertar o povo do Sri Lanca da provação que 
representam vinte anos de conflito persistente. 

                                                      
1 Os co-presidentes de Tóquio são o Japão, a Noruega, os Estados Unidos e a União Europeia. São assim chamados por terem 

assumido conjuntamente a presidência da conferência sobre "Reconstrução e desenvolvimento do Sri Lanca" que se realizou em 
Tóquio em 9 e 10 de Junho de 2003. 
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7. A UE continua firmemente empenhada em assistir o facilitador norueguês no seu trabalho e em 
ajudar as duas partes no acordo de cessar-fogo no Sri Lanca a resolverem os seus diferendos e a alcançarem 
uma solução pacífica e duradoura para o Sri Lanca. Para tal, no entanto, é indispensável um empenho 
genuíno no processo de paz tanto por parte do Governo do Sri Lanca como por parte dos LTTE. A UE espera 
claramente de todas as partes que respeitem o papel e a segurança física dos observadores da SLMM. 
 
 

_______________ 
 

 
79/06 
 

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,  
sobre o pedido do Ministério da Justiça bielorrusso  

no sentido de suspender as actividades  
do Comité Helsínquia da Bielorrússia 

Bruxelas, 1 de Junho de 2006 
 

Na declaração da Presidência de 4 de Janeiro de 2006, a União Europeia exprimiu o seu desapontamento 
com a decisão do Supremo Tribunal Económico da Bielorrússia de restabelecer as sanções contra o Comité 
Helsínquia da Bielorrússia (CHB). 
 
Por conseguinte, a União Europeia está muito preocupada por o Ministério da Justiça bielorrusso ter 
apresentado em 24 de Maio de 2006 ao Supremo Tribunal Económico da Bielorrússia um pedido de 
suspensão das actividades do Comité Helsínquia da Bielorrússia por alegada evasão fiscal e outras acusações 
que parecem ser motivadas por considerações políticas. 
 
A UE apela às autoridades bielorrussas para que cessem imediatamente a sua campanha de assédio contra o 
CHB, que poderá levar ao encerramento da última ONG de defesa dos direitos humanos registada no país. A 
UE insta também as autoridades bielorrussas a retirarem sem demora as acusações lançadas contra o CHB, 
por forma a honrar os compromissos assumidos pela Bielorrússia no plano internacional. 
 
A UE recorda que, enquanto beneficiário do programa TACIS, o CHB está isento de impostos e de direitos 
aduaneiros, tal como previsto no acordo quadro assinado entre a CE e a Bielorrússia em 1994. 
 
A União Europeia reafirma o seu pleno apoio ao trabalho desenvolvido pelo CHB, que desempenha um 
importante papel na promoção dos direitos humanos na Bielorrússia, e manifesta a esperança de poder 
continuar a cooperar com ele. 
 
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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80/06 
 

 
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre a Posição Comum 2006/318/PESC do 

Conselho relativa à prorrogação das medidas restritivas contra a Birmânia/Mianmar 
Bruxelas, 6 de Junho de 2006 

 
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 Listenstaine e a Noruega – países da 
EFTA membros do Espaço Económico Europeu –, bem como a República da Moldávia, declaram que 
subscrevem os objectivos da Posição Comum 2006/318/PESC, de 27 de Abril de 2006, relativa à 
prorrogação das medidas restritivas contra a Birmânia/Mianmar. Esses países assegurarão a conformidades 
das respectivas políticas nacionais com essa posição comum. 
 
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. 
 

 
_______________ 



INFORMAÇÕES GERAIS 

 

63

Boletim 12.06.2006 
  

- PT - PE 369.015 

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL 
 
 

ASSEMBLEIA PLENÁRIA 
DE 17 E 18 DE MAIO 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.eesc.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_pt.asp 

 
 
1. FUTURO DA UNIÃO EUROPEIA – PERÍODO DE REFLEXÃO 
 
• Projecto de parecer “Contributo para o Conselho Europeu de 15 e 16 de Junho 

de 2006 – Período de reflexão” 
 
– Relator-Geral: H. MALOSSE (Empregadores – FR) 
 
– Referências: CESE 513/2006 fin – CESE 745/2006 
 
– Pontos principais:  
 
No Conselho Europeu de 15 e 16 de Junho de 2006, os chefes de Estado e de Governo tencionam proceder, 
nomeadamente, a um balanço das iniciativas empreendidas durante o período de reflexão, decidido no 
Conselho Europeu de Junho de 2005, na sequência do malogro do processo de ratificação do Tratado que 
estabelece uma Constituição para a Europa em França e nos Países Baixos, e fixar as próximas fases do 
processo em curso. 

 
Nesta óptica, o CESE quis contribuir para o debate, não só reafirmando a posição já manifestada nos seus 
pareceres, favoráveis ao Tratado, mas também formulando um certo número de recomendações destinadas ao 
Conselho Europeu e à Comissão Europeia. 
 
Estas recomendações partem do postulado que a crise de identidade que atravessa actualmente a União 
Europeia e as reticências que os cidadãos manifestam incidem mais sobre o funcionamento e as actuais 
políticas da União do que sobre o próprio Tratado. 
 
Por isso, o CESE considera que:  

 
• por um lado, a solução de “saída da crise” deve preservar os avanços e os equilíbrios obtidos 

pelo Tratado e tomar em consideração o facto de ter sido ratificado, até ao momento, por 15 
Estados-Membros, 

  
• e, por outro, é à Comissão Europeia e ao Conselho Europeu, no âmbito das respectivas 

responsabilidades, que cabe apresentar propostas adequadas para criar as bases de uma visão da 
Europa que seja portadora de futuro para os seus cidadãos e dar conteúdo às políticas da União, 
para que respondam às expectativas da população europeia. 
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Nesta perspectiva, o CESE aduz uma série de recomendações destinadas ao Conselho Europeu sobre 
quatro domínios principais, com vista a: 

 
• garantir uma melhor governação europeia antecipando os elementos mais inovadores do Tratado 

e, nomeadamente, dando mais espaço às organizações da sociedade civil e às suas instituições 
representativas no processo de formação das políticas e de elaboração das decisões comunitárias; 

 
• Dar mais conteúdo às políticas comunitárias e à cidadania europeia e elaborar e propor 

verdadeiras políticas comuns nos domínios em que o valor acrescentado da dimensão europeia já 
não carece de demonstração; 

 
• aplicar plenamente os tratados existentes pela utilização de certas disposições do Tratado de 

Nice, como as que permitem uma aprovação por maioria qualificada em determinados domínios 
da política social, bem como da justiça e assuntos internos, pelo reforço do processo de 
coordenação das políticas económicas e pelo amortecimento dos atrasos, até mesmo das lacunas, 
que subsistem em numerosos domínios de actividade; 

 
• Instigar os Estados-Membros a praticar uma política de informação credível e coerente assente 

em redes de organizações da sociedade civil. 
 
Em suma, o CESE entende que dar nova credibilidade ao projecto europeu e conferir nova legitimidade ao 
processo de integração são condições indispensáveis para superar a crise de identidade que atravessa 
actualmente a UE. 
 
− Contacto: Patrick Fève 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@eesc.europa.eu) 
 
2. MERCADO INTERNO E COESÃO 
 
• Tributação aplicável aos veículos automóveis ligeiros de passageiros  
 
– Relator: V. RANOCCHIARI (Empregadores – IT) 
 
– Referências: COM(2005) 261 final – 2005/0130 CNS – CESE 749/2006 
 
– Pontos principais:  
 

O CESE apoia cabalmente a proposta de directiva que tem o duplo objectivo de melhorar o funcionamento 
do mercado interno e promover a sustentabilidade do ambiente. Aprecia o recurso, pela primeira vez, ao 
terceiro pilar – medidas fiscais – com o fim de reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2) e concorda 
com a Comissão Europeia na avaliação dos efeitos positivos que a proposta pode ter na livre circulação das 
pessoas e na indústria automóvel. 

 
O CESE insta a Comissão Europeia a dialogar e a colaborar continuamente com os Estados-Membros para 
garantir uma aplicação coordenada do novo sistema de tributação dos veículos automóveis e adoptar uma 
abordagem integrada para melhorar a sustentabilidade ambiental do transporte rodoviário. 

 
− Contacto: Imola Bedő 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 



INFORMAÇÕES GERAIS 

 

65

Boletim 12.06.2006 
  

- PT - PE 369.015 

• Tributação de acordo com as regras no Estado de residência (PME) 
 
− Relator: P. LEVAUX (Empregadores – FR) 
 
− Referências: COM(2005) 702 final – CESE 742/2006 
 
− Pontos principais:  
 
O CESE recorda que é favorável a uma harmonização, a longo prazo, das regras fiscais ao nível europeu. No 
entanto, esta harmonização enfrenta ainda, lamentavelmente, inúmeros obstáculos, pelo que o CESE: 

 
• reitera a sua aprovação das orientações e dos esforços da Comissão para facilitar o desenvolvimento 

da actividade das PME, questionando-se, no entanto, quanto à eficácia do mecanismo proposto e do 
seu alcance; 

 
• considera que, já que se trata de uma experiência piloto, teria sido mais pertinente propor um sistema 

com um melhor enquadramento, inspirado em experiências concretas assentes em compromissos 
voluntários de determinados Estados e de organizações profissionais de PME, e limitar a duração do 
período experimental a cinco anos, por forma a tirar os ensinamentos úteis e aplicar as partes 
susceptíveis de reprodução; 

 
• propõe à Comissão que se inspire nos elementos constantes dos diferentes pareceres do CESE, de 

molde a formular, a longo prazo, o fio condutor que permitirá encontrar soluções coerentes para as 
PME, nomeadamente em matéria de elaboração de um estatuto da “pequena e média empresa 
europeia”. 

 
− Contacto:  Imola Bedő 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
• Fundo de coesão (versão codificada) 
 
– Relator-Geral: A. GRASSO (Interesses Diversos – IT) 
 
– Referências: COM(2006) 5 final – 2003/0129 (AVC) – CESE 743/2006 
 
– Pontos principais:  

O CESE confirma a opinião, já expressa amiúde, de que a codificação da regulamentação comunitária 
contribui para aproximar o cidadão europeu dos instrumentos da União Europeia,  o que é mais 
importante, ainda, no caso da política de coesão, sector de primordial relevância na construção 
comunitária.  
 

− Contacto: Roberto Pietrasanta  
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
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• Serviços públicos – transporte de passageiros  
 
– Relator: S. BUFFETAUT (Empregadores – FR) 
– Co-relator: E. OTT (Trabalhadores – DE) 
 
– Referências: COM(2005) 319 final – 2000/0212 COD – CESE 734/2006 
 
– Pontos principais:  
 

O CESE considera que a proposta de regulamento relativo aos serviços públicos de transporte de 
passageiros por via férrea e estrada, apresentada pela Comissão, constitui uma melhoria em relação às 
versões anteriores, no que diz respeito à possibilidade de adjudicação por ajuste directo. No entanto, 
para atingir o objectivo de segurança jurídica, há aspectos que ainda devem ser clarificados: 

 
− A aplicação concreta da delimitação geográfica da actividade de transporte público e das 

cláusulas específicas de não distorção de concorrência, em caso de adjudicação por ajuste 
directo a um operador local;  

 
− A excepção aos princípios gerais em caso de adjudicação por ajuste directo para o transporte por 

via férrea que pareça pouco justificada ao abrigo do direito e exija, pelo menos, um melhor 
enquadramento; 

 
− O regresso ao espírito da proposta de regulamento de Fevereiro de 20022 no que respeita à 

qualidade do serviço e ao cumprimento integral das obrigações sociais estabelecidas pela 
legislação, sem pôr em causa o princípio da subsidiariedade; 

 
− Uma definição mais clara do transporte regional ou de longo curso; 
 
− A aplicação do regulamento a todos os contratos relativos ao transporte público (incluindo o 

ferroviário), que contenham obrigações de serviço público (OSP) ou atribuam um direito 
exclusivo. 

 
− Contacto: Anna Wagner 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@eesc.europa.eu) 

 
• Lugar das prestações de serviços 
 
– Relator: A. METZLER (Interesses Diversos – DE) 
 
– Referências: COM(2005) 334 final – 2003/0329 CNS – CESE 741/2006 

                                                      
2  COM(2000) 7 final – 2000/0212 (COD) alterado pelo COM(2002) 107 final. 
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– Pontos principais:  

 
A proposta em apreço visa simplificar e tornar mais transparentes algumas disposições especialmente 
controversas em matéria de imposto sobre o valor acrescentado aplicáveis ao lugar das prestações de 
serviços. O CESE congratula-se com esta iniciativa sobre a Sexta Directiva IVA, que representa um 
avanço significativo na execução do processo de Lisboa e dos objectivos previstos na referida directiva 
do mercado interno. 

 
Alerta para as lacunas, propondo desenvolver um sistema que permita a cobrança eficaz do imposto, 
resolver as disparidades de tratamento entre cidadãos/consumidores e eliminar as distorções, e apela a que 
se acabe com a confusão de conceitos.  

 
− Contacto: Imola Bedő  
 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 

 
• Isenções fiscais aplicáveis na importação de mercadorias objecto de pequenas 

remessas  
 
– Relator: H. DANUSĒVIČS (Interesses Diversos – LV) 
 
– Referências: COM(2006) 12 final – CESE 733/2006 
 
− Contacto:  João Pereira dos Santos  
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
3. PROTECÇÃO DO AMBIENTE 

 
• Conservação da biodiversidade  
 
– Relator: L. RIBBE (Interesses Diversos – DE) 
 
– Referências: Parecer exploratório – CESE 752/2006 
 
– Pontos principais:  

 
A biodiversidade é a base e a garantia para a existência de vida no nosso planeta. Nem que fosse apenas 
por um interesse económico egoísta, o Homem deveria fazer tudo para salvaguardar a estabilidade dos 
ecossistemas. Além disso, a responsabilidade perante o mundo natural obriga a preservar a diversidade 
das espécies. A protecção da biodiversidade não é um “luxo” que a sociedade se pode permitir ou a que 
pode renunciar. 
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O CESE congratula-se, pois, com o facto de tanto as instituições europeias como todos os 
Estados-Membros se terem comprometido, enquanto partes contratantes da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica, não apenas a deter mas a inverter as tendências negativas. O CESE critica, no 
entanto, o enorme hiato entre as boas intenções e a realidade nua e crua. Com efeito, até ao momento, os 
poderes públicos não deram o contributo para a preservação da biodiversidade que deles se esperaria. Os 
planos e programas de apoio adoptados por estes poderes, em vez de assumirem uma função exemplar na 
protecção da diversidade, só servem, em geral, para colocar ainda mais em perigo a biodiversidade. A 
isso acresce o facto de as perspectivas financeiras para 2007-2013 fazerem cortes nas políticas da UE 
com particular relevância para a biodiversidade. 
 
São necessários exemplos práticos e projectos piloto mais positivos, bem como mais casos concretos que 
compenetrem as pessoas da razão de ser e da utilidade da paisagem e da biodiversidade, em geral, 
secundados pelo empenho e o exemplo de figuras conhecidas. Trata-se afinal da preservação dos 
fundamentos da vida humana. 
 

− Contacto: Annika Korzinek  
 (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 

 
• Reexame da estratégia a favor do desenvolvimento sustentável 
 
– Relator: L. RIBBE (Interesses Diversos – DE) 
– Co-relator: O. DERRUINE (Trabalhadores – BE)  
 
– Referências: COM(2005) 658 final – CESE 736/2006 
 
– Pontos principais:  
 

O CESE tem repetidamente salientado a enorme importância do desenvolvimento sustentável para o 
futuro da Europa e para o desenvolvimento global e louva, pois, a apresentação de uma “plataforma de 
acção”, na qual a Comissão faz a sua análise do tema. Lamenta, porém, que a comunicação não faça 
verdadeiramente progredir a política do desenvolvimento sustentável, antes revelando o pouco que se 
tem avançado. 
 
O CESE faz notar que a articulação entre a estratégia de Lisboa e a estratégia a favor do desenvolvimento 
sustentável é confusa; só poderá ser acessível aos cidadãos tornando-se mais clara e coerente. O 
instrumento das avaliações de impacto deve ser revisto a fim de ter em conta as dimensões social e 
ambiental ao mesmo tempo que a dimensão económica. A investigação e a inovação preconizadas pela 
estratégia de Lisboa devem apoiar explicitamente o desenvolvimento sustentável. Uma estratégia 
descreve geralmente o percurso a seguir para alcançar determinados objectivos. A ausência de objectivos 
implica necessariamente uma selecção deficiente de instrumentos, o que constitui uma falha 
importantíssima da comunicação. Quando não se sabe exactamente onde se quer ir, também não é 
possível determinar a melhor maneira de lá chegar.  
 
Pela sua parte, o CESE exprime a sua intenção de contribuir para o debate através da elaboração 
progressiva de uma base de dados destinada a difundir as boas práticas e identificar os entraves 
detectados pelos intervenientes no terreno, com vista a melhorar os conhecimentos em que a Comissão e 
as partes interessadas se poderão basear. 
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− Contacto: Annika Korzinek  
 (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
• Plano de acção – Biomassa  
 
– Relator: B. VOSS (Interesses Diversos – DE) 
 
– Referências: COM(2005) 628 final – CESE 747/2006 
 

O CESE acolhe favoravelmente o “Plano de acção – Biomassa”, que contribui sobremaneira para 
concretizar o objectivo da União Europeia de, em 2010, 12% do consumo total de energia provir das 
energias renováveis. Importante pressuposto para uma maior participação dos agricultores na produção 
de energia é a coordenação das políticas agrícola, estrutural, regional e energética, incluindo também 
medidas de política comercial (instrumentos de acesso qualificado ao mercado no quadro dos acordos da 
OMC) e fiscais (harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes a uma taxa reduzida de 
IVA no caso de utilização de fontes renováveis para a produção de calor e frio). Além disso, devem ser 
reforçados os recursos dos fundos estruturais da UE investidos na biomassa e em outras energias 
renováveis, de modo a, em 2013, no fim do período de planeamento, atingirem, em média, 10% dos 
recursos estruturais dos Estados-Membros. Em matéria de adaptação dos prémios às culturas energéticas 
há possibilidades de actuação a curto prazo, no quadro da PAC. É realçada a necessidade de planos de 
acção obrigatórios para a biomassa a fim de identificar os diferentes potenciais regionais. O CESE 
recomenda que sejam descritos os requisitos para que a certificação da origem dos produtos seja fiável. 
Felicita a Comissão por ter estabelecido as mesmas normas de emissões para bioenergias e para fontes de 
energia fósseis. Reconhece a necessidade de aplicar os dispositivos de comercialização de maneira 
uniforme em toda a Europa de modo a tornar a biomassa competitiva.  
 

− Contacto: Siegfried Jantscher  
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 

 
• Estratégia temática sobre a poluição atmosférica  
 
– Relator: S. BUFFETAUT (Empregadores – FR) 
 
– Referências: COM(2005) 447 final – 2005/0183 COD – CESE 750/2006 
 
– Pontos principais:  
 

O CESE não pode deixar de aprovar os objectivos gerais da estratégia temática sobre a poluição 
atmosférica e a proposta de directiva que é a sua transposição legislativa. 
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Relativamente à estratégia temática que não pode ser dissociada da proposta legislativa, como se indica 
claramente no ponto 4.1.1 da estratégia, o CESE: 

 
- aprova plenamente a vontade de integrar transversalmente os objectivos relativos à qualidade 

do ar nas outras políticas comunitárias. 
 
No que respeita à proposta de directiva, o CESE: 
 

- recomenda que se alterem as datas fixadas para a conformidade com as obrigações previstas na 
directiva de 2010 para 2015 para os limiares de concentração de PM 2,5, e de 2015 para 2020 
para a redução da exposição humana, tendo em conta os prazos necessários para a conclusão do 
processo legislativo e a criação das estações de medição nos Estados-Membros, bem como o 
custo dos investimentos necessários; 

 
- considera que teria sido útil prever um período transitório durante o qual os Estados-Membros 

se aproximassem de valores objectivo de concentração, antes de terem sido estabelecidos níveis 
máximos obrigatórios; 

 
- solicita que as partículas finas de origem natural sejam excluídas da aplicação da directiva. 

 
− Contacto: Annika Korzinek  
 (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 

 
• Avaliação e gestão das inundações  
 
– Relatora: M. C. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabalhadores – ES) 
 
– Referências: COM(2003) 15 final/2 – 2006/0005 COD – CESE 737/2006 
 
− Contacto: Yvette Azzopardi  
 (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
• Combustíveis alternativos para os transportes rodoviários 
 
– Relator: V. RANOCCHIARI (Empregadores – IT) 
 
– Referências: Parecer de iniciativa – CESE 748/2006 
 
– Pontos principais:  

 
O objectivo da Comissão Europeia (20% de combustíveis alternativos até 2020) assenta em duas 
tecnologias/produtos – biocombustíveis e GN – e num desenvolvimento promissor – H2 e células de 
combustível. Os biocombustíveis e o GN estão disponíveis e têm as qualidades necessárias ao desafio 
tanto no que toca ao saber-fazer da distribuição de combustível como à tecnologia de motores.  
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Os biocombustíveis comportam benefícios ambientais por, geralmente, terem um impacto menor no 
clima ou, num cenário ideal, não terem qualquer impacto. O CESE acolhe muito favoravelmente a 
comunicação sobre “Uma estratégia da UE para biocombustíveis”, que apela a um novo impulso para a 
produção de biocombustíveis. Todavia, devem ser avaliados os efeitos colaterais no ambiente de um 
aumento exponencial da percentagem de biocombustíveis.  

 
No que toca ao GN, o CESE reconhece que a maior utilização do GN enquanto combustível para 
veículos a motor constitui uma alternativa ao petróleo até que a tecnologia à base de hidrogénio seja 
aplicável. As medidas tomadas até à data não são suficientes para a divulgação do GN enquanto 
combustível automóvel. Os actuais obstáculos à divulgação de veículos a GN devem-se sobretudo a redes 
de distribuição insuficientes e heterogéneas. A Comissão Europeia e os Estados-Membros deveriam dar 
um bom exemplo ao adquirirem os seus próprios veículos. O CESE recomenda a adopção de medidas 
vinculativas pela Comissão Europeia no caso de a revisão da directiva relativa à promoção da utilização 
de biocombustíveis prevista para 2006 revelar que as medidas dos Estados-Membros não foram 
suficientes para alcançar os objectivos previstos tanto para os biocombustíveis como para o GN. 
 
O hidrogénio parece ser a resposta correcta mas é necessária muito mais I&D para alcançar uma 
“Economia do Hidrogénio” segura e rentável. As alternativas a longo prazo como o hidrogénio são alvo 
de esforços de desenvolvimento: isto é, os biocombustíveis e o GN são uma ponte para o cabaz 
sustentável de combustíveis de 2020 e posteriormente. 
 

− Contacto: Siegfried Jantscher  
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 

 
• Veículos de transporte rodoviário não poluentes  
 
– Relator: V. RANOCCHIARI (Empregadores – IT) 
 
– Referências: COM(2005) 634 final – 2005/0283 COD – CESE 735/2006 
 
− Contacto: Siegfried Jantscher  
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
4. SAÚDE E PROTECÇÃO DOS CONSUMIDORES 
 
• Estratégia de saúde mental para a União Europeia  
 
– Relator: A. BEDOSSA (Interesses Diversos – FR) 
 
– Referências: COM(2005) 484 final – CESE 739/2006 
 
– Pontos principais:  

 
O CESE apoia a iniciativa da Comissão de desenvolvimento de uma estratégia europeia integrada de saúde 
mental. Não pode haver ambiguidade acerca da importância da saúde mental na Europa. Para tal, será 
necessária uma estratégia, que, segundo o CESE, deverá: 
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− Ter várias vertentes:  

• melhorar a informação sobre a saúde 
• reagir melhor às ameaças para a saúde,  
• reduzir as desigualdades em matéria de saúde,  
• garantir um elevado nível de protecção social e de boa saúde através de uma estratégia 

intersectorial. 
 

− Definir objectivos: 
• velar pela saúde mental de todos,  
• dar destaque à prevenção,  
• melhorar as condições de vida do doente,  
• elaborar um sistema de informação e um programa de investigação para a União Europeia. 
 

− Elaborar recomendações, designadamente:  
• um projecto-piloto sobre a criação de redes de informação regionais entre todos os actores,  
• favorecer o movimento de desinstitucionalização para uma melhor utilização dos recursos 

disponíveis.  
− Identificar as melhores práticas para promover a inclusão social e proteger os direitos de pessoas 

doentes mentais, direitos esses que deveriam constar das atribuições da Agência dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.  

 
− Contacto: Anna Redstedt 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 

 
 
• Colocação no mercado de artigos de pirotecnia 
 
– Relator: B. CASSIDY (Empregadores – UK) 
 
– Referências: COM(2005) 457 final – 2005/0194 COD – CESE 730/2006 
 
– Pontos principais:  
 

O projecto de directiva em apreço tem por objectivo garantir a livre circulação dos produtos pirotécnicos 
na UE, melhorar a protecção dos consumidores e dos profissionais, harmonizar os requisitos de 
segurança em todos os Estados-Membros. 
 
O CESE aprova na generalidade o projecto de directiva da Comissão, mas faz as seguintes 
recomendações. 
 
• A Comissão deveria considerar um período de transposição mais longo. 

 
• Deve caber ao fabricante a responsabilidade de ensaiar e de apor a marcação CE e ao importador 

uma segunda responsabilidade. 
 

• O sistema RAPEX também poderá ser utilizado como medida temporária até à entrada em vigor da 
directiva.  
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• Os veículos para transporte de artigos de pirotecnia devem ser abrangidos por um regulamento da 

CEPE/ONU ao abrigo do Acordo de 1958 (WP 29 em Genebra) e não por uma norma. 
 

• O CESE entende que, quanto os veículos para transporte de artigos de pirotecnia, a Comissão deve 
aceitar um procedimento de recepção de tipo. 

 
− Contacto: Václav Navrátil  
 (Tel.: 00 32 2 546 82 33 – e-mail: vaclav.navratil@eesc.europa.eu) 
 
• Perfluorooctanossulfonatos  
 
– Relator: D. SEARS (Empregadores – UK) 
 
– Referências: COM(2005) 618 final – 2005/0244 COD – CESE 731/2006 
 
– Pontos principais:  
 

O CESE subscreve a proposta da Comissão mas considera que as derrogações previstas deveriam ser 
analisadas pela Comissão, numa base caso a caso, após parecer do Comité Científico dos Riscos para a 
Saúde e o Ambiente (CCRSA).  
 
Conviria que o calendário da avaliação dos riscos e do impacto fosse compatível com a procura crescente 
de avaliação dos riscos de produtos químicos, no âmbito do sistema REACH. 

 
− Contacto: Magdalena Bêlařová-Carabin  
 (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
 
• Dispositivos medicinais 
 
– Relator: P. BRAGHIN (Empregadores – IT) 
 
– Referências: COM(2005) 681 final – 2005/0263 COD – CESE 732/2006 
 
– Pontos principais:  
 
A proposta altera a Directiva 93/42/CEE, tanto para clarificar determinados requisitos existentes como para 
proporcionar uma base jurídica a iniciativas programadas, e também, com o objectivo de alinhar o texto das 
directivas quadro sobre dispositivos medicinais, a Directiva 90/385/CEE relativa aos dispositivos medicinais 
implantáveis activos. 
 
O CESE acolhe favoravelmente a proposta da Comissão. Vê, contudo, a necessidade de formular uma série 
de sugestões concretas que facilitem a realização dos objectivos seguintes: certeza jurídica, clareza, 
simplificação e protecção da saúde. 
 
− Contacto: Magdalena Bêlařová-Carabin  
 (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 



INFORMAÇÕES GERAIS 

 

74 

Boletim 12.06.2006 
  

- PT - PE 369.015 

5. EMPREGO, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
 

• Orientações para as políticas de emprego  
 
– Relator: W. GREIF (Empregadores – FR) 
 
– Referências: COM(2006) 32 final – 2006/0010 (CNS) – CESE 746/2006 
 
– Pontos principais:  
 

No parecer sobre as orientações para 2005-2008, o CESE louvou já esta nova abordagem integrada e os 
novos ciclos plurianuais, embora salientando que o êxito das orientações depende do empenho dos 
Estados-Membros em cumprir com as suas obrigações e em aplicarem efectivamente as prioridades 
definidas no seu território e que era imprescindível, para esse fim, um real envolvimento dos 
parlamentos, dos parceiros sociais e da sociedade civil. 

 
Infelizmente em muitos Estados-Membros a situação do mercado de trabalho é ainda problemática e 
continuam a não ser aplicadas as medidas adequadas para a melhorar. 

 
O CESE preconiza a adopção de medidas tendentes a melhorar no futuro os programas nacionais de 
forma a que estes se tornem mais vinculativos a nível dos prazos, das responsabilidades e, na medida do 
possível, dos meios financeiros a disponibilizar. O CESE recordou já que a chave para o êxito dos 
programas nacionais de reforma consiste no envolvimento tão abrangente quanto possível de todos os 
intervenientes sociais relevantes. O CESE apela ao respeito do princípio da democracia participativa na 
execução dos planos nacionais de reforma nos Estados-Membros, mas igualmente na definição das 
orientações para as políticas de emprego nos próximos anos. Disso dependerá essencialmente o progresso 
urgentemente necessário no domínio da política de emprego do processo de Lisboa. 

 
− Contacto: Alan Hick 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@eesc.europa.eu) 
 
• Flexissegurança: o caso da Dinamarca  
 
− Relatora: A. VIUM (Interesses Diversos – DK) 
 
− Referências: Parecer de iniciativa – CESE 740/2006 
 
− Pontos principais:  
 

A versão dinamarquesa de flexissegurança parece constituir um exemplo de como conciliar crescimento 
económico com finanças públicas viáveis de uma forma que respeita o equilíbrio social. 
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A versão dinamarquesa de flexissegurança oferece segurança, graças a um elevado nível de subsídios de 
desemprego e flexibilidade mediante regras liberais de despedimento, incluindo, por exemplo, períodos 
curtos de pré-aviso.  
 
O modelo dinamarquês de flexissegurança não pode, porém, ser encarado sem se ter em conta o 
enquadramento do Estado-providência e um sistema de organização eficaz. Isto prende-se com a 
posição central dos parceiros sociais na tomada de decisões políticas e a aplicação das políticas do 
mercado de trabalho e de formação, um sistema social amplamente financiado pelo Estado e o nível de 
competências da população.  
 
O sistema dinamarquês de flexissegurança depende de uma combinação adequada de políticas 
macro-económicas que favorece o crescimento e o emprego. Receitas fiscais elevadas são 
indispensáveis para o sistema dinamarquês de flexissegurança. 
 
Considerando o modelo dinamarquês de flexissegurança num contexto europeu, é obviamente 
impossível transpor totalmente o sistema para outros países, dadas as diferenças culturais, estruturais e 
económicas existentes. Todavia, há alguns aspectos gerais cuja adopção pode ser contemplada como 
parte de uma estratégia política por outros Estados-Membros, sobretudo pelos países em que o capital 
social, entendido como o conjunto das normas, das redes e do nível de confiança entre os indivíduos e 
as organizações, tenha evoluído no mesmo sentido que o modelo dinamarquês, com base em tradições 
de cooperação entre o governo e os parceiros sociais e na disposição à mudança entre os cidadãos.  

 
− Contacto: Gilbert Marchlewitz  
 (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu ) 
 
• Competências fundamentais para a educação e a formação ao longo da vida  
 
– Relatora: M. HERCZOG (Interesses Diversos – HU) 
 
– Referências: COM(2005) 548 final – 2005/0221 (COD) – CESE 754/2006 
 
– Pontos principais:  
 

O CESE apoia sem ambiguidade as recomendações da Comissão acerca das competências fundamentais 
para a educação e a formação ao longo da vida, que estão em conformidade com a estratégia de Lisboa 
que tem em vista criar uma sociedade baseada no conhecimento, e com as orientações para as políticas 
de emprego para o período de 2005-2008. 

 
O CESE entende que, a concretizar-se, esta proposta vai contribuir para superar os problemas com que 
se debate o mercado de trabalho.  

 
O CESE pensa que é essencial dar aos jovens que abandonam prematuramente o sistema escolar a 
possibilidade de adquirirem as competências básicas referidas na proposta no âmbito de programas de 
formação não formais. 

 
Tendo em conta o envelhecimento da população, é necessário prolongar a vida activa dos trabalhadores 
mais velhos. Por isso, o CESE considera também de grande importância que os Estados-Membros dêem 
aos trabalhadores mais velhos a possibilidade de adquirir competências, e criem infra-estruturas de 
educação e de formação que permitam aos interessados manter, actualizar e desenvolver as 
competências já adquiridas. 
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O CESE reconhece que os parceiros sociais, na qualidade de principais actores no mercado de trabalho, 
desempenham um papel central na realização e acompanhamento dos objectivos fixados. 
 
O CESE preconiza igualmente uma participação mais activa das organizações não governamentais em 
todo o processo e recomenda o fortalecimento do diálogo com a sociedade civil. 
 
É fundamental que haja dados estatísticos fiáveis para que se possa ajuizar da realização dos objectivos 
da educação e da formação ao longo da vida. 

 
− Contacto: Ewa Kaniewska  
 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 
6. RELAÇÕES EXTERNAS 
 
• Situação da sociedade civil nos Balcãs Ocidentais  
 
– Relator: D. DIMITRIADIS (Empregadores – EL) 
 
– Referências: Parecer exploratório – CESE 751/2006 
 
– Pontos principais:  
 

Embora a UE haja perdido certa credibilidade nos Balcãs ocidentais nos anos 1990, o certo é que tem um 
papel a desempenhar no desenvolvimento das organizações da sociedade civil na região. 
 
A instabilidade política, a corrupção e a falta de investimento entravam o desenvolvimento económico. 
 
O CESE está pronto a apoiar o desenvolvimento de redes de organizações da sociedade civil na região e 
a criar comités consultivos mistos com os países em causa. 
 
O CESE convida a Comissão a redobrar de esforços, nomeadamente financeiros, a favor das 
organizações da sociedade civil dos Balcãs Ocidentais, bem como a assegurar uma melhor coordenação 
entre os diferentes organismos da UE na região.  
 
O CESE apela aos governos desses países no sentido de aprofundarem o diálogo com as organizações da 
sociedade civil. 
 

− Contacto: Loïc Defaye  
 (Tel.: 00 32 2 546 83 57 – e-mail: loïc.defaye@eesc.europa.eu) 
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• Prioridade à África: o ponto de vista da sociedade civil europeia 
 
– Relator: A. BEDOSSA (Interesses Diversos – IT) 
 
– Referências: Parecer de iniciativa – CESE  753/2006 
 
– Pontos principais:  
 

O CESE adere aos grandes princípios da estratégia da UE para a África, adoptados pela Comissão 
Europeia em 2005, e saúda este documento ambicioso e exaustivo. 
 
Todavia, as promessas feitas à África no passado que não foram cumpridas convidam o CESE a uma 
certa prudência: o primeiro serviço que a UE pode prestar a este continente é honrar todas as suas 
promessas. 
 
O CESE identificou dois domínios cruciais em que as organizações da sociedade civil podem ter um 
papel de destaque: a governação de acordo com um caderno de encargos bem definido, e a luta contra a 
SIDA. 
 
Nos dois casos, o CESE apela à mobilização contínua dos principais actores internacionais no domínio 
do desenvolvimento, bem como a um acesso facilitado aos financiamentos comunitários para as 
organizações da sociedade civil africana activas nestas áreas. 
 

− Contacto: Loïc Defaye 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 57 – e-mail: loïc.defaye@eesc.europa.eu ) 

 
 
• Acção externa da União: papel da sociedade civil organizada  
 
– Relator: C. KORYFIDIS (Trabalhadores – EL) 
 
– Referências: Parecer de iniciativa – CESE 744/2006 
 
– Pontos principais: 
 

O objectivo do parecer de iniciativa é identificar, definir e realçar o novo papel do CESE (e, num 
sentido mais lato, da sociedade civil organizada) na acção externa da União, incluindo na Política 
Externa e de Segurança Comum (PESC).  

 
Este trabalho resulta de um longo processo de análise, realizado no plano teórico e no terreno, assim 
como da experiência adquirida pelo CESE através das relações que estabeleceu com os órgãos 
consultivos e outras organizações da sociedade civil dos países candidatos e alguns países terceiros. 

 
O CESE considera que, combinada com as evoluções científicas e tecnológicas, designadamente no 
domínio da informação, a globalização da economia se traduz na integração estrutural das ligações de 
sociedade a sociedade nas relações clássicas entre Estados. 

 
Neste contexto, incumbe ao CESE uma tripla missão como porta-voz da sociedade civil organizada a 
nível europeu: 
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- tornar-se o porta-voz único, junto dos órgãos políticos da União, da posição da sociedade civil 

organizada sobre as questões atinentes à acção externa comunitária, graças ao seu acervo 
democrático e a um processo de conciliação criativa dos diversos interesses presentes, 

 
 

- participar activamente na concepção e no desenvolvimento das políticas da União relacionadas 
com esta mesma acção externa comunitária, 

 
- assegurar o seguimento das políticas externas aplicadas pela União e dos seus efeitos 

económicos e sociais. 
 

O CESE convida os órgãos políticos da União a adoptarem e promoverem um método de diálogo 
interinstitucional permanente, que terá por objectivo: 
 

- uma informação transparente e disponível em tempo útil e a constituição de um conhecimento 
colectivo fiável no que respeita à acção externa da União, 

 
- uma concepção unificada e coerente do conteúdo, das motivações e das modalidades das acções 

a desenvolver. 
 
− Contacto: Beatriz Porres  
 (Tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@eesc.europa.eu) 
 
7. JUSTIÇA 
 
• Protecção civil 
 
– Relatora: M. C. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabalhadores – ES) 
 
– Referências: COM(2006) 29 final – 2006/0009 CNS – CESE 738/2006 
 
− Contacto: Annika Korzinek  
 (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
8. INVESTIGAÇÃO 
 
• Avaliação das actividades de investigação  
 
– Relator: P. BRAGHIN (Empregadores – IT) 
 
– Referências: COM(2005) 387 final – CESE 729/2006 
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– Pontos principais:  
 

No segundo semestre de 2004, um painel estratégico composto por treze peritos de alto nível procedeu à 
avaliação quinquenal das actividades de investigação da Comunidade no período de 1999 a 2003, tal 
como previsto nas decisões relativas ao 6º programa quadro. 

 
• O CESE aprecia e apoia o esforço efectuado e o cometimento de recursos intelectuais de nível 

tão elevado. 
 
• O CESE manifestou-se frequentemente a favor de um aumento substancial do orçamento 

destinado à IDT europeia, por tal motivo deplora o corte previsto.  
 
• O CESE sublinha a importância de um maior empenhamento do sector industrial na investigação 

e no desenvolvimento inovador para alcançar o objectivo do Conselho de Barcelona. 
 
• O CESE recomenda em particular que sejam desenvolvidos instrumentos adequados para 

incentivar os financiamentos privados em investigação e desenvolvimento. 
 
• O CESE concorda com a posição do painel quanto à necessidade de dar aos investigadores mais 

autonomia e responsabilidade. 
 
− Contacto: Václav Navrátil  
 (Tel.: 00 32 2 546 82 33 – e-mail: vaclav.navratil@eesc.europa.eu) 
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Repertório das 
resoluções e decisões aprovadas, 

temas debatidos em sessão e seguimento dado 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento está disponível em 
 
http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet) 
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet) 
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