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PRINCIPAIS DECISÕES DO COLEGIO DOS QUESTORES

Recorda-se que o Colégio dos Questores mandarou distribuir aos deputados do Parlamento Europeu
as seguintes comunicações:

02/2001 Serviços de transporte dos hotéis para o Parlamento Europeu, em Estrasburgo

05/2001 Análise da qualidade do ar e da água no Edificio LOW, em Estrasburgo

06/2001 Quadro relativo ao aumento dos subsídios em 2001-02-20

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

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

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

_______________
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PARLAMENTO EUROPEU

PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0007/01)  13 e 14 de Fevereiro de 2001

30 perguntas (nos termos do artigo 43° do Regimento)

PERGUNTAS AO CONSELHO

Autor Objecto N°

Herman SCHMID Gestão de crises H-0015/01

Jonas SJÖSTEDT Mandato da ONU para intervenções de implementação
da paz

H-0022/01

Per GAHRTON Recomendação do Parlamento Europeu sobre um
corpo civil de paz

H-0031/01

Marianne ERIKSSON A Turquia e a gestão militar de crises H-0018/01

Bart STAES Longos processos de resolução de litígios relativos a
acidentes de viação em países terceiros

H-0023/01

Jens-Peter BONDE Regras da Presidência sueca no tocante ao acesso
público aos documentos

H-0026/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

As mortes trágicas de imigrantes africanos de ambos os
sexos nas costas do Sul de Espanha

H-0027/01

María IZQUIERDO
ROJO

As mulheres e o fundamentalismo dos Taliban H-0032/01

Neil MacCORMICK Direitos do Homem: opressão das mulheres no
Afeganistão

H-0052/01

Brian SIMPSON Conselho "Transportes" e integração da dimensão
ambiental

H-0040/01

Mary HONEYBALL Conselho "Energia" e integração da dimensão
ambiental

H-0041/01

Caroline LUCAS Conselho "Assuntos Gerais" e integração da dimensão
ambiental

H-0042/01
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Autor Objecto N°

Riitta MYLLER Conselho ECOFIN e a integração da dimensão
ambiental

H-0043/01

Peter SKINNER Parlamento Europeu e o processo de integração H-0044/01

Mark WATTS Coerência dos planos de integração da dimensão
ambiental

H-0045/01

Nuala AHERN Conselho "Indústria" e integração da dimensão
ambiental

H-0046/01

Marit PAULSEN Controlo deficiente da legislação em matéria de
protecção dos animais na Europa

H-0050/01

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Poluição radioactiva no Mar Egeu e no Mar Jónico H-0054/01

PERGUNTAS Á COMISSÃO

Autor Objecto N°

Alexandros ALAVANOS Consequências das munições com urânio no Kosovo H-0014/01
/rev.1

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Poluição radioactiva no Mar Egeu e no Mar Jónico H-0055/01

Bart STAES A Sérvia e a política externa e de segurança comum H-0037/01

Myrsini ZORBA Crianças encarceradas na Turquia H-0069/01

Anneli HULTHÉN Segurança dos artigos para crianças H-0085/01
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PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. KINNOCK

Autor Objecto N°

Per GAHRTON Alegada tentativa do Comissário Kinnock para
silenciar a ex-Comissária Gradin

H-0057/01

Jan ANDERSSON Atitude da Comissão em matéria de liberdade de
expressão

H-0081/01

Göran FÄRM Atitude da Comissão face às críticas formuladas por
uma ex-Comissária

H-0122/01

Maj THEORIN Candidatos a cargos de Director-Geral H-0083/01

Sr. BYRNE

Autor Objecto N°

Niels BUSK Decisões relativas à BSE H-0011/01

Manuel MEDINA
ORTEGA

Doença das vacas loucas H-0019/01

Rosa MIGUÉLEZ
RAMOS

BSE: consumo de ossos de vaca H-0021/01
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RESUMO DO PERÍODO DE
PERGUNTAS

FEVEREIRO 2001

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 44 18 19 5 0 7* 0 DANIELSSON

Comissão 74 12 60 11 0 2 0 VERHEUGEN
KINNOCK
BYRNE

Total 118 30 79 16 0 9 0

*  1 pergunta retirada pelo autor
    6 perguntas não respondidas pelo Conselho (11 línguas não disponíveis em tempo útil)
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

19/2000 298.351 WATSON, COHN-BENDIT,
BAYROU, HUME e MENDEZ
DE VIGO

Racismo, xenofobia e anti-semitismo 14.11.2000 14.02.2001 211

20/2000 299.081 TANNOCK, DAVIES,
LAMBERT, LUND e VILLIERS

Protecção dos golfinhos e das toninhas 05.12.2000 05.03.2001 102

                                                
1 Situação em  16.02.2001
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21/2000 299.082 GOLLNISCH, de GAULLE,
MARTINEZ, LANG e STIRBOIS

Perda do mandato do Deputado Jean-Marie Le
Pen

05.12.2000 05.03.2001 8

22/2000 299.538 MANDERS, PLOOIJ-VAN
GORSEL, MULDER, MAATEN
e SANDERS-TEN HOLTE

Necessidade de realização de um estudo sobre as
incidências negativas involuntárias e
desproporcionadas das directivas relativas às
aves selvagens, aos habitats e ao programa
Natura 2000 sobre as actividades económicas

19.12.2000 19.03.2001 14

23/2000 299.537 OOMEN-RUIJTEN A aplicação da directiva relativa às aves 19.12.2000 19.03.2001 10

01/2001 301.426 DUCARME A actual problemática agrícola 13.02.2001 13.05.2001 4
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POLITICA EXTERNA E DE SEGURANÅA COMUM

19/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre o conflito entre os Hema e os Lendu no nordeste da RDC
Bruxelas, 1 de Fevereiro de 2001

A União Europeia está profundamente apreensiva ante a avalancha de notícias de confrontos
violentos entre os grupos Hema e Lendu e de massacres na zona de Bunia da província oriental, no
nordeste da RDC. Os combates originaram importantes deslocamentos da população.

A rivalidade tradicional das duas comunidades foi exacerbada pelo conflito que atravessa a RDC.

A situação tem sido agravada pela continuidade da presença militar do exército ugandês naquela
parcela da RDC, o que paralisa as tentativas de restabelecer a paz na zona. A zona está
presentemente sob o controlo de facto do exército ugandês e da recém-criada Frente Congolesa de
Libertação (FCL), amputada da tendência RCD-ML, dirigida por Wamba dia Wamba.

Sem se afastar da sua posição de firmeza relativamente à retirada das forças estrangeiras da RDC
nos termos do Acordo de Lusaca e das resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das
Nações Unidas, a União Europeia exorta as autoridades ugandesas, que são responsáveis pela
garantia do respeito dos direitos do Homem nas áreas sob o seu controlo, a tudo fazerem para pôr
cobro a esses massacres e a usarem da sua influência sobre os movimentos revoltosos da RDC que
se encontram na zona para empenhá-los no mesmo objectivo.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à
União Europeia, por Chipre, Malta e a Turquia, países também associados, e pela Islândia e o
Liechtenstein, países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu.

_______________
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20/2001
Declaração da Presidência em nome da União Europeia

sobre o atentado à bomba perpetrado contra o "Daily News" no Zimbabwe
Bruxelas,  31 de Janeiro de 2001

A União Europeia deplora o atentado à bomba perpetrado em 28 de Janeiro contra as instalações
tipográficas do jornal "Daily News" em Harare. Este atentado contra as instalações de um jornal
independente, juntamente com outros efectuados durante o fim-de-semana contra pontos de venda
do "Herald" e do "Sunday Mail", constituiu o ponto culminante de uma série de incidentes violentos
que minam a liberdade de expressão de que os media usufruiam até agora no Zimbabwe.
A existência de uma imprensa livre e independente é um elemento vital para a manutenção dos
valores democráticos e o respeito pelo Estado de direito em qualquer país. A União Europeia
condena todas as acções que ameaçam a estabilidade interna do Zimbabwe, seja qual for a sua
origem, e insta o Governo do Zimbabwe a levar a tribunal os responsáveis por estes recentes
incidentes.

A União Europeia apela a todas as partes no Zimbabwe para que respeitem o direito do povo
zimbabweano a exprimir as suas opiniões abertamente sem recear actos de violência.

A presente Declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados
à União Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e pelos países da EFTA
que são membros do Espaço Económico Europeu.

_______________
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21/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,

sobre o caso de Felix Kulov
Bruxelas, 2 de Fevereiro de 2001

A União Europeia está preocupada com as circunstâncias que rodearam o recente julgamento de
Felix Kulov, líder de um partido da oposição. Há indicações de que o processo não terá decorrido
de forma regular, o que é motivo de grande inquietação. Em 22 de Janeiro de 2001, o tribunal
militar de Bichkek condenou Felix Kulov a sete anos de prisão e ordenou a confiscação dos seus
bens. Os seus advogados apelaram do mais recente veredicto do tribunal. A União Europeia insta as
autoridades quirguizes competentes a assegurar a observância das regras de transparência ao longo
do processo de recurso.

Felix Kulov havia sido absolvido e libertado em Agosto de 2000. No entanto, o Tribunal Militar do
Quirguizistão decidiu reanalisar o processo quando Kulov anunciou a sua candidatura às eleições
presidenciais, eleições essas em que todavia acabou por não participar. Kulov alega que as
acusações que lhe são dirigidas foram forjadas e são desprovidas de fundamento. Infelizmente, a
forma como as autoridades quirguizes conduziram o processo alimenta a suspeita de que este
poderá ter motivação política.

A UE já manifestou a sua preocupação perante os processos judiciais recentemente movidos contra
Ramazan Dyryldaev e Topchubek Turganaliev. Reconhece igualmente as medidas positivas
tomadas nos últimos tempos pelo Presidente do Quirguizistão no domínio dos direitos humanos,
nomeadamente os seus recentes decretos no sentido de melhorar a aplicação das normas sobre
direitos humanos e de criar um sistema de mediação.

A UE gostaria contudo de lembrar às autoridades quirguizes a importância que atribui a todos os
aspectos da situação em matéria de direitos humanos, e nomeadamente ao modo como são tratados
os principais elementos da oposição e os activistas dos direitos humanos.

A UE recorda igualmente às autoridades quirguizes que o respeito pela democracia, pelos princípios
do direito internacional e pelos direitos humanos está consagrado no Acordo de Parceria e
Cooperação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a
República do Quirguizistão, por outro (ARTIGO 2º). A UE convida, pois, as autoridades quirguizes
a facultarem informações adicionais na perspectiva da próxima reunião do Comité de Cooperação, a
realizar no início do mês de Março, em Bruxelas.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à
União Europeia, por Chipre e Malta, países também associados, e pelos países da EFTA que são
membros do Espaço Económico Europeu.

_______________
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22/2001
Declaração, em nome da União Europeia,

relativa ao recente surto de violência em Mitrovica
Bruxelas, 2 de Fevereiro de 2001

A União Europeia está profundamente preocupada com o recente surto de violência na cidade de
Mitrovica, no Kosovo, e reafirma a sua firme condenação de todos os actos de violência e
perturbações da ordem pública. Esses incidentes põem gravemente em perigo a construção de um
clima de confiança entre as comunidades étnicas e prejudicam as actividades dos membros da
comunidade internacional que trabalham no interesse do povo de Kosovo.

A União Europeia deplora a violência e as ameaças dirigidas nos últimos dias contra a presença
internacional, e em especial contra os soldados da KFOR e contra o pessoal civil local, na região da
Mitrovica.

Mais uma vez, a União Europeia reitera o seu total apoio à UNSCR 1244 e o seu empenho num
Kosovo pluriétnico e indiviso, no qual todos os habitantes possam viver num clima de segurança, e
reafirma o seu forte apoio aos esforços da MINUK e da KFOR na execução da UNSCR 1244, que
decorre em condições dificílimas.

O Kosovo beneficia actualmente de um substancial apoio político, militar e financeiro a nível
internacional, que tem por objectivo criar as condições propícias a um futuro pacífico e próspero.
Esse apoio exige a cooperação activa de todos os cidadãos do Kosovo e seus dirigentes.

A UE apela aos dirigentes políticos do Kosovo para que exerçam a sua influência e actuem de
maneira imediata e concreta para pôr termo à violência e acalmar a tensão que se vive na região de
Mitrovica.

_______________
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23/2001

Declaração da Presidência em nome da União Europeia relativa ao Togo
Bruxelas, 6 de Fevereiro de 2001

A União Europeia congratula-se com o anúncio do calendário para as eleições parlamentares, que
terão lugar em 14 e 28 de Outubro de 2001. A União Europeia considera que estas eleições são
essenciais para o apaziguamento da vida política no Togo.

A União Europeia considera este anúncio como um primeiro passo no sentido da normalização das
suas relações com o Togo e incita todas as Partes a prosseguirem a implementação do Acordo-
-quadro de Lomé, conducente a um processo eleitoral livre, justo e transparente.

A este propósito, a União Europeia entende que os seus facilitadores têm contribuído activamente
para que se alcancem as necessárias soluções de compromisso no diálogo inter-togolês.

A União Europeia reitera a sua disponibilidade para prestar assistência técnica e financeira ao
processo eleitoral, caso tal lhe seja solicitado.

A presente declaração é igualmente subscrita pelos países da Europa Central e Oriental associados à
União Europeia, por Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e pelos países da EFTA
que são membros do Espaço Económico Europeu.

_______________
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24/2001
Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as condições de trabalho da comunicação social e

destinada a reiterar a sua preocupação com o caso Gongadze
Bruxelas, 5 de Fevereiro de 2001

A União Europeia deseja reiterar a sua preocupação pelo ambiente problemático em que continuam
a operar os meios de comunicação na Ucrânia e sublinhar perante as autoridades ucranianas a
necessidade de garantir que os jornalistas exerçam a sua actividade em segurança e sem receio de
qualquer tipo de assédio. É particularmente importante que a concessão de licenças de emissão às
estações de rádio se processe em condições de liberdade e abertura. A União Europeia atribui
especial importância a que este ponderoso princípio seja respeitado no caso da Rádio Continente.

Não obstante os comentários proferidos pelo Procurador-Geral na Rada em 10 de Janeiro sobre as
investigações no caso Gongadze, a União Europeia não está convencida de que este caso tenha sido
investigado com suficiente transparência e profundidade.

A União Europeia apela para que se proceda a uma investigação exaustiva e transparente do
desaparecimento de Heorhy Gongadze. Tal investigação suscitaria maior confiança nas autoridades
ucranianas encarregadas do caso.

A União Europeia subscreve as preocupações expressas pela Assembleia Parlamentar do Conselho
da Europa na Resolução de 25 de Janeiro e reitera o apelo deste órgão às autoridades ucranianas
competentes no sentido de tomarem as medidas que se impõem para melhorar o ambiente geral em
que opera a comunicação social e, a mais longo prazo, estabelecer as bases de uma reforma
democrática estável e irreversível no domínio da comunicação social na Ucrânia.  A União
Europeia associa-se ao apelo dirigido ao Conselho da Europa pela sua Assembleia Parlamentar no
sentido de ser levada a efeito uma análise independente das chamadas "gravações Gongadze".

De um modo geral, a União Europeia recorda a importância que atribui ao reforço das liberdades
políticas na Ucrânia, nomeadamente a liberdade de manifestação, que constituem a própria base da
sua parceria com este país nos termos do Acordo de Parceria e Cooperação.

_______________
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25/2001
Declaração da União Europeia e

dos países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia,
de Chipre, Malta e Turquia, países também associados,

e da Islândia, do Liechtenstein e da Noruega,
países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu,

acerca do recente surto de violência em Mitrovica
Bruxelas, 5 de Fevereiro de 2001

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e a Turquia,
países também associados, e a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, países da EFTA que são
membros do Espaço Económico Europeu, declaram subscrever a declaração da União Europeia
acerca do recente surto de violência em Mitrovica, publicada em Bruxelas e Estocolmo, em
2 de Fevereiro de 2001.

A União Europeia toma nota desta decisão, com a qual se congratula.

_______________

26/2001
Declaração da União Europeia sobre a recente iniciativa de diálogo

proposta pela sociedade civil haitiana
Bruxelas, 6 de Fevereiro de 2001

A União Europeia toma nota da iniciativa lançada em 18 de Janeiro de 2001 pelas mais destacadas
organizações da sociedade civil haitiana tendo em vista encontrar uma solução para a crise política
e constitucional que actualmente afecta o país.

Importantes sectores da sociedade civil chamaram a atenção dos partidos políticos do Haiti para a
necessidade crucial de reatar o diálogo a fim de superar os obstáculos à estabilidade política e ao
pluralismo democrático do país. A iniciativa propõe a criação de uma comissão de negociação que
inclua representantes da sociedade civil e dos partidos políticos.
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A União Europeia regozija-se com a iniciativa política proposta que lhe merece todo o seu apoio e
interesse. O apelo e as propostas no sentido do estabelecimento de um diálogo constituem uma
resposta cabal ao desejo da União Europeia de fomentar uma evolução política positiva no Haiti na
sequência das eleições presidenciais e senatoriais realizadas em Novembro do ano transacto.

Neste contexto, a União Europeia gostaria de declarar a sua disponibilidade para prestar a
assistência necessária no âmbito de um diálogo entre o Presidente, Jean-Bertrand Aristide, o seu
partido Fanmi Lavalas e a oposição congregada na Convergência Democrática, na linha dos
esforços já empreendidos pela Organização dos Estados Americanos. É fundamental que todas as
partes reajam favoravelmente à iniciativa e demonstrem possuir o espírito de abertura e de
reconciliação que a sociedade haitiana espera da sua classe política. Entretanto, instam-se todas as
partes a que se abstenham de actos violentos.

A União Europeia está profundamente preocupada com a persistência da crise política no Haiti e
lamenta que não se tenham verificado progressos significativos desde as eleições realizadas em
26 de Novembro de 2000. Apenas o reatamento do diálogo entre todos os sectores da sociedade
haitiana permitirá uma resolução rápida da crise, o que é indispensável para o futuro
desenvolvimento político e económico do país.

_______________

27/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições em Israel
Bruxelas,  7 de Fevereiro de 2001

A Presidência da União Europeia felicita Ariel Sharon pela sua vitória nas eleições para Primeiro--
Ministro do Estado de Israel e espera continuar a contribuir para a obtenção de uma paz justa e
duradoura na região.

A União tem esperança de que, como Primeiro--Ministro, Ariel Sharon mantenha a dinâmica do
processo e do diálogo de paz, de acordo com o desejo de todas as partes interessadas. Como reflexo
do seu forte empenho, enquanto vizinha, na estabilidade e prosperidade de toda a região, a União
Europeia está pronta a prestar assistência às partes nos seus esforços para chegar a um acordo de
paz, bem como na sua posterior implementação.
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A União Europeia considera que já foi percorrido grande parte do caminho nas relações israelo--
palestinianas com a realização de negociações abertas e francas entre o Governo israelita e a
Autoridade Palestiniana. A União Europeia está convencida de que os progressos realizados durante
as últimas negociações sobre todas as questões principais devem constituir a base para as futuras
conversações sobre a situação definitiva. A União também espera assistir a um rápido retomar das
negociações entre Israel, por um lado, e a Síria e o Líbano, por outro.

A União Europeia reafirma a sua opinião de que a base para as negociações – e para uma paz justa e
duradoura – devem ser as Resoluções nºsº 242 e 338 do Conselho de Segurança e outras resoluções
pertinentes da ONU, incluindo a inadmissibilidade de conquista de território pela guerra, a
necessidade de cada Estado da região poder viver em segurança e o princípio da terra em troca de
paz.

A União Europeia apela às partes para que reiterem o seu empenho nos princípios de base
estabelecidos nos acordos de Madrid, Oslo e posteriores, em conformidade com as Resoluções nºsº
242 e 338.

_______________

28/2001
Declaração da presidência em nome da União Europeia sobre a Birmânia/Myanmar

Bruxelas, 8 de Fevereiro de 2001

A UE congratula-se com os primeiros contactos estabelecidos entre o Conselho de Estado para a
Paz e o Desenvolvimento (SPDC) e a Sra. Aung San Suu Kyi, Secretária–Geral da Liga Nacional
para a Democracia (NLD). A União considera que este facto constitui a evolução mais interessante
ocorrida desde 1990 e deve ser encorajado.

Simultaneamente, a UE observa que a situação política na Birmânia/Myanmar continua a ser
preocupante, sublinha que devem ser tomadas medidas concretas para favorecer a reconciliação
nacional, a democracia e o respeito dos direitos do Homem, em conformidade com a posição
comum da UE e as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas. A UE espera sinceramente
que os primeiros contactos confidenciais havidos entre o SPDC e a NLD permitam alcançar
verdadeiros progressos nestes domínios e declara-se pronta dar o seu contributo para que tais
contactos se intensifiquem. A UE congratula–se ainda com a recente libertação de alguns militantes
da oposição.
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A UE recorda que apoia firmemente os esforços desenvolvidos pelo enviado especial do Secretário–
Geral das Nações Unidas, Tan Sri Razali Ismail, com quem a Tróica se encontrou por ocasião da
sua missão em Rangoon/Yangon.

A União Europeia congratula–se com os contactos desenvolvidos pela Tróica com todas as partes
aquando da visita que efectuou à Birmânia/Myanmar de 28 a 31 de Janeiro.

A Bulgária, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, a Polónia, a Roménia, a República Eslovaca
e a República Checa, países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre,
Malta e a Turquia, países igualmente associados, bem como a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega,
países da EFTA, membros do Espaço Económico Europeu, subscrevem a presente declaração.

_______________
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COMISSÕES
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DESIGNAÅÃO DE RELATORES                    (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

HAARDER
(ELDR)

Orçamento rectificativo e suplementar
2/2001

AFET (P) 27.02.01

FIGUEIREDO
(GUE/NGL)

Ambiente: Programa Comunitário de
Acção para o período 2001-2010

AGRI (P) 27.02.01 C5-0032/01

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Polícia sanitária: condições aplicáveis
aos subprodutos animais (alt. das
Directivas 90/425/CEE e
92/118/CEE)

AGRI (P) 27.02.01 C5-0538/00

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Polícia sanitária: regras aplicáveis aos
subprodutos animais não destinados
ao consumo humano

AGRI (P) 27.02.01 C5-0539/00

AUROI
(VERTS/ALE)

Culturas arvenses: sistema de apoio
aos produtores (alt. Reg. (CE) nº
1251/1999

AGRI (F) 27.02.01 C5-0083/01

BUSK
(ELDR)

Protecção dos animais: bem-estar dos
suínos nas criações intensivas (alt.
Direct. 91/630/CEE)

AGRI (F) 27.02.01 C5-0039/01

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Produtos agrícolas comunitários:
aperfeiçoamento activo e
competitividade face aos países
terceiros

AGRI (F) 27.02.01 C5-0025/01

STURDY
(PPE-DE)

Carne de bovino: organização comum
de mercado OCM (alt. Reg. (CE) nº
1254/1999

AGRI (F) 27.02.01 C5-0082/01

BOURLANGES
(PPE-DE)

Reforma administrativa da Comissão:
gestão dos programas comunitários,
estatuto das agências

BUDG (P) 27.02.01 C5-0036/01

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Educação e formação profissional:
iniciativa e-Learning, novas
tecnologias para a educação do futuro.

BUDG (P) 27.02.01 C5-0741/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Acordo de pesca
CE/Dinamarca/Gronelândia: 4º
protocolo

BUDG (P) 27.02.01 C5-0028/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

KUCKELKORN
(PSE)

Agência Europeia do Ambiente:
participação dos países candidatos à
adesão

BUDG (P) 27.02.01 C5-0060/01
C5-0059/01
C5-0056/01

SOULADAKIS
(PSE)

Luta contra as minas terrestres
antipessoal em países terceiros, com
excepção dos países em
desenvolvimento

BUDG (P) 27.02.01 C5-0158/00

KUCKELKORN
(PSE)

Orçamento 2002: secção III -
Orientações

ECON (P) 27.02.01

LULLING
(PPE-DE)

Estatísticas estruturais das empresas
(alter. do Regulamento (CE, Euratom)
nº 58/97)

ECON (F) 27.02.01 C5-0031/01

PRONK
(PPE-DE)

Orçamento 2002: secção III -
Orientações

EMPL (P) 15.02.01

ANDERSSON J.
(PSE)

Assédio no local de trabalho EMPL (F) 15.02.01

KRONBERGER
(NI)

O aprovisionamento em petróleo da
União Europeia: situação e
perspectivas, custos e preços.

ENVI (P) 27.02.01 C5-0739/00

WHITEHEAD
(PSE)

Aviação civil: regras comuns,
Agência Europeia para a Segurança
da Aviação

ENVI (P) 27.02.01 C5-0663/00

ERIKSSON
(GUE/NGL)

Luta contra o tráfico de seres
humanos

FEMM (P) 27.02.01 C5-0042/01

Grupo
PPE-DE

Assédio no local de trabalho FEMM (P) 27.02.01

Grupo
PSE

Luta contra a exploração sexual de
crianças e a pornografia infantil

FEMM (P) 27.02.01 C5-0043/01

CORBEY
(PSE)

Luta contras as doenças
transmissíveis: aceleração das acções
tendo em vista a redução da pobreza

ITRE (P) 13.02.01 C5-0014/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

SAVARY
(PSE)

Aviação civil: regras comuns,
Agência Europeia para a Segurança
da Aviação

ITRE (P) 13.02.01 C5-0663/00

VLASTO
(PPE-DE)

Criação de um sistema de
acompanhamento, controlo e
informação sobre o tráfego marítimo

ITRE (P) 13.02.01 C5-0700/00

VLASTO
(PPE-DE)

Criação de um Fundo de
Indemnização por danos devidos à
poluição com hidrocarbonetos

ITRE (P) 13.02.01 C5-0701/00

VLASTO
(PPE-DE)

Regulamento que institui uma
Agência Europeia para a Segurança
Marítima

ITRE (P) 13.02.01 C5-0702/00

Grupo
PPE-DE

Indústria extractiva: segurança da
actividade mineira, análise de
acidentes recentes

ITRE (P) 13.02.01 C5-0013/01

Grupo
ELDR

Imposto sobre o valor acrescentado:
condições aplicáveis à facturação (alt.
Dir. 77/388/CEE)

ITRE (P) 13.02.01 C5-0008/01

Grupo
PSE

Orçamento 2002: secção III -
Orientações

ITRE (P) 13.02.01

Grupo
PSE

Orçamento 2002: outras secções -
Orientações

ITRE (P) 13.02.01

GLANTE
(PSE)

Bonificações de juros aos
empréstimos concedidos pelo BEI às
PME: relatório especial nº 6/2000 do
Tribunal de Contas

ITRE (P) 27.02.01 C5-0023/01

SCAPAGNINI
(PPE-DE)

Ambiente: Programa Comunitário de
Acção para o período 2001-2010

ITRE (P) 27.02.01 C5-0032/01

ZORBA
(PSE)

eEurope 2000 - Sociedade da
Informação: reforço da segurança das
infra-estruturas e luta conta a
cibercriminalidade

ITRE (P) 27.02.01

MILLER
(PSE)

Reforma da Comissão: cessação
definitiva de funções de funcionários

JURI (F) 27.02.01 C5-0057/01
C5-0058/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Pedido de levantamento da imunidade
parlamentar da Deputada Jeggle

JURI (F) 27.02.01 IMM01203
1

WIELAND
(PPE-DE)

Máquinas (alt. Directiva 95/16/CE) JURI (F) 27.02.01 C5-0035/01

KARAMANOU
(PSE)

Luta contra a exploração sexual de
crianças e a pornografia infantil

LIBE (F) 27.02.01 B5-0496/00
B5-0499/00
C5-0043/01

KLAMT
(PPE-DE)

Luta contra o tráfico de seres
humanos

LIBE (F) 27.02.01 C5-0042/01

MARINHO
(PSE)

Decisões de congelamento de haveres
ou provas (iniciativa francesa, sueca e
belga)

LIBE (F) 27.02.01 C5-0055/01
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ACTOS OFICIAIS
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Comissão das Comunidades Europeias: Livro Verde - Para uma
estratégia europeia de segurança do aprovisionamento
energético

ECON
ENVI
JURI
RETT
ITRE

COM (00) 769
final

Relatório da Comissão: Relatório anual do Fundo de Coesão
1999

BUDG
ITRE
TOUT
RETT

COM (00) 822
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu,
ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões sobre
a aplicação da Directiva 95/57/CE do Conselho relativa à
recolha de informações estatísticas no sector do turismo

RETT COM (00) 826
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: a contribuição das finanças públicas para o
crescimento e o emprego: melhorar a sua qualidade e
sustentabilidade

EMPL
ITRE

ECON

COM (00) 846
final

Comissão das Comunidades Europeias: Reforma Económica:
Relatório sobre o funcionamento dos mercados comunitários de
produtos e capitais

EMPL
ECON

COM (00) 881
final

Comissão das Comunidades Europeias: 29º relatório financeiro
relativo ao Fundo Europeu de Orientação e de Garantia
agrícola - FEOGA - Secção Garantia - Exercicio de 1999

AGRI
BUDG
CONT

COM (00) 882
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Uma Estratégia do Mercado Interno para os Serviços

ECON
ITRE
JURI

COM (00) 888
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões: Criar uma Sociedade da Informação mais segura
reforçando a segurança das infra-estruturas de informação e
lutando contra a cibercriminalidade

CULT
ECON
ITRE
JURI
LIBE

COM (00) 890
final
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Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão sobre a aplicação da Directiva 85/374
em matéria de responsabilidade decorrente dos produtos
defeituosos

ENVI
JURI

COM (00) 893
final

Comunicação da Comissão relativa à execução de acções
inovadoras ao abrigo do artigo 6º do Regulamento do Fundo
Social Europeu para o período de programação 2000-2006

RETT
EMPL

COM (00) 894
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho:
"Implementação do Regulamento (CE) nº 577/98 do Conselho
relativo à organização de um inquérito por amostragem às
forças de trabalho na Comunidade"

EMPL COM (00) 895
final

III relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu
e ao Comité Económico e Social sobre a aplicação da Directiva
89/552/CEE "Televisão sem Fronteiras"

ENVI
ITRE
JURI
CULT

COM (01) 0009
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Banco Central Europeu, ao Comité Económico e
Social e à Europol Combate à fraude e à falsificação dos meios
de pagamento que não em numerário

ECON
LIBE

COM (01) 0011
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu e ao Comité Económico e Social relativa à
intervenção do Fundo Social Europeu em apoio da estratégia
europeia de emprego

FEMM
EMPL

COM (01) 0016
final

Comunicação da Comissão ao Conselho A União Europeia e
Kaliningrado

ITRE
AFET

COM (01) 0026
final
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Propostas alteradas
(Artigo 250º, Nº 2 do Tratado CE)

Assunto Competência Doc.

Proposta alterada de directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera a Directiva 95/53/CE do Conselho que fixa
os princípios relativos à organização dos controlos oficiais no
domínio da alimentação animal e a Directiva 1999/29/CE do
Conselho relativa às substâncias e produtos indesejáveis nos
alimentos para animais

AGRI
ENVI

COM (00) 0777
final
COD 000068
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LEGENDAS

AA : Outros actos
AVC : Processo de parecer favorável
avis COM : Parecer da Comissão sobre as alterações do

Parlamento Europeu à posição comum do Conselho

CNS Processo di consulta
CRE : Relato Integral das Sessões
LEX-CSL : Acto definitivo adoptado pelo Conselho
LEX-PE : Acto definitivo aprovado pelo Parlamento
LEX PE-CSL : Acto definitivo adoptado em co-decisão
orien CSL : Orientação comum do Conselho
PE 1ère : Processo de co-decisão, Parlamento, 1ª leitura
PE 2ème : Processo de co-decisão, Parlamento, 2ª leitura
PE 3ème : Processo de co-decisão, Parlamento, 3ª leitura
pos CSL : Posição comum adoptada pelo Conselho
prop COM : Proposta da Comissão
prop CSL : Proposta do Conselho

A presente secção é da autoria da Direcção-Geral das Comissões e Delegações

ACOMPANHAMENTO DOS
TRABALHOS

DO PARLAMENTO EUROPEU
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Périodo de sessões de 31 Janeiro a 1 de Fevereiro de 2001

Bruxelas

Resumo das
Resoluções e decisões aprovadas,

Temas debatidos em sessão e seguimento dado
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le livre
édition électronique

et impression sur demande

Textes préparatoires

système général de reconnaissance
des qualifications professionnelles

développement des chemins de fer
licences des entreprises ferroviaires
répartition des capacités et tarification

de l'infrastructure ferroviaire
certification en matière de sécurité

substances à l'effet hormonal,thyréostatique
substances et préparations dangereuses-paraffines
équipements de bureau et de communication

progr.d'étiquetage de produits

codécision

UE- N.Amérique,Extr.Orient,Australasie
coopération,rela-commerciales

Angola-accord pêche
Côte d'Ivoire-accord pêche

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

situation au Moyen Orient
2ème rapport sur la cohésion

économique et sociale
ESB-mesures prises

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

région méditerranéenne
stratégie commune de l'UE
processus de Barcelone
lutte contre la criminalité organisée

Rapports requérant l'avis du PE

Plan Colombie

Questions orales

Contrôle politique

Session JAN II 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Colombie : Question orale
"Plan Colombie"

UE/Côte d'Ivoire : accord pêche

UE/Angola : accord pêche

Processus de Barcelone

Moyen-Orient : déclaration
Conseil / Commission
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A m e n d e m e n t s  a d o p t é s  e n  s é a n c e

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6

O ls s o n
A 5 - 0 0 0 2 / 2 0 0 1

E N V I

N is t ic o
A 5 - 0 0 0 3 / 2 0 0 1

E N V I

M c N a lly
A 5 - 0 0 0 6 / 2 0 0 1

I T R E

M a n n
A 5 - 0 0 0 4 / 2 0 0 1

I T R E

C a n d a l
A 5 - 0 0 1 0 / 2 0 0 1

P E C H

N o g u e ir a  R o m a n
A 5 - 0 0 1 1 / 2 0 0 1

P E C H

G r . P o l. : n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m . a d o p t é s  e n
s é a n c e
P E : n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m . a d o p t é s  e n  s é a n c e

c o m m .  a u  f o n d  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e
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I. Documentos preparatórios

Título Autor Relator Doc. sessão Ref. do
dossier

Processo Deliberações em
sessão

Conselho:
posição em

sessão

Comissão:
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

As novas fronteiras do livro: edição
electrónica e impressão a pedido

CULT O'Toole A5-0005/2001 2000/2037 INI Resolução aprovada
com alterações

…/… 01-Fev-01 01-Fev-01

Actividade Legislativa
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II. Processos legislativos

Legendas :
***III : Conciliação  - ***II : Co-decisão – Segunda leitura - ***I : Co-decisão – Primeira leitura - *** : Parecer favorável - * : Consulta

Título Autor: Ref. do dossier
Doc.  Sessão

Relator

Processo Deliberações em
sessão

Conselho:
posição em

sessão

Comissão:
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera
as Directivas 89/48/CEE e 92/51/CEE, relativas ao sistema
geral de reconhecimento das formações profissionais, e
que completa as Directivas 77/452/CEE, 77/453/CEE,
78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE,
80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE,
85/433/CEE e 93/16/CEE relativas às profissões de
enfermeiro responsável pelos cuidados gerais, dentista,
veterinário, parteira, arquitecto, farmacêutico e médico

DELE 1997/0345
A5-0012/2001

Wieland

***III Projecto comum
aprovado

.../... 31 Jan.. 01 01 Fev. 01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera
a Directiva 91/440/CEE do Conselho relativa ao
desenvolvimento dos caminhos-de-ferro comunitários

DELE 1998/0265
A5-0013/2001-
Jarzembowski

***III Projecto comum
aprovado

.../... 31 Jan.. 01 01 Fev. 01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera
a Directiva 95/18/CE relativa às licenças das empresas de
transporte ferroviário

DELE 1998/0266
A5-0014/2001-

Swoboda

***III Projecto comum
aprovado

.../... 31 Jan. 01 01 Fev. 01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
repartição de capacidade da infra-estrutura ferroviária, à
aplicação de taxas de utilização da infra-estrutura
ferroviária e à certificação da segurança

DELE 1998/0267
A5-0014/2001-

Swoboda

***III Projecto comum
aprovado

.../... 31 Jan. 01 01 Fev. 01
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Título Autor: Ref. do dossier
Doc.  Sessão

Relator

Processo Deliberações em
sessão

Conselho:
posição em

sessão

Comissão:
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera
a Directiva 96/22/CE do Conselho relativa à proibição de
utilização de certas substâncias com efeitos hormonais ou
tireostáticos e de substâncias ß-agonistas em produção
animal

ENVI 2000/0132
A5-002/2001

Olsson

***I Proposta legislativa
alterada

.../... 01 Fev. 01 01 Fev. 01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera
pela vigésima vez a Directiva 76/769/CEE do Conselho
relativa à limitação da colocação no mercado e da
utilização de algumas substâncias e preparações perigosas
(parafinas cloradas de cadeia curta)

ENVI 2000/0104
A5-0003/2001

Nistico

***I Proposta legislativa
alterada

Sem debate Sem debate 01 Fev. 01

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo a um Programa Comunitário de Rotulagem em
matéria de Eficiência Energética para Equipamento de
Escritório e de Comunicações

ITRE 2000/0033
A5-0006/2001

Mc Nally

***I Proposta legislativa
alterada

.../... 31 Jan. 01 01 Fev. 01
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Regulamento do Conselho relativo à execução de projectos
que promovem a cooperação e as relações comerciais entre
a UE e os países industrializados da América do Norte, do
Extremo Oriente e da Australásia

ITRE 2000/0165
A5-0004/2001

Mann

* Proposta legislativa
alterada

.../... 31 Jan. 01 01 Fev. 01

Decisão do Conselho relativa à celebração do protocolo
que fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida
financeira previstas no Acordo entre a Comunidade
Europeia e o Governo da República de Angola, relativo à
pesca ao largo de Angola, para o período compreendido
entre 3 de Maio de 2000 e 2 de Maio de 2002

PECH 2000/0290
A5-0010/2001

Candal

* Proposta legislativa
alterada

Sem debate Sem debate 01 Fev. 01

Regulamento do Conselho respeitante à celebração do
protocolo que fixa as possibilidades de pesca e a
contrapartida financeira previstas no Acordo entre a
Comunidade Económica Europeia e o Governo da
República da Costa do Marfim relativo à pesca ao largo da
Costa do Marfim, para o período compreendido entre 1 de
Julho de 2000 e 30 de Junho de 2003

PECH 2000/0257
A5-0011/2001

Nogueira

* Proposta legislativa
alterada

Sem debate Sem debate 01 Fev. 01
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III. Alterações legislativas

Numeração das colunas:  I =título do texto legislativo; II = ref. do dossier;  III = comissão competente quanto à matéria de fundo; IV = processo; V = doc. sessão; VI = relator; VII =
comissão competente quanto à matéria de fundo: número absoluto das alterações apresentadas em sessão; VIII = PE: número absoluto das alterações apresentadas em sessão; IX =
Grupos Políticos : número absoluto das alterações apresentadas em sessão; X = alterações ao título da proposta; XI = alterações às citações do preâmbulo XII = alterações aos
considerandos; XIII = alterações aos artigos ou às partes; XIV = alterações aos anexos, incluindo JAI e PESC

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva
96/22/CE do Conselho relativa à proibição de utilização de certas
substâncias com efeitos hormonais ou tireostáticos e de substâncias
ß-agonistas em produção animal

2000/0132 ENVI ***I A5-0002/2001 Olsson 14 14 0 0 0 4 8 2

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera pela vigésima
vez a Directiva 76/769/CEE do Conselho relativa à limitação da
colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e
preparações perigosas (parafinas cloradas de cadeia curta)

2000/0104 ENVI ***I A5-0003/2001 Nistico 4 4 0 0 0 2 0 2

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um
Programa Comunitário de Rotulagem em matéria de Eficiência
Energética para Equipamento de Escritório e de Comunicações

2000/0033 ITRE ***I A5-0006/2001 McNally 15 14 0 0 0 5 9 0

Regulamento do Conselho relativo à execução de projectos que
promovem a cooperação e as relações comerciais entre a UE e os países
industrializados da América do Norte, do Extremo Oriente e da
Australásia

2000/0165 ITRE * A5-0004/2001 Mann 13 11 0 0 0 5 6 0

Decisão do Conselho relativa à celebração do protocolo que fixa as
possibilidades de pesca e a contrapartida financeira previstas no Acordo
entre a Comunidade Europeia e o Governo da República de Angola,
relativo à pesca ao largo de Angola, para o período compreendido entre 3
de Maio de 2000 e 2 de Maio de 2002

2000/0290 PECH * A5-0010/2001 Candal 4 4 0 0 0 1 3 0



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 45

Boletim 12.03.2001 - PT - PE 299.526

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Regulamento do Conselho respeitante à celebração do protocolo que fixa
as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira previstas no
Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e o Governo da
República da Costa do Marfim relativo à pesca ao largo da Costa do
Marfim, para o período compreendido entre 1 de Julho de 2000 e 30 de
Junho de 2003

2000/0257 PECH * A5-0011/2001 Nogueira
Román

4 4 0 0 0 1 3 0
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IV. Textos legislativos com incidências financeiras submetidos ao Parlamento Europeu

Título Ref. do
dossier

Data
comunic.
em sessão

Compet.
Matéria
de fundo

Quadro jurídico Financia-
mento

Program.
Financeira -
imputação

Exerc.
Orçm.

Observações

Regulamento do Conselho relativo ao
recurso ao regime de aperfeiçoamento
activo para a gestão de certos mercados
agrícolas

2000/0349 31-Jan.-01 AGRI Aumentar sensivelmente a
flexibilidade de
funcionamento do regime
de aperfeiçoamento activo,
permitindo a adopção de
medidas de gestão, na
acepção do art. 2º da
Decisão 1999/468/CE do
Conselho, de 28 de Junho
de 1999, que fixa as regras
de exercício das
competências de execução
atribuídas à Comissão.

.../... AGRI 2001+n COM: proposta relativa ao
procedimento para a adopção de
medidas no quadro deste regime,
que, assim sendo, não gera
incidências financeiras

Regulamento do Conselho que altera o
Regulamento nº 136/66/CEE, bem
como o Regulamento (CE) nº 1638/98,
no que respeita à prorrogação do regime
de ajuda e à estratégia
Em matéria de qualidade no sector do
azeite

2000/0358 31-Jan.-01 AGRI Prorrogação, por duas
campanhas suplementares
(2001/02 e 2002/03), do
regime transitório em
vigor.

Acção a
cargo do
orçamento
da UE

AGRI 2001+n COM: a prorrogação do regime
transitório por duas campanhas
suplementares não cria uma
incidência financeira relativamente
à situação actual

Regulamento do Conselho relativo à
celebração do quarto protocolo sobre as
condições de pesca previstas no acordo
de pesca entre a Comunidade
Económica Europeia, por um lado, e o
Governo da Dinamarca e o Governo
local da Gronelândia, por outro

2000/0348 31-Jan.-01 PECH Celebração de um
protocolo por um período
de seis anos

Acção a
cargo do
orçamento
da UE

ACÇÕES
EXT.

2001+n COM: a compensação financeira
consiste num montante global fixo
estipulado para o período de seis
anos e a pagar anualmente ao
Governo local da Gronelândia
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Título Ref. do
dossier

Data
comunic.
em sessão

Compet.
Matéria
de fundo

Quadro jurídico Financia-
mento

Program.
Financeira -
imputação

Exerc.
Orçm.

Observações

Regulamento do Parlamento Europeu e
do Conselho que altera o Regulamento
(CE, Euratom) nº 58/97 do Conselho
relativo às estatísticas estruturais das
empresas

2001/0023 31-Jan.-01 ECON Elaboração de dados
estatísticos harmonizados
sobre as instituições de
crédito, os fundos de
pensões, outros serviços de
intermediação financeira,
auxiliares financeiros e
ambiente

Acção
parcialmen
te a cargo
do
orçamento
da UE

 POL-INT 2002+n COM: as despesas atinentes aos
grupos de trabalho e às missões,
etc., deveriam manter-se ao nível
das que são necessárias para aplicar
o Regulamento n° 58/97 do
Conselho, que será alterado pelo
novo Regulamento
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Título Autor Relator Doc. Sessão Ref. do
dossier

Processo Deliberações
em sessão

Conselho:
posição em

sessão

Comissão:
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Estratégia Comum da União Europeia para a
Região Mediterrânica adoptada pelo Conselho
Europeu de Santa Maria da Feira em 19 de
Junho de 2000

AFET Muscardini A5-0008/2001 2000/2247 COS Resolução
aprovada com

alterações

31-Jan.-01 31-Jan.-01 01-Fev-01

Comunicação da Comissão relativa às relações
entre a União Europeia e a região mediterrânica:
"Conferir um novo impulso ao processo de
Barcelona"

AFET Naïr A5-0009/2001 2000/2294 COS Resolução
aprovada com

alterações

31-Jan.-01 31-Jan.-01 01-Fev-01

Relatório do Grupo Multidisciplinar do Crime
Organizado - Acção comum sobre avaliações
mútuas da aplicação e concretização a nível
nacional dos compromissos internacionais em
matéria de luta contra o crime organizado

LIBE Ferri A5-0398/2000 1999/0916 COS Resolução
aprovada sem

alterações

…/… 31-Jan.-01 01-Fev-01

"Plano Colômbia" e o apoio ao processo de paz
na Colômbia

DEVE Miranda B5-0087/2001 …/… QUO-
Conselho/
Comissão

Resolução
aprovada com

alterações

31-Jan.-01 31-Jan.-01 01-Fev-01

Situação no Médio Oriente Conselho
Comissão

Danielsson
Solana
Patten

…/... …/... Declaração
com debate

…/… 31-Jan.-01 31-Jan.-01 …/…

Estado de adiantamento das medidas tomadas a
nível comunitário e nos Estados-Membros para
combater a BSE

Comissão Byrne …/… …/… Declaração
com debate

…/… …/… 01-Fev-01 …/…

Segundo relatório sobre a coesão económica e
social

Comissão Barnier …/… …/… Comunicaçã
o

…/… …/… 31-Jan.-01 …/...

Controlo Político
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Périodo de sessões de 12 a 15 de Fevereiro de 2001

Estrasburgo

Resumo das
Resoluções e decisões aprovadas,

Temas debatidos em sessão e seguimento dado
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cabillaud en mer d'Irlande
Cambodge, Laos:
accord CE/ANASE
Turquie:partenariat pour l 'adhésion
accord CE/USA:équipements de bureau

Europol:statut du personnel
adaptation des traitements de base
asile:détermination de l 'Etat responsable
biens culturels:exportation
accord:enseignement,formation

CE/USA,CE/Canada
accord CE/Mexique
entrée/circulation/séjour irrégulier:

définition de l 'aide
Grèce:régime du coton
agri:plans d'amélioration de la qualité

et de la commercialisation

consultation

OGM:dissémination volontaire
EMAS
société de l 'information et droit d'auteur
interopérabilité du système
ferroviaire transeuropéen

chargements et déchargements
sûrs des vraquiers

sécurité maritime et prevention
de la pollution par les navires

compléments alimentaires
véhicules à moteurs à 2 ou 3 roues
véhicules de + de 8 places assises
emploi:mesures d'incitation
restitution des biens culturels
libre circulation des personnes

régimes de sécurité sociale
entreprises d'assurance

assainissement et liquidation

codécison

Travaux législatifs

Commission:
programme 2001

Suivi de Nice
viande bovine:reforme du marché
Conseil européen du printemps 2001
croissance économique dans l 'Union

processus de Lisbonne

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

protection des jeunes au travail
BEI: rapport annuel
Macao après l'an 2000
recherche:orientations 2002-2006

Rapports requérant l'avis du PE

industrie:restructurations et fusions
Irlande, France

plans de stabilité

Questions orales

Kosovo: état de la situation
Rép.Dém. Congo: état de la situation
Chine:liberté religieuse
Laos:droits de l'homme
Guinée-Conakry:droits de l'homme
Nigeria:droits de l 'homme
Pakistan:liberté d'expression
Tchétchénie:état de la situation
Inde:tremblement de terre
Portugal:inondations

Débat d'actualité

Contrôle politique

Session FÉV I 2001 Strasbourg
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le globe en séance
Commission : Programme de travail pour 2001

Viande bovine: réforme du marché
processus de  Lisbonne

Kosovo : état de la situation

Tchétchénie : état de la

R.P. de Chine : Droits de l'homme : liberté

UE/Macao : situation après l'an 2000

Cambodge : extension de l'accord CE/ANASE

RDP Laos : Droits de l'homme : état de la
situation;

i d l d /

R.D. du Congo : état de la situation

Turquie : partenariat pour l'adhésion

Pakistan : Droits de l'homme : liberté

Inde : tremblement de

Grèce : régime d'aide pour le

Nigeria : Droits de l'homme :
état de la situation

Guinée Conakry : Droits de l'homme
:

Portugal : inondations

UE/Mexique : accord  de
partenariat économique

France : question orale ; plan de

Irlande : plan de stabilité ;
cabillaud en mer d’Irlande

UE/USA : accords :
Équipements de bureau;
enseignement, formation

UE/Canada : accord : enseignement,

Royaume-Uni :protection des jeunes au travail
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  a d o p t é s  e n  s é a n c e
P r o c é d u r e  d e  c o d é c i s i o n

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0

M i l l e r
A 5 - 0 0 3 9 / 2 0 0 1

J U R I

B o s e l l i
A 5 - 0 0 4 3 / 2 0 0 1

J U R I

L a n g e
A 5 - 0 0 1 5 / 2 0 0 1

E N V I

J e n s e n
A 5 - 0 0 1 8 / 2 0 0 1

E M P L

M ü l l e r
A 5 - 0 0 2 5 / 2 0 0 1

E N V I

L a m b e r t
A 5 - 0 0 2 6 / 2 0 0 1

E M P L

B a k o p o u l o s
A 5 - 0 0 3 1 / 2 0 0 1

R E T T  2 0 0 0 / 0 2 3 6

B a k o p o u l o s
A 5 - 0 0 3 1 / 2 0 0 1

R E T T  2 0 0 0 / 0 2 3 7

v a n  D a m
A 5 - 0 0 3 7 / 2 0 0 1

R E T T

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .
a d o p t é s  e n  s é a n c e

P E :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .
a d o p t é s  e n  s é a n c e

c o m m .  a u  f o n d  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e
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A m e n d e m e n t s  l é g i s la t i f s  a d o p t é s  e n  s é a n c e
P r o c é d u r e  d e  c o n s u l t a t io n

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5

K o r a k a s
A 5 - 0 0 2 2 / 2 0 0 1

A G R I

S w o b o d a
A 5 - 0 0 2 4 / 2 0 0 1

A F E T

I z q u i e r d o  R o j o
A 5 - 0 0 3 5 / 2 0 0 1

A G R I

N i c h o l s o n
A 5 - 0 0 4 2 / 2 0 0 1

P E C H

C e y h u n
A 5 - 0 3 1 5 / 2 0 0 0

L I B E  2 0 0 0 / 0 8 2 1

C e y h u n
A 5 - 0 3 1 5 / 2 0 0 0

L I B E  2 0 0 0 / 0 8 2 0

G r .  P o l. : n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .
a d o p t é s  e n  s é a n c e

P E : n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s
e n  s é a n c e

c o m m . a u  f o n d  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS54

Boletim 12.03.2001 - PT - PE 299.526

Actividade Legislativa

I. Processos Legislativos

Legendas :
***III : Conciliação  - ***II : Co-decisão- segunda leitura - ***I : Co-decisão - primeira leitura - *** : Parecer favorável  - * : Consulta

Título Autor: Ref. do dossier
Doc.  sessão

Relator

Processo Deliberações em sessão Conselho:
posição em

sessão

Comissão:
posição em

sessão

Data de
aprovação em

sessão
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à libertação
deliberada no ambiente de organismos geneticamente modificados que
revoga a directiva 90/220/CEE

DELE 1998/0072
A5-0032/2001

Bowe

***III Projecto comum aprovado …/… 13-Fev-01 14-Fev-01

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que permite a
participação voluntária de organizações num sistema comunitário de
ecogestão e auditoria (EMAS)

DELE 1998/0303
A5-0033/2001

Garcia-Orcoyen Tormen

***III Projecto comum aprovado …/… 13-Fev-01 14-Fev-01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
interoperabilidade do sistema ferroviário transeuropeu convencional

RETT 1999/0252
A5-0016/2001

Savary

***II Posição comum aprovada …/… 12-Fev-01 13-Fev-01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao saneamento e
à liquidação das empresas de seguros

ECON 1986/0080
A5-0019/2001

Peijs

***II Posição comum aprovada …/… 14-Fev-01 15-Fev-01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a disposições
especiais aplicáveis aos veículos destinados ao transporte de passageiros
com mais de oito lugares sentados além do lugar do condutor e que altera
as Directivas 70/156/CEE e 97/27/CE

JURI 1997/0176
A5-0039/2001

Miller

***II Posição comum alterada …/… 13-Fev-01 14-Fev-01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à harmonização
de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na
Sociedade da Informação

JURI 1997/0359
A5-0043/2001

Boselli

***II Posição comum alterada …/… 13-Fev-01 14-Fev-01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva
97/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a determinados
elementos ou características dos veículos a motor de duas ou três rodas

ENVI 2000/0136
A5-0015/2001

Lange

***I Proposta legislativa
alterada

…/… 13-Fev-01 14-Fev-01

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre medidas
comunitárias de incentivo no domínio do emprego

EMPL 2000/0195
A5-0018/2001

Jensen

***I Proposta legislativa
alterada

…/… 13-Fev-01 14-Fev-01
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Título Autor: Ref. do dossier
Doc.  sessão

Relator

Processo Deliberações em sessão Conselho:
posição em

sessão

Comissão:
posição em

sessão

Data de
aprovação em

sessão
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aproximação
das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos complementos
alimentares

ENVI 2000/0080
A5-0025/2001

Müller

***I Proposta legislativa
alterada

…/… 13-Fev-01 14-Fev-01

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) nº 1408/71 do Conselho relativo à aplicação dos
regimes de segurança social aos trabalhadores assalariados, aos
trabalhadores não assalariados e aos membros da sua família que se
deslocam no interior da Comunidade e o Regulamento (CEE) nº 574/72
do Conselho, que estabelece as modalidades de aplicação do
Regulamento (CEE) nº 1408/71

EMPL 2000/0070
A5-0026/2001

Lambert

***I Proposta legislativa
alterada

14-Fev-01 14-Fev-01 15-Fev-01

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao Comité
de Segurança Marítima e que altera os regulamentos em vigor no domínio
da segurança marítima e da prevenção da poluição por navios

RETT 2000/0236
A5-0031/2001
Bakopoulos

***I Proposta legislativa
alterada

…/… 12-Fev-01 13-Fev-01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as directivas
em vigor no domínio da segurança marítima e de prevenção da poluição
por navios

RETT 2000/0237
A5-0031/2001
Bakopoulos

***I Proposta legislativa
alterada

…/… 12-Fev-01 13-Fev-01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece normas e
procedimentos harmonizados para a segurança das operações de carga e
descarga de navios graneleiros

RETT 2000/0121
A5-0037/2001

van Dam

***I Proposta legislativa
alterada

…/… 12-Fev-01 13-Fev-01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva
93/7/CEE do Conselho relativa à restituição de bens culturais que tenham
saído ilicitamente do território de um Estado-Membro

CULT 2000/0332
C5-0767/2000

***I Proposta legislativa
aprovada

sem relatório sem relatório 14-Fev-01

Regulamento do Conselho que adapta pela sexta vez o regime de ajuda
ao algodão instituído pelo Protocolo nº 4 anexo ao acto de adesão da
Grécia

AGRI 1999/0201
A5-0022/2001

Korakas

* Proposta legislativa
aprovada

…/… 15-Fev-01 15-Fev-01

Regulamento do Conselho relativa à ajuda à produção de algodão AGRI 1999/0202
A5-0022/2001

Korakas

* Proposta legislativa
alterada

…/… 15-Fev-01 15-Fev-01

Regulamento do Conselho relativo à assistência à Turquia no âmbito da
estratégia de pré-adesão e, nomeadamente, ao estabelecimento de uma
Parceria para a Adesão

AFET 2000/0205
A5-0024/2001

Swoboda

* Proposta legislativa
alterada

14-Fev-01 14-Fev-01 14-Fev-01

Decisão do Conselho relativa à assinatura do acordo entre a Comunidade
Europeia e o Governo do Canadá que renova um programa de
cooperação no domínio do ensino superior e da formação

CULT 2000/0264
A5-0027/2001

Zorba

* Proposta legislativa
aprovada

sem debate sem debate 14-Fev-01

Decisão do Conselho relativa à conclusão de um acordo entre a
Comunidade Europeia e os Estados Unidos da América que renova o
programa de cooperação no domínio do ensino superior e do ensino e
formação profissionais

CULT 2000/0263
A5-0028/2001

Perry

* Proposta legislativa
aprovada

sem debate sem debate 14-Fev-01
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Título Autor: Ref. do dossier
Doc.  sessão

Relator

Processo Deliberações em sessão Conselho:
posição em

sessão

Comissão:
posição em

sessão

Data de
aprovação em

sessão
Decisão do Conselho relativa à conclusão do Protocolo que alarga o
Acordo de Cooperação entre a Comunidade Europeia e o Brunei-
Darussalam, a Indonésia, a Malásia, as Filipinas, Singapura, a Tailândia e
o Vietname, países membros da Associação das Nações do Sudeste
Asiático, ao Cambodja

ITRE 2000/0172
A5-0029/2001

Hansenne

* Proposta legislativa
aprovada

sem debate sem debate 13-Fev-01

Decisão do Conselho relativa à conclusão do Protocolo que alarga o
Acordo de Cooperação entre a Comunidade Europeia e o Brunei-
Darussalam, a Indonésia, a Malásia, as Filipinas, Singapura, a Tailândia e
o Vietname, países membros da Associação das Nações do Sudeste
Asiático, ao Laos

ITRE 2000/0173
A5-0030/2001

Rübig

* Proposta legislativa
aprovada

sem debate sem debate 13-Fev-01

Regulamento do Conselho que prorroga por um período máximo de um
ano o financiamento de certos planos de melhoramento da qualidade e da
comercialização aprovados no âmbito do título II-A do Regulamento
(CEE) n° 1035/72

AGRI 2000/0252
A5-0035/2001
Izquierdo Rojo

* Proposta legislativa
alterada

…/… 15-Fev-01 15-Fev-01

Decisão do Conselho que estabelece a posição comunitária no âmbito do
Conselho Conjunto CE-México com vista à adopção de uma decisão de
execução do artigo 6º, do artigo 9º, do nº 2, alínea b), do artigo 12º e do
artigo 50º do Acordo de Parceria Económica, de Concertação Política e
de Cooperação

ITRE 2000/0296
A5-0036/2001

Lucas

* Proposta legislativa
aprovada

…/… 14-Fev-01 15-Fev-01

Regulamento do Conselho que estabelece medidas para a recuperação
da unidade populacional do bacalhau no mar da Irlanda (Divisão CIEM VII
a), aplicáveis em 2001

PECH 2000/0292
A5-0042/2001

Nicholson

* Proposta legislativa
alterada

…/… 12-Fev-01 13-Fev-01

Iniciativa da República Francesa tendo em vista a aprovação da directiva
do Conselho relativa à definição do auxílio à entrada, à circulação e à
permanência irregulares

LIBE 2000/0820
A5-0315/2000

Ceyhun

* Ini-rejeitada …/… 14-Fev-01 15-Fev-01

Iniciativa da República Francesa tendo em vista a aprovação da decisão-
quadro do Conselho relativa ao reforço do quadro penal para a repressão
do auxílio à entrada e à permanência irregulares

LIBE 2000/0821
A5-0315/2000

Ceyhun

* Ini-rejeitada …/… 14-Fev-01 15-Fev-01

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) nº 3911/92
do Conselho, relativo à exportação de bens culturais

CULT 2000/0333
C5-0024/2001

* Proposta legislativa
aprovada

sem relatório sem relatório 14-Fev-01
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Decisão do Conselho relativa à celebração de um Acordo entre a
Comunidade Europeia e a República da Islândia e o Reino da Noruega
relativo aos critérios e mecanismos de determinação do Estado
responsável pela análise de um pedido de asilo apresentado num
Estado-Membro, na Islândia ou na Noruega

LIBE 2001/0031
C5-0040/2001

* Proposta legislativa
aprovada

sem relatório sem relatório 14-Fev-01

Decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da Comunidade
Europeia, de um acordo entre os Estados Unidos da América e a
Comunidade Europeia para a coordenação de programas de rotulagem
em matéria de eficiência energética dos equipamentos de escritório

ITRE 1999/0135
C5-0713/2000

* Proposta legislativa
aprovada

sem relatório sem relatório 14-Fev-01

Iniciativa do Reino da Suécia tendo em vista a aprovação do Acto do
Conselho que altera o Estatuto do pessoal da Europol

LIBE 2000/0827
C5-0735/2000

* Ini-aprovada sem relatório sem relatório 14-Fev-01

Iniciativa do Reino da Suécia tendo em vista a aprovação da Decisão do
Conselho que adapta os vencimentos de base e os abonos e subsídios
dos funcionários da Europol

LIBE 2000/0828
C5-0736/2000

* Ini-aprovada sem relatório sem relatório 14-Fev-01
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II. Alterações legislativas

Numeração das colunas:  I =título do texto legislativo; II = ref. do dossier;  III = comissão competente quanto à matéria de fundo; IV = processo; V = doc. sessão; VI = relator; VII =
comissão competente quanto à matéria de fundo: número absoluto das alterações apresentadas em sessão; VIII = PE: número absoluto das alterações apresentadas em sessão; IX =
Grupos Políticos : número absoluto das alterações apresentadas em sessão; X = alterações ao título da proposta; XI = alterações às citações do preâmbulo XII = alterações aos
considerandos; XIII = alterações aos artigos ou às partes; XIV = alterações aos anexos, incluindo JAI e PESC

I: Título du texto legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a disposições especiais aplicáveis aos
veículos destinados ao transporte de passageiros com mais de oito lugares sentados além do
lugar do condutor e que altera as Directivas 70/156/CEE e 97/27/CE

1997/0176 JURI ***II A5-0039/2001 Miller 8 8 1 0 0 2 1 5

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à harmonização de certos aspectos do
direito de autor e dos direitos conexos na Sociedade da Informação

1997/0359 JURI ***II A5-0043/2001 Boselli 15 9 0 0 0 1 8 0

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 97/24/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa a determinados elementos ou características dos veículos a
motor de duas ou três rodas

2000/0136 ENVI ***I A5-0015/2001 Lange 25 25 1 0 0 8 14 3

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre medidas comunitárias de incentivo no
domínio do emprego

2000/0195 EMPL ***I A5-0018/2001 Jensen 17 17 0 0 0 2 15 0

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aproximação das legislações dos
Estados-Membros respeitantes aos complementos alimentares

2000/0080 ENVI ***I A5-0025/2001 Müller 27 38 16 0 0 6 22 2

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CEE)
nº 1408/71 do Conselho relativo à aplicação dos regimes de segurança social aos trabalhadores
assalariados, aos trabalhadores não assalariados e aos membros da sua família que se
deslocam no interior da Comunidade e o Regulamento (CEE) nº 574/72 do Conselho, que
estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CEE) nº 1408/71

2000/0070 EMPL ***I A5-0026/2001 Lambert 7 6 0 0 0 1 2 3

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao Comité de Segurança Marítima
e que altera os regulamentos em vigor no domínio da segurança marítima e da prevenção da
poluição por navios

2000/0236 RETT ***I A5-0031/2001 Bakopoulos 16 16 0 0 0 5 11 0

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as directivas em vigor no domínio da
segurança marítima e de prevenção da poluição por navios

2000/0237 RETT ***I A5-0031/2001 Bakopoulos 4 16 0 0 0 6 10 0

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece normas e procedimentos
harmonizados para a segurança das operações de carga e descarga de navios graneleiros

2000/0121 RETT ***I A5-0037/2001 van Dam 14 14 1 0 0 2 10 1
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Regulamento do Conselho relativa à ajuda à produção de algodão 1999/0202 AGRI * A5-0022/2001 Korakas 19 18 1 0 0 7 11 0
Regulamento do Conselho relativo à assistência à Turquia no âmbito da estratégia de pré-
adesão e, nomeadamente, ao estabelecimento de uma Parceria para a Adesão

2000/0205 AFET * A5-0024/2001 Swoboda 7 7 0 0 0 4 3 0

Regulamento do Conselho que prorroga por um período máximo de um ano o financiamento de
certos planos de melhoramento da qualidade e da comercialização aprovados no âmbito do
título II-A do Regulamento (CEE) n° 1035/72

2000/0252 AGRI * A5-0035/2001 Izquierdo
Rojo

22 22 0 1 0 14 6 0

Regulamento do Conselho que estabelece medidas para a recuperação da unidade
populacional do bacalhau no mar da Irlanda (Divisão CIEM VII a), aplicáveis em 2001

2000/0292 PECH * A5-0042/2001 Nicholson 1 1 0 0 0 0 1 0

Iniciativa da República Francesa tendo em vista a aprovação da directiva do Conselho relativa à
definição do auxílio à entrada, à circulação e à permanência irregulares

2000/0821 LIBE * A5-0315/2000 Ceyhun 13 13 2 0 0 7 6 0

Iniciativa da República Francesa tendo em vista a aprovação da decisão-quadro do Conselho
relativa ao reforço do quadro penal para a repressão do auxílio à entrada e à permanência
irregulares

2000/0820 LIBE * A5-0315/2000 Ceyhun 10 11 1 0 0 2 9 0
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III. Textos legislativos com incidências financeiras

Título Ref. do
dossier

Data
comunic. em

sessão
Compet.

matéria de
fundo

Quadro jurídico Financiamento Program.
financeira -
imputação

Exerc.
Orçamental

Observações

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece normas de
qualidade e segurança em relação à recolha,
análise, tratamento, armazenamento e
distribuição de sangue humano e de
componentes do sangue e que altera a
Directiva 89/381/CEE do Conselho

2000/0323
12-Fev-01

ENVI

O objectivo perseguido consiste em permitir o
financiamento de actividades destinadas a aplicar
certas disposições da presente directiva, como: as
normas e especificações a incluir no sistema da
qualidade para os estabelecimentos de transfusão
sanguínea; a forma e o procedimento de notificação
dos efeitos indesejáveis e dos incidentes; a
adaptação dos anexos ao progresso técnico. As
actiividades resultantes serão levadas a cabo
durante um período de dois anos. Está prevista uma
primeira adaptação dos anexos até 2003. Os
trabalhos preparatórios correspondentes deverão,
pois, estar concluídos até ao final de 2002. Pode
prever-se uma segunda adaptação até 2004. Os
trabalhos preparatórios correspondentes deverão
estar concluídos até ao final de 2003.

Acção a cargo
do orçamento da

UE

POL-INT 2001+n COM: no que respeita à natureza
da despesa: devem prever-se
contratos de serviço e subvenções
para o financiamento comum de
estudos e de relatórios com outras
fontes no sector público e/ou
privado. De um modo geral, a
participação da Comissão
limitar-se-á a 50 % do custo total
do projecto subvencionado e a 100
% dos custos para um contrato de
serviço.

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa às máquinas e que altera a
Directiva 95/16/CE

2001/0004
12-Fev-01

JURI

…/… …/… POL-INT 2001+n COM: uma vez que a presente
directiva consiste na reformulação
da Directive 98/37/CE, em vigor,
não se prevê solicitar pessoal
suplementar para a sua gestão;
tão-pouco é necessária qualquer
despesa suplementar para a sua
aplicação. Não é,
consequentemente, necessário
anexar uma ficha financeira.

Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo às estatísticas dos
transportes ferroviários

2001/0048
15-Fev-01

RETT

Definição das regras comuns de produção de
estatísticas comunitárias relativas ao transporte
ferroviário. Estas estatísticas devem permitir
acompanhar os efeitos das medidas comunitárias
relativas ao transporte ferroviário (incluindo o
transporte intermodal), bem como apoiar o
desenvolvimento contínuo da política neste domínio

Acção a cargo
do orçamento da

UE

POL-INT 2001+n COM: a venda das estatísticas
(base de dados, publicações)
cobrirá parcialmente os custos de
produção



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 61

Boletim 12.03.2001 - PT - PE 299.526

Título Ref. do
dossier

Data
comunic. em

sessão
Compet.

matéria de
fundo

Quadro jurídico Financiamento Program.
financeira -
imputação

Exerc.
Orçamental

Observações

Regulamento do Conselho relativo à acção
na luta contra as minas terrestres antipessoal
em países terceiros, com excepção dos
países em desenvolvimento

2000/62B
15-Fev-01

AFET

O objectivo actual é perseguir a acção iniciada
mediante a aplicação dos programas que permitam
eliminar o problema das minas terrestres em prazos
determinados, isto é, durante os próximos 10 a 15
anos, favorecer, assim, a aplicação de uma série de
outros programas de assistência e contribuir para a
solução de uma tragédida humanitária de grande
dimensão. De um modo geral, o nível de
financiamento das intervenções da Comunidade
deve ser, no mínimo, equivalente ao dos anos
anteriores

Acção a cargo
do orçamento da

UE

POL-EXT 2001+n COM: O presente regulamento tem
por objectivo agrupar as acções
existentes a fim de criar uma
política comunitária coerente de
luta contra as minas

Decisão do Conselho relativa à conclusão de
um acordo entre a Comunidade Europeia e a
República da Turquia respeitante à
participação da Turquia na Agência Europeia
do Ambiente e na Rede Europeia de
Informação e de Observação do Ambiente

2000/0350
15-Fev-01

ENVI

O regulamento relativo à criação da Agência
Europeia do Ambiente e da Rede Europeia de
Informação e de Observação do Ambiente prevê a
possibilidade de participação de países terceiros.
Nos termos da Comunicação da Comissão: "Agenda
2000", de 16.7.1997, e das conclusões do Conselho
Europeu do Luxemburgo, a participação dos países
candidatos nessa agência faz parte da estratégia de
pré-adesão reforçada que visa ajudar esses países
a prepararem-se com vista à futura adesão à União.
A presente decisão do Conselho visa permitir à
Turquia tornar-se membro da AEE.

Acção a cargo
do orçamento da

União

AJUDA
PRÉ-ADESÃO

2001+n COM: São calculadas as dotações
máximas para autorizações e
pagamentos do país candidato
durante os três primeiros anos da
sua participação na AEE. Os
montantes exactos dependerão da
decisão do país candidato de
utilizar, para o efeito,
a sua contribuição a título do
programa PHARE ou de um outro
fundo comunitário

Decisão do Conselho relativa à conclusão de
um acordo entre a Comunidade Europeia e a
República de Malta respeitante à participação
de Malta na Agência Europeia do Ambiente e
na Rede Europeia de Informação e de
Observação do Ambiente

2000/0345
15-Fev-01

ENVI

O regulamento relativo à criação da Agência
Europeia do Ambiente e da Rede Europeia de
Informação e de Observação do Ambiente prevê a
possibilidade de participação de países terceiros.
Nos termos da Comunicação da Comissão: "Agenda
2000", de 16.7.1997, e das conclusões do Conselho
Europeu do Luxemburgo, a participação dos países
candidatos nessa agência faz parte da estratégia de
pré-adesão reforçada que visa ajudar esses países
a prepararem-se com vista à futura adesão à União.
A presente decisão do Conselho visa permitir à
Turquia tornar-se membro da AEE.

Acção a cargo
do orçamento da

União

AJUDA
PRÉ-ADESÃO

2001+n COM: São calculadas as dotações
máximas para autorizações e
pagamentos do país candidato
durante os três primeiros anos da
sua participação na AEE. Os
montantes exactos dependerão da
decisão do país candidato de
utilizar, para o efeito,
a sua contribuição a título do
programa PHARE ou de um outro
fundo comunitário
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Título Ref. do
dossier

Data
comunic. em

sessão
Compet.

matéria de
fundo

Quadro jurídico Financiamento Program.
financeira -
imputação

Exerc.
Orçamental

Observações

Decisão do Conselho relativa à conclusão de
um acordo entre a Comunidade Europeia e
Chipre respeitante à participação de Chipre
na Agência Europeia do Ambiente e na Rede
Europeia de Informação e de Observação do
Ambiente

2000/0342
15-Fev-01

ENVI

O regulamento relativo à criação da Agência
Europeia do Ambiente e da Rede Europeia de
Informação e de Observação do Ambiente prevê a
possibilidade de uma participação de países
terceiros. Nos termos da Comunicação da
Comissão: "Agenda 2000", de 16.7.1997, e das
conclusões do Conselho Europeu do Luxemburgo, a
participação dos países candidatos nessa agência
faz parte da estratégia de pré-adesão reforçada que
visa ajudar esses países a prepararem-se com vista
à futura adesão à União.
A presente decisão do Conselho visa permitir a
Chipre tornar-se membro da AEE.

Acção a cargo
do orçamento da

União

AJUDA
PRÉ-ADESÃO

2001+n COM: São calculadas as dotações
máximas para autorizações e
pagamentos do país candidato
durante os três primeiros anos da
sua participação na AEE. Os
montantes exactos dependerão da
decisão do país candidato de
utilizar, para o efeito,
a sua contribuição a título do
programa PHARE ou de um outro
fundo comunitário

Regulamento do Conselho que institui, por
ocasião da reforma da Comissão, medidas
especiais respeitantes à cessação definitiva
de funções de funcionários da Comissão das
Comunidades Europeias

2001/0027
15-Fev-01

JURI

A acção visa permitir a 600 funcionários implicados
na reafectação dos recursos humanos na Comissão,
em 2001 e 2002, e que não pudessem reorientar a
sua carreira para se responsabilizar por novas
actividades, deixar a Comissão antes de ter atingido
a idade normal da reforma. A cessação de funções
desses funcionários deveria permitir o recrutamento
de novos funcionários que disponham das
qualificações profissionais requeridas

Acção a cargo
do orçamento da

União

ADMIN 2001+n nada

Regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (Euratom, CECA, CEE)
nº 549/69 que fixa as categorias dos
funcionários e agentes das Comunidades
Europeias aos quais se aplica o disposto no
artigo 12º, no segundo parágrafo do artigo
13º e no artigo 14º do Protocolo relativo aos
privilégios e imunidades das Comunidades

2001/0028
15-Fev-01

JURI

ver abaixo ver abaixo ver abaixo ver abaixo ver abaixo
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Controlo Político

Título Autor Relator Doc.sessão Ref. do
dossier

Processo Deliberações
em sessão

Conselho:
posição em

sessão

Comissão:
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Programa da Comissão para 2001 Comissão Prodi …/… …/… Declaração
Comissão

…/… …/… 13-Fev-01 …/…

Relatório de síntese sobre os progressos alcançados desde
Lisboa e acções futuras

Comissão Solbes Mira …/… …/… Declaração
Comissão

…/… 14-Fev-01 14-Fev-01 …/…

Propostas para a reforma do mercado da carne de bovino Comissão Fischler …/… …/… Comunicação …/… …/… 13-Fev-01 …/…
A União e Macau após o ano 2000 AFET Soares A5-0017/2001 2000/2099 COS resolução

aprovada sem
alterações

…/… 14-Fev-01 15-Fev-01

O impacto da liberalização e do processo de reformas
económicas sobre o crescimento económico na União
Europeia

ECON Gasòliba I
Böhm

A5-0020/2001 2000/2172 INI resolução
aprovada com

alterações

14-Fev-01 14-Fev-01 15-Fev-01

Seguimento do relatório anual do Banco Europeu de
Investimento

ECON Lipietz A5-0023/2001 2000/2173 INI resolução
aprovada com

alterações

…/… 14-Fev-01 15-Fev-01

Reunião do Conselho Europeu da Primavera de 2001: o
processo de Lisboa e o caminho a seguir

ECON Bullmann A5-0034/2001 2000/2280 INI resolução
rejeitada

14-Fev-01 14-Fev-01 15-Fev-01

Pedido de levantamento de imunidade referente ao Deputado
José Ribeiro e Castro

JURI Zimeray A5-0038/2001 2000/2178 IMM resolução
aprovada sem

alterações

…/… …/… 13-Fev-01

Realização do "Espaço Europeu da Investigação": Orientações
para as acções da União no domínio da investigação
(2002-2006)

ITRE Plooij-van
Gorsel

A5-0052/2001 2000/2334 COS resolução
aprovada com

alterações

…/… 15-Fev-01 15-Fev-01

Regulamento (CEE) no 1408/71 sobre a livre circulação de
pessoas - base jurídica

EMPL Rocard B5-0090/2001/rev …/… QUO-
Conselho

resolução
aprovada com

alterações

14-Fev-01 14-Fev-01 15-Fev-01

Seguimento do Conselho Europeu de Nice Grupos políticos …/… B5-0006/2001 …/… QUO-
Comissão

…/… …/… 13-Fev-01 …/…

Reestruturações e fusões industriais EMPL Rocard B5-0089/2001 …/… QUO-
Comissão

resolução
aprovada com

alterações

…/… 13-Fev-01 15-Fev-01

Crítica dos planos de estabilidade da Irlanda e da França pela
Comissão

Grupos políticos …/… B5-0009/2001 …/… QUO-
Comissão

…/… …/… 15-Fev-01 …/…
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Título Autor Relator Doc.sessão Ref. do
dossier

Processo Deliberações
em sessão

Conselho:
posição em

sessão

Comissão:
posição em

sessão

Data de
aprovação
em sessão

Catástrofes naturais: inundações em Portugal Grupos políticos …/… B5-0093/2001 …/… Debate de
actualidade

resolução
aprovada sem

alterações …/…

…/… 15-Fev-01 15-Fev-01

Situação na Chechénia Grupos políticos …/… B5-0097/2001 …/… Debate de
actualidade

…/… …/… 15-Fev-01 15-Fev-01

Guiné Equatorial Grupos políticos …/… B5-0098/2001 …/… Debate
Direitos do

Homem

…/… …/… 15-Fev-01 15-Fev-01

Liberdade religiosa na República Popular da China Grupos políticos …/… B5-0100/2001 …/… Debate
Direitos do

Homem

…/… …/… 15-Fev-01 15-Fev-01

Laos Grupos políticos …/… B5-0101/2001 …/… Debate
Direitos do

Homem

…/… …/… 15-Fev-01 …/…

Situação no Kosovo Grupos políticos …/… B5-0102/2001 …/… Debate de
actualidade

…/… …/… 15-Fev-01 15-Fev-01

Catástrofes naturais: tremor de terra na Índia Grupos políticos …/… B5-0103/2001 …/… Debate de
actualidade

…/… …/… 15-Fev-01 15-Fev-01

Situação na República Democrática do Congo Grupos políticos …/… B5-0105/2001 …/… Debate de
actualidade

…/… …/… 15-Fev-01 15-Fev-01

Nigéria Grupos políticos …/… B5-0109/2001 …/… Debate
Direitos do

Homem

…/… …/… 15-Fev-01 15-Fev-01

Liberdade de expressão no Paquistão Grupos políticos …/… B5-0110/2001 …/… Debate
Direitos do

Homem

…/… …/… 15-Fev-01 15-Fev-01

Efeitos do período de transição concedido ao Reino Unido no
que diz respeito a certas disposições da Directiva 94/33/CE do
Conselho relativa à protecção dos jovens no trabalho

EMPL Dover A5-0021/2001 2001/2002 COS resolução
aprovada sem

alterações

sem debate sem debate 13-Fev-01

Situação na Chechénia Grupos políticos …/… B5-0097/2001 …/… rc resolução
aprovada sem

alterações

…/… 15-Fev-01 15-Fev-01
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Seguimento dado pela Comissão
Nos termos do acordo de 17 de Novembro de 1994,  entre o Parlamento Europeu e a Comissão sobre o processo de comunicação desta última sobre o seguimento dado aos textos aprovados em sessão, o quadro
abaixo fait état dos textos aprovados durante o período de sessão de Dezembro de 2000.

I. Textos legislativos
Numeração das colunas:  I =título do texto legislativo; II = ref. do dossier; Comissão competente quanto à matéria de fundo; doc. sessão; processo
III a VIII = Alterações ventilés selon la typologie d'un acte, retenue dans l'ACI sur la "qualité rédactionnelle des textes législatifs" de 22/12/98; III = Am visant l'objet, le champ
d'application, les définitions, les droits et obligations, les mesures d'application; IV = Am visant  les disposições transitórias, finais, derrogações, prorrogações,excepções; V = Am visant
os aspectos financeiros; VI = Am visant  les compétences d'éxecution; VII = Am visant  a informação do PE; VIII = número total das alterações aprovadas; IX a XIV= degré
d'acceptation des amendements selon la ventilation retenue pour les colonnes VI à XI; ce degré d'acceptation varie de  0%  à 100%, le 100%  indiquant la position du PE;
XV=Observações

I : Título do texto legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : Observações
Regulamento do Parlamento Europeu e
do Conselho relativo à repartição de
autorizações para os veículos pesados
de mercadorias em circulação na Suíça

1999/0022
RETT
C5-

0696/2000
***II

0 0 0 0 0 0 não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

sem
objecto

nada

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera a Directiva 95/2/CE
relativa aos aditivos alimentares com
excepção dos corantes e dos
edulcorantes

1999/0158
ENVI
A5-

0347/2000
***II

1 0 0 0 0 1 100,00% não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

100,00% O grupo dos conselheiros/adjuntos
"Géneros Alimentícios" do Conselho
pôde apoiar esta alteração por
unanimidade, com a abstenção da
delegação luxemburguesa

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à aproximação das
disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas dos
Estados-Membros no que respeita ao
fabrico, à apresentação e à venda de
produtos do tabaco

1999/0244
ENVI
A5-

0348/2000
***II

17 3 0 0 0 20 70,59% 33,33% não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

65,00% Alguns pontos de desacordo (aditivos,
descritores) serão objecto de textos de
compromisso a preparar pelos serviços
da Comissão. A proposta deverá ser
debatida no COREPER em 24 de
Janeiro
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I : Título do texto legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : Observações
Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à aproximação das
disposições legislativas, regulamentares
e administrativas dos Estados-Membros
respeitantes à aplicação de boas
práticas clínicas na condução dos
ensaios clínicos de medicamentos para
uso humano

1997/0197
ENVI
A5-

0349/2000
***II

18 0 0 0 0 18 100,00% não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

100,00% A Comissão fez uma exposição oral
sobre a proposta modificada ao
Conselho em 14 de Dezembro de 2000.
Na mesma data o Conselho aprovou a
proposta de directiva por maioria
qualificada

Decisão do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa a um quadro
comunitário de cooperação para o
desenvolvimento urbano sustentável

1999/0233
ENVI
A5-

0350/2000
***I

19 0 3 1 0 23 100,00% não foi
objecto de
alteração

100,00% 100,00% não foi
objecto de
alteração

100,00% O Conselho "Ambiente" de 18 de
Dezembro de 2000 chegou a um
acordo político sobre uma posição
comum que inclua todas as alterações
apresentadas pelo Parlamento. Esta
posição comum deverá estar concluída
durante a primeira parte do ano de
2001

Iniciativa da República Portuguesa
tendo em vista a adopção da
decisão-quadro do Conselho relativa ao
estatuto da vítima em processo penal

2000/0813
LIBE
A5-

0355/2000
*

40 1 0 0 0 41 100,00% 100,00% não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

100,00% nada

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à hora de Verão

2000/0140
RETT
A5-

0356/2000
***I

0 1 0 0 0 1 não foi
objecto de
alteração

100,00% não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

100,00% Em 28.12.00, a Comissão aprovou uma
proposta modificada com as alterações
do Parlamento Europeu
[COM(2000)892final].

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera a Directiva
97/67/CE no que respeita à
prossecução da abertura à concorrência
dos serviços postais da Comunidade

2000/0139
PETI
A5-

0361/2000
***I

10 2 0 1 0 13 20,00% 0,00% não foi
objecto de
alteração

100,00% não foi
objecto de
alteração

23,08% Processo escrito, inícios de Fevereiro

Regulamento do Parlamento Europeu e
do Conselho que altera o Regulamento
(CEE) nº 218/92 do Conselho relativo à
cooperação administrativa no domínio
dos impostos indirectos (IVA)

2000/0147
ECON

A5-
0362/2000

***I

1 0 0 0 0 1 100,00% não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

100,00% A Comissão avaliará a alteração, à luz
da actividade do Parlamento Europeu e
do Conselho, antes de considerar a
aprovação de uma proposta alterada

Directiva do Conselho que altera a
Directiva 77/388/CEE no que se refere
ao regime do imposto sobre o valor
acrescentado aplicável a determinados
serviços prestados por via electrónica

2000/0148
ECON

A5-
0362/2000

*

4 1 0 0 1 6 0,00% 0,00% não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

0,00% 0,00% A Comissão considera que a atitude
mais adequada não é a aceitação
formal das alterações do Parlamento,
mas tê-las em consideração, se
possível, durante as negociações no
seio do Conselho
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I : Título do texto legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : Observações
Directiva do Conselho que altera, no
que respeita ao período de aplicação da
taxa normal mínima, a Directiva
77/388/CEE relativa ao sistema comum
do imposto sobre o valor acrescentado

2000/0223
ECON

A5-
0366/2000

*

1 0 0 0 0 1 0,00% não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

0,00% Directiva adoptada pelo Conselho
ECOFIN de 19 de Janeiro de 2001

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho em matéria de direito das
sociedades relativa às ofertas públicas
de aquisição

1995/0341
JURI
A5-

0368/2000
***II

14 0 0 0 0 14 25,00% não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

25,00% O Grupo de Trabalho do Conselho que
se reúne em 23 de Janeiro de 2001
deverá examinar este dossier

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa ao direito de
sequência em benefício do autor de
uma obra de arte original que seja
objecto de alienações sucessivas

1996/0085
JURI
A5-

0370/2000
***II

7 1 0 0 1 9 71,43% 100,00% não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

100,00% 100,00% A Presidência sueca prevê debater
estas alterações no COREPER, em 31
de Janeiro de 2001

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa ao nível mínimo de
formação dos marítimos (Directiva
94/58/CE) (versão codificada)

2000/0131
JURI
C5-

0285/2000
***I

0 0 0 0 0 0 não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

sem
objecto

nada

Directiva do parlamento europeu e do
Conselho que altera a directiva
80/232/cee, no que respeita à gama de
pesos nominais referente aos extractos
de café e aos extractos de chicória

2000/0235
ENVI
C5-

0485/2000
***I

0 0 0 0 0 0 não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

sem
objecto

nada

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera a Directiva
70/220/CEE do Conselho sobre as
medidas a tomar contra a poluição do ar
pelas emissões provenientes dos
veículos a motor

2000/0040
ENVI
C5-

0522/2000
***II

0 0 0 0 0 0 não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

sem
objecto

nada

Decisão do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa a um programa de
formação para os profissionais da
indústria europeia de programas
audiovisuais - (MEDIA - Formação)
(2001-2005)

1999/0275
CULT
C5-

0616/2000
***II

0 0 0 0 0 0 não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

sem
objecto

nada

Regulamento do Conselho que prorroga
o programa de incentivo e de
intercâmbio destinado aos profissionais
da justiça no domínio do direito civil
(Grotius - civil)

2000/0220
LIBE
C5-

0494/2000
*

0 0 0 0 0 0 não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

sem
objecto

nada
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I : Título do texto legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : Observações
Decisão do Conselho
que altera a Decisão 90/424/CEE
relativa a determinadas despesas no
domínio veterinário

2000/0234
AGRI
C5-

0495/2000
*

0 0 0 0 0 0 não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

sem
objecto

nada

Decisão do Conselho relativa à
conclusão de um acordo entre a
Comunidade e a República de Chipre
que adopta os termos e condições para
a participação de Chipre em programas
comunitários nas áreas da formação, da
educação e da juventude

2000/0270
CULT
C5-

0577/2000
*

0 0 0 0 0 0 não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

sem
objecto

nada

Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera a Directiva
95/53/CE do Conselho que fixa os
princípios relativos à organização dos
controlos oficiais no domínio da
alimentação animal

1998/0301
DELE
A5-

0372/2000
***III

0 0 0 0 0 0 não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

sem
objecto

nada

Regulamento do Conselho que altera o
Regulamento (CEE) n° 404/93 que
estabelece a organização comum de
mercado no sector das bananas

1999/0235
AGRI
A5-

0374/2000
*

11 0 0 0 2 13 9,09% não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

não foi
objecto de
alteração

100,00% 100,00% The Comissão:  does not intend to
amend the proposal formally. However,
in COM(2000) 621 of 4 October 2000
the Comissão:  proposed various
amendments and these were
considered by the Agricultural Council
on 19/20 December
The Agriculture Council on 19/20
December reached, by qualified
majority, a political agreement and the
adoption is foreseen as an 'A' Point in
the Agriculture Council on 29/30
January

Decisão do Parlamento Europeu e do
Conselho que prolonga determinados
programas de acção comunitária no
domínio da saúde pública, adoptados
pelas Decisões n°s 645/96/CE,
646/96/CE, 647/96/CE, 102/97/CE,
1400/97/CE e 1296/1999/CE e que
altera as referidas Decisões

2000/0192
ENVI
A5-

0377/2000
***I

5 5 5 5 0 20 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% não foi
objecto de
alteração

100,00% The amended text, in the light of the
Parliament opinion, was adopted by the
Health Council on 14 December 2000
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I : Título do texto legislativo II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : Observações
Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à avaliação e gestão
do ruído ambiente

2000/0194
ENVI
A5-

0378/2000
***I

26 1 0 1 0 28 48,08% 100,00% não foi
objecto de
alteração

100,00% não foi
objecto de
alteração

51,79% The Environment Council of 18
December 2000 reached political
agreement on a common position. This
common position should be finalised
during the early part of 2001

Regulamento do Conselho relativo a
acções de informação e promoção a
favor dos produtos agrícolas no
mercado interno

2000/0226
AGRI
A5-

0385/2000
*

13 2 1 3 1 20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% The COM does not intend to amend the
proposal formaly. Hower, during rhe
debate in the CSL similar am have been
integrated in the adopted act

Decisão do Conselho que adopta um
programa comunitário plurianual para
estimular o desenvolvimento e a
utilização de conteúdos digitais
europeus nas redes mundiais e
promover a diversidade linguística na
sociedade da informação

2000/0128
ITRE
A5-

0390/2000
*

24 0 1 0 1 26 75,00% não foi
objecto de
alteração

0,00% não foi
objecto de
alteração

50,00% 100,00% In view of the urgency the Comissionerr
responsible has made an oral proposal
to Council on 22 December to the
Council (Telecoms) in the light of the
above information.
Adopted by the Telecoms Council on 22
December 2000.
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II. Outros textos

Numeração das colunas:  I =título do texto; II = ref. do dossier;  III = Grupos políticos ou comissão competente quanto à matéria de fundo; IV = doc. sessão; V = processo;
VI = destinatários do texto aprovado;  VII = documento de referência da Comissão anunciando o seguimento; VIII = Observações

I : Título do texto II III IV V VI:destinatários VII VIII : Observações
Uma Europa para Todas as Idades - Promover a
prosperidade e a solidariedade entre as gerações

1999/2159 EMPL A5-0319/2000 cos COM, CSL SP(2001)202 a COM entende dar seguimento "post votum"

O desenvolvimento de relações mais estreitas entre a
Indonésia e a União Europeia

2000/2152 AFET A5-0323/2000 cos COM, CSL, Parl. Nac. E-M, gov. e
parl. indonésios, Nações Unidas,
HCR, e Sec. de ANASE, ASEM

SP(2001)202 sem seguimento "post votum"

Tributação dos combustíveis para aeronaves 2000/2114 ECON A5-0334/2000 cos CSL, COM SP(2001)202 a COM entende dar seguimento "post votum"
Princípio da precaução 2000/2086 ENVI A5-0352/2000 cos CSL, COM, CES, CR, gov. E-M SP(2001)202 a COM entende dar seguimento "post votum"
As regiões na nova economia - Orientações relativas às
acções inovadoras do FEDER para o período 2000-2006

2000/2270 RETT A5-0354/2000 cos COM, E-M SP(2001)202 a COM entende dar seguimento "post votum"

Implementação da estratégia comum da União Europeia
em relação à Rússia

2000/2007 AFET A5-0363/2000 ini CSL, COM, CES, CdR, E-M,
Douma e gov. fed. Russos

SP(2001)202 a COM entende dar seguimento "post votum"

Viabilidade de negociação de um Acordo de Estabilização
e de Associação com a República da Croácia

2000/2244 AFET A5-0364/2000 cos CSL, COM, gov. e Parl.
nac. da Rep da Croácia

SP(2001)202 sem seguimento "post votum"

Situação da construção naval mundial 2000/2213 ITRE A5-0371/2000 cos CSL,COM, gov. E-M SP(2001)202 a COM entende dar seguimento "post votum"
Protecção dos interesses financeiros das Comunidades -
Luta antifraude - Para uma abordagem estratégica global

2000/2279 CONT A5-0376/2000 ini CSL, COM, chefes de Estado e
gov. reunidos no quadro da CIG

SP(2001)202 sem seguimento "post votum"

Projecto de orçamento geral da União Europeia para o
exercício de 2001 modificado pelo Conselho (todas as
secções)

1999/2190 BUDG A5-0380/2000 bud CSL, COM, CJ, CC, CES, CdR,
Mediador Europeu, outras inst.  e
org. concernés

SP(2001)202 orçamento 2001

Reforma dos processos e instituições de controlo
orçamental

2000/2008 CONT A5-0383/2000 ini CSL, COM, CC SP(2001)202 processo em curso

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
mobilização do instrumento de flexibilidade (ponto 24 do
Acordo Interinstitucional de 6 de Maio de 1999 sobre a
disciplina orçamental e a melhoria do processo
orçamental)

C5-
0665/2000

BUDG A5-0391/2000 aci CSL, COM SP(2001)202 orçamento 2001

Resultados do Conselho Europeu de Nice de 7-11 de
Dezembro de 2000

…/… Grupos
políticos

B5-0938/2000 rc Conselho Europeu: Conselho,
Comissão, Parl. Nac.

SP(2001)202 ver debate sessão FEV I-01

Submarino nuclear britânico em Gibraltar …/… Grupos
políticos

B5-0894/2000 rc CSL,COM, gov. e Parl. E-M, gov. e
Parl. países candidatos

SP(2001)202 sem seguimento "post votum"

50º aniversário do Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Refugiados

…/... Grupos
políticos

B5-0901/2000 rc COM, CSL, E-M, HCR das Nações
Unidas

SP(2001)202 sem seguimento "post votum"

Presos políticos na República Federal da Jugoslávia e a
instabilidade nas fronteiras do Kosovo

…/... Grupos
políticos

B5-0902/2000 rc COM, CSL, Pres. Kostunica,
MINUK

SP(2001)202 sem seguimento "post votum"
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I : Título do texto II III IV V VI:destinatários VII VIII : Observações
Processo instruído contra o General Pinochet e a
consolidação da democracia no Chile

…/... Grupos
políticos

B5-0903/2000 rc CSL, COM, gov. E-M, gov. Rep.
do Chile

SP(2001)202 sem seguimento "post votum"

Moçambique …/... Grupos
políticos

B5-0910/2000 rc CSL, COM, SG das Nações
Unidas, OUA, autoridades de
Moçambique

SP(2001)202 sem seguimento "post votum"

Tunísia …/… Grupos
políticos

B5-0905/2000 rc CSL, COM, gov. e Parl. tunisino SP(2001)202 Carta do Presidente da Câmara dos Deputados da
Tunísia, Sr. Mebazaa Fouad, que transmite a

declaração aprovada pela Mesa desta Instituição
sobre esta questão.

Costa do Marfim …/... Grupos
políticos

B5-0906/2000 rc CSL,COM, gov. Costa do Marfim,
SG OUA, co-presidentes da
Assembleia Paritária ACP-UE

SP(2001)202 sem seguimento "post votum"
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