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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:

03/2001 Acesso à Internet a partir dos computadores instalados nos gabinetes dos
deputados;

04/2001 relatório sobre as actividades do Colégio dos Questores durante o período de
Julho de 1999 - Janeiro de 2001;

08/2001 calendário das reuniões oficiais do Parlamento Europeu em 2001

09/2001 Gestão de riscos nas empresas "Grupos e Deputados"

11/2001 inquérito sobre transportes;

13/2001 trabalhos de reparação no edifício L. Weiss em Estrasburgo;

14/2001 distintivos para os "estagiários" dos deputados durante as sessões
parlamentare em Estrasburgo.

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

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

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

____________________
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PARLAMENTO EUROPEU

COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

Termo do mandato de um Vice-Presidente
do Parlamento Europeu

Na sessão de 2 de Abril de 2001, o Parlamento tomou nota da nomeação

da vice-presidente Marie-Noëlle LIENEMANN (PSE/FR)

para o cargo de Secretária do Estado do Ministério francês do Equipamento, dos Transportes e da
Habitação.

Nos termos do disposto no n°4 do artigo 8° do Regimento, o seu mandato de vice-presidente do
Parlamento Europeu cessa com efeitos a partir de 28 de Março de 2001.

____________________

Eleição de um Vice-Presidente
do Parlamento Europeu

Na sessão de 4 de Abril de 2001, o Parlamento Europeu procedeu à eleição

de Catherine LALUMIÈRE (PSE/FR)

para o cargo de vice-presidente do Parlamento Europeu em substituição da Deputada Marie-Noëlle
LIENEMANN.

____________________
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Notificação oficial da eleição
de um deputado francës
ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sua sessão plenária de 4 de Abril de 2001, tomou nota da eleição

de André LAIGNEL

em substituição da Deputada Marie-Noëlle LIENEMANN (PSE/FR), com efeitos a partir de 28 de
Março de 2001.

____________________

Renúncia ao mandato de membro do Parlamento Europeu
Por um deputado francës

Nos termos do disposto no nº3 do artigo 8º do Regimento,

o Sr. André LAIGNEL (PSE/FR)

apresentou a sua renúncia ao mandato de deputado ao Parlamento Europeu com efeitos a partir de
05 de abril de 2001.

____________________
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Termo do mandato de um deputato belga
ao Parlamento Europeu

Na sessão de 5 de Abril de 2001, o Parlamento tomou nota da nomeação

de Claude J.-M.J. DESAMA (PSE/BE)

para o cargo de Presidente da Câmara da cidade de Verviers.

Nos termos do disposto no n°4 do artigo 8° do Regimento, o seu mandato ao Parlamento Europeu
cessa com efeitos a partir de 6 de Abril de 2001.

____________________

Notificação oficial de eleição
de um deputado belga

ao Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, na sua sessão plenária de 5 de Abril de 2001, tomou nota da eleição

de Olga ZRIHEN ZAARI

em substituição do deputado Claude DESAMA (PSE/BE), com efeitos a partir de 6 de  Abril de
2001.
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS POLÍTICOS

Na sua sessão de 2  de Abril de 2001, o Parlamento Europeu tomou nota de que:

William ABITBOL
e Florence KUNTZ

aderiram ao Grupo para a Europa das Democracias e das Diferenças (EDD), com efeitos a partir
de 15 de Março de 2001.

____________________
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PERÍODO DE PERGUNTAS (B5-0163/01) 3 e 4 de Abril de 2001

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

Autor Objecto N°

PERGUNTAS AO CONSELHO

Mihail PAPAYANNAKIS Crise nos Balcãs H-0248/01

Alexandros ALAVANOS Actividade incontrolável de organizações extremistas no
Sul da Sérvia

H-0259/01

Efstratios KORAKAS Situação na Macedónia e risco de novo conflito na
região dos Balcãs

H-0306/01

Brian CROWLEY Tribunal Penal Internacional H-0290/01

Olivier DUPUIS Tribunal Penal Internacional H-0299/01

Andrew DUFF Carta dos Direitos Fundamentais H-0251/01

William NEWTON
DUNN

Carta de intenções/acordo-quadro H-0252/01

Bart STAES Distorção da concorrência devido às compensações
económicas nacionais nas aquisições para as forças
armadas

H-0253/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

O problema das vacas loucas e o financiamento das
medidas urgentes para a sua resolução

H-0257/01

Jonas SJÖSTEDT Imposto sobre as transações financeiras e artigo 56º do
TCE

H-0264/01

Ole KRARUP Derrogação em matéria de justiça e assuntos internos
em benefício da Dinamarca

H-0265/01

Esko SEPPÄNEN Remunerações das pessoas que elaboraram o relatório
sobre a Áustria

H-0271/01

María IZQUIERDO
ROJO

O fundamentalismo contra as mulheres na Arábia
Saudita

H-0273/01
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Autor Objecto N°

Lennart SACRÉDEUS Direitos Humanos nos Países Baixos H-0278/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Pesca da pescada do Norte: discriminação na repartição
dos totais admissíveis de captura (TAC) por zonas
marítimas

H-0280/01

Richard HOWITT Directiva 2000/78/CE do Conselho de 27/11/2000 sobre
a igualdade de tratamento perante o trabalho

H-0286/01

Pat GALLAGHER A Presidência sueca e o sector das pescas H-0288/01

James FITZSIMONS Alterações climáticas de natureza antropogénica H-0294/01

PERGUNTAS Á COMISSÃO

Avril DOYLE Violência contra as mulheres na Serra Leoa H-0263/01

Olivier DUPUIS Ajuda humanitária às populações chechenas H-0300/01

Marie ISLER BÉGUIN Veículos não poluentes H-0260/01

Marie-Arlette CARLOTTI Comércio internacional e luta contra a SIDA H-0281/01

PERGUNTAS DIRIGIDAS AOS COMISSÁRIOS DESIGNADOS PARA ESTA SESSÃO

Sr. BUSQUIN

Christine DE VEYRAC Espaço europeu da investigação e sector da aeronáutica H-0279/01

Gary TITLEY Aeronáutica europeia H-0287/01



INFORMAÇÕES GERAIS14

Boletim 14.05.2001 - PT - PE 299.528

Sr. VITORINO

Ole KRARUP Derrogação em matéria de justiça e assuntos internos em
benefício da Dinamarca

H-0266/01

Jonas SJÖSTEDT Necessitam os suecos passaporte para se deslocarem a
outros países nórdicos

H-0276/01

Karin RIIS-JØRGENSEN Certificado para o transporte de medicamentos em
viagens no interior do espaço Schengen

H-0311/01

Bernd POSSELT Protecção das fronteiras da UE H-0320/01

Sr. PATTEN

Mihail PAPAYANNAKIS Crise nos Balcãs H-0249/01

María IZQUIERDO
ROJO

O fundamentalismo contra as mulheres na Arábia
Saudita

H-0274/01

Lennart SACRÉDEUS Instalação de armas nucleares russas em Kaliningrado H-0277/01
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RESUMO DO PERÍODO DE PERGUNTAS
ABRIL 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 28 18 9 8 1 0 0 DANIELSSON

Comissão 46 13 32 7 1 0 0 NIELSON
LAMY
BUSQUIN
VITORINO
PATTEN

Total 74 31 41 15 2 0 0
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DECLARAÇÕES ESCRITAS1

No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

01/2001 301.426 DUCARME A actual problemática agrícola 13.02.2001 13.05.2001 8

02/2001 302.527 STIHLER, MAATEN,
GROSSETÊTE e HAUTALA

A promoção de jornadas anuais sem tabaco na
UE

13.03.2001 13.06.2001 18

03/2001 303.136 COHN-BENDIT, DUFF,
LAMASSOURE, LEINEN e
PAPAYANNAKIS

Uma Constituição para a Europa 21.03.2001 21.06.2001 32

                                                
1 Situação em  05.04.2001
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No. No. PE Autor Objecto Apresent. Caducidade Assinatura

04/2001 303.745 RIBEIRO E CASTRO Um cessar-fogo imediato em Angola 28.03.2001 28.06.2001 9

05/2001 304.261 GAHRTON A ameaça de extinção da população de lobos da
Suécia e Noruega

04.04.2001 04.07.2001 5
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POLITICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM

44/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o processo de paz na Etiópia-Eritreia

Bruxelas, 30 de Março de 2001

Embora reconheça os importantes progressos registados até à data na implementação do acordo de
paz entre a Etiópia e a Eritreia, a União Europeia manifesta a sua preocupação com as dificuldades
que actualmente se verificam e que já conduziram a um atraso no estabelecimento da "zona de
segurança temporária" (TSZ).

A União Europeia apoia as actividades do Representante Especial do Secretário-Geral das Nações
Unidas e da Missão das Nações Unidas na Etiópia e Eritreia (UNMEE), que têm por objectivo a
rápida criação da TSZ, em conformidade com os acordos de Argel.

A UE apela às partes para que continuem a colaborar estreitamente com a UNMEE no sentido de
permitir que esta missão cumpra o seu mandato e para que alarguem a liberdade de circulação
necessária à execução das suas tarefas.

A UE congratula-se com a participação de ambas as partes nas reuniões da Comissão de
Delimitação das Fronteiras e da Comissão de Indemnização, em Haia, convicta de que o trabalho
das duas comissões contribuirá para a celebração de um acordo de paz global e definitivo.

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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60/2001

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

Bruxelas, 16 de Março de 2001

A União Europeia considera nulas e sem efeito as eleições autárquicas realizadas na Abcásia
(Geórgia) em 10 de Março de 2001.

Efectivamente, não estavam reunidas as condições para um escrutínio equitativo, devido à ausência
de 300 000 georgianos, originários da Abcásia, que haviam sido expulsos de suas casas.

A realização destas eleições não vem de modo algum atenuar a necessidade de a parte abcase
procurar uma solução de compromisso, no respeito pelo direito internacional e, nomeadamente, pela
integridade territorial da Geórgia.

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.

____________________

61/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições presidenciais no Uganda

Bruxelas, 21 de Março de 2001

A União Europeia tomou conhecimento dos resultados das eleições presidenciais realizadas no
Uganda em 12 de Março de 2001, em que tiveram oportunidade de participar seis candidatos
concorrentes.

A UE louva os esforços envidados por um grupo nacional de associações ugandesas na observação
das operações de voto. De acordo com esses observadores locais – e também internacionais – a
votação de 12 de Março parece ter decorrido com normalidade na maioria das zonas.

A UE louva igualmente a determinação de todos os ugandeses em exercer o seu direito de voto de
forma pacífica e ordeira. Ao mesmo tempo, a UE teve conhecimento de relatos de fraude eleitoral,
violência e intimidação em alguns distritos. A UE aguarda a reacção das autoridades ugandesas a
estas alegações de irregularidades.
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A UE apela às autoridades ugandesas para que resolvam as deficiências identificadas pelos
observadores durante a campanha eleitoral e a votação para as eleições presidenciais.

A UE apela às autoridades ugandesas para que assegurem que as eleições legislativas de Junho
de 2001 decorram no estrito cumprimento das normas democráticas.

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.

____________________

62/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as Fiji
Bruxelas, 22 de Março de 2001

A UE considera um sinal encorajador a recente decisão do Governo provisório das Fiji de organizar
eleições, nos termos da Constituição de 1997, a partir de 27 de Agosto de 2001. A UE exorta o
Governo provisório a zelar pelo cumprimento deste calendário e pela preparação atempada das
eleições.

É fundamental que estas eleições sejam livres e justas e que todos os elementos da sociedade fijiana
colaborem num espírito de reconciliação a fim de restabelecer nas Fiji um regime democrático
aberto a todos.

A UE continuará a acompanhar de perto a evolução dos preparativos para as eleições e deseja
prosseguir a cooperação com as Fiji com base no Acordo de Cotonou.

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

____________________
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63/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, relativa à candidatura
de Kofi Annan a um segundo mandato como Secretário-Geral das Nações Unidas

Bruxelas,  22 de Março de 2001

"O Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, anunciou hoje a sua disponibilidade para
cumprir um segundo mandato.

A UE congratula-se vivamente com essa declaração. A UE regista também que, ainda este ano, o
Conselho de Segurança apresentará à Assembleia Geral a sua recomendação relativa à designação
do Secretário--Geral para o próximo mandato."

____________________

64/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o decreto presidencial relativo
à ajuda externa e sobre as eleições especiais na Bielo-Rússia

Bruxelas, 23 de Março de 2001

A UE está profundamente preocupada com o decreto presidencial emitido em 12 de Março, que visa
impor extensas restrições à ajuda externa à Bielo-Rússia no domínio da democratização, dos
direitos humanos e da ajuda humanitária. Este decreto assinala o abandono da vontade declarada de
encetar um diálogo com a comunidade internacional e poderá conduzir ao reforço do isolamento
auto-imposto. Por conseguinte, a UE apela às autoridades bielorussas para que revoguem o decreto
em causa.

A UE acompanhou com a maior atenção as eleições especiais legislativas na Bielo-Rússia, bem
como a campanha eleitoral que as antecedeu, tendo registado a avaliação feita pelos representantes
da UE em Minsk e pelo Grupo Consultivo e de Observação da OSCE. Durante as conversações
efectuadas em Fevereiro com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Bielo-Rússia, a UE salientou
a importância da realização de progressos no âmbito dos conhecidos critérios conjuntos da OSCE,
da UE e do Conselho da Europa. A UE lamenta que pouco se tenha avançado no processo de
democratização antes das eleições especiais e que não tenham sido alcançados progressos
suficientes no que se refere aos critérios.
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Se as autoridades bielorussas se mostrarem dispostas a desenvolver um processo de democratização
autêntico, a UE estará pronta a oferecer o seu apoio. A UE acompanhará estreitamente o processo
conducente às eleições presidenciais deste ano e insta o Governo da Bielo-Rússia a criar condições
políticas para a realização de eleições presidenciais livres e justas. Para tal, será necessário efectuar
verdadeiros progressos no tocante aos critérios acima referidos. A UE sublinha uma vez mais a
importância, para as futuras relações entre a Bielo-Rússia e a Europa, da realização de eleições
democráticas. Estas constituiriam um primeiro passo necessário para a normalização das relações
com a UE.

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.

____________________

65/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a detenção de Milomir Stakic e a sua transferência para a Haia

Bruxelas, 27 de Março de 2001

A União Europeia congratula-se com a detenção e transferência, pelas autoridades de Belgrado, em
23-24 de Março, do antigo presidente da câmara de Prijedor, na Bósnia-Herzegovina, Milomir
Stakic, indiciado pelo Tribunal Criminal Internacional para os Crimes de Guerra (ICTY).

A União Europeia saúda este sinal concreto de cooperação das autoridades de Belgrado, assim
como alguns outros recentes acontecimentos positivos, e reitera o apelo que lançou a todos os
Estados e entidades em causa para que cumpram plenamente a sua obrigação de cooperar com o
ICTY e às pessoas por ele indiciadas para que compareçam voluntariamente perante o Tribunal.

____________________
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66/2001

Declaração da União Europeia e
dos Estados da Europa Central e Oriental associados à União Europeia,

de Chipre, Malta e Turquia, países também associados,
e dos países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu,

sobre a detenção de Milomir Stakic e a sua transferência para a Haia
Bruxelas, 28 de Março de 2001

Os Estados da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e Turquia,
países também associados, e os países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu,
declaram subscrever a declaração da União Europeia sobre a detenção de Milomir Stakic e a sua
transferência para a Haia, publicada em Bruxelas e Estocolmo em 27 de Março de 2001.

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

____________________

67/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre uma declaração dos países da Europa Central e Oriental

associados à União Europeia,
de Chipre, Malta e Turquia, países também associados,

e dos países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu,
relativa à Etiópia e à Eritreia
Bruxelas, 29 de Março de 2001

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e a Turquia,
países também associados, e os países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu
declaram que subscrevem os objectivos da Posição Comum 2001/215/PESC, definida pelo
Conselho da União Europeia em 19 de Março de 2001 com base no artigo 15.º do Tratado da União
Europeia, relativa à Etiópia e à Eritreia no que diz respeito ao embargo às armas com destino à
Etiópia e à Eritreia. Mais declaram que assegurarão a conformidade das suas políticas nacionais
com a referida posição comum.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

____________________
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68/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições na Costa do
Marfim

Bruxelas,  30 de Março de 2001

A União Europeia regista com satisfação que as eleições locais de 25 de Março de 2001 realizadas
na Costa do Marfim decorreram, de um modo geral, com ordem e transparência, com excepção de
alguns infelizes incidentes isolados e congratula--se por todos os partidos políticos terem
participado nas eleições, o que constitui um passo importante no processo democrático da Costa do
Marfim.

À luz das consultas que estão a decorrer entre a União Europeia e a Costa do Marfim ao abrigo do
art. 96.º do Acordo de Cotonou, a União Europeia espera que estas eleições contribuam para a
promoção da reconciliação nacional e para a consolidação do Estado de direito neste país.

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.

____________________

69/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a deterioração da situação do Médio Oriente

Bruxelas, 29 de Março de 2001

A União Europeia insta ambas as partes a actuarem com a máxima contenção, a restabelecerem a
calma e a fazerem tudo o que estiver ao seu alcance para evitar acções de que resultem novas
vítimas. Exorta igualmente ambas as partes a absterem-se de qualquer acção unilateral que possa
dar origem a mais violência e agravar a crise.

Acontecimentos do tipo dos que se registaram nos últimos dias só podem piorar a já gravíssima
situação que se vive na região. Não há solução militar para o conflito em curso e apenas um
reatamento do processo de paz pode criar as condições para melhorar a situação em termos de
segurança, dando assim um passo no sentido da normalização. É também essencial que ambas as
partes prossigam e intensifiquem a sua cooperação no domínio da segurança.

A União Europeia lamenta vivamente o recente recrudescimento da violência na região e as perdas
de vidas que diariamente se verificam entre palestinianos e israelitas. A União apresenta as suas
condolências às famílias enlutadas e manifesta a sua solidariedade com as vítimas.

____________________
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70/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as actividades de implantação
de colonatos por parte de Israel

Bruxelas,  4 de Abril de 2001

A Presidência da União Europeia manifesta a sua grande preocupação com a continuação das
actividades de implantação de colonatos por parte de Israel e, designadamente, com os planos de
implantação de novos colonatos e de expansão dos que já existem. Recentemente foram anunciados
planos de expansão do colonato de Har Homa/Jabal Abu Ghneim com mais 2800 fogos, bem como
a implantação de um novo colonato com 6000 fogos, que se deverá chamar Giva'ot. A União
Europeia apela ao Governo de Israel para que impeça a execução destas propostas.

Os colonatos alteram as características físicas e a composição demográfica dos Territórios
Ocupados. Todas as actividades de implantação de colonatos são ilegais e representam um
obstáculo de monta para a paz.

A União Europeia exorta energicamente o Governo Israelita a inverter a sua política de implantação
de colonatos no que diz respeito aos Territórios Ocupados, incluindo Jerusalém Oriental.

____________________

71/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre as eleições presidenciais no Benim

Bruxelas, 6 de Abril de2001

Tal como todos os observadores internacionais, a União Europeia congratula-se com o êxito da
condução das eleições presidenciais no Benim, nas quais a população do país demonstrou a sua
vontade com responsabilidade e espírito cívico. A UE considera que a própria realização das
eleições permite que o Benim prossiga o processo de renovação democrática iniciado há dez anos.

A União Europeia entende que os conflitos que prejudicaram a disputa eleitoral se ficaram a dever
sobretudo a falhas na organização e fiscalização das eleições, pelo que sublinha a importância de se
analisarem as causas de tais deficiências, manifestando a sua disponibilidade para contribuir para
esse esclarecimento.
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A União Europeia apela às autoridades públicas do Benim em geral para que continuem a reforçar o
processo democrático em curso mediante a efectiva implementação da legislação sobre a
descentralização e para que relancem com firmeza as demais reformas estruturais que tornarão
possível promover o crescimento e diminuir a pobreza.

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.

____________________

72/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a situação no Burundi
Bruxelas, 11 de Abril de 2001

Continuando preocupada com a situação no Burundi, a União Europeia

– Exorta os movimentos armados FDD e FNL a cessarem imediata e incondicionalmente as
hostilidades, a associarem-se sem mais delongas ao processo de paz e a aceitarem a
negociação de um acordo de cessar-fogo,

– Insta os signatários do Acordo de Arusha a, num espírito de compromisso e de unidade
nacional, prosseguirem os seus esforços para chegar a um acordo sobre a liderança do país
durante o período de transição, e sobre as partes do Acordo cuja implementação poderá
começar imediatamente, tendo em conta os trabalhos realizados pelo Comité de
Monitorização da Implementação na sua última reunião em Arusha,

– Apela ao Presidente Kabila da RDC para que, com a ajuda do Presidente Bongo do Gabão e
do Vice-Presidente Zuma da África do Sul, continue  a envidar esforços no sentido de uma
aproximação entre as FDD e o Governo do Burundi, e reitera o seu apelo aos governos dos
países da região para que cessem todas as formas de ajuda e de cooperação com aqueles
grupos e utilizem a sua influência para os instarem a cessar as suas actividades,

– Exorta o Governo do Burundi e os responsáveis políticos de todas as partes a fazerem tudo o
que estiver ao seu alcance para restaurar um clima de confiança na capital do país,
Bujumbura,



INFORMAÇÕES GERAIS 27

Boletim 14.05.2001 - PT - PE 299.528

– Reitera o seu continuado apoio ao restabelecimento da paz no Burundi e à reconciliação
nacional e o seu empenho em continuar mitigar o sofrimento da população, na perspectiva de
uma retomada da cooperação para o desenvolvimento.

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.

____________________

73/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a visita a Belgrado do Representante Especial

do Secretário-Geral da ONU no Kosovo, Hans Haekkerup
Bruxelas, 6 de Abril de 2001

A União Europeia congratula-se com a visita a Belgrado, em 5 de Abril de 2001, do Representante
Especial do Secretário-Geral da ONU no Kosovo, Hans Haekkerup. O encontro que teve com o
Presidente da RFJ, Vojislav Kostunica, constitui um passo importante para o desenvolvimento de
uma relação construtiva entre a Missão das Nações Unidas no Kosovo (MINUK) e o Governo da
RFJ.

A UE saúda calorosamente o apoio manifestado pelo Presidente Kostunica aos esforços
desenvolvidos pela MINUK para instituir um quadro jurídico para o Kosovo, bem como a sua
confirmação de que os sérvios do Kosovo participarão nesse processo.

A UE recorda os anteriores compromissos por parte das autoridades da RFJ/Sérvia no que respeita à
libertação dos presos políticos da comunidade albanesa do Kosovo que ainda permanecem na
prisão. A UE apoia a ideia da criação de um mecanismo comum (RFJ/MINUK) que permita
esclarecer o destino de todos os desaparecidos, tendo em vista também a participação dos sérvios
afectados pelo conflito, da comunidade albanesa do Kosovo e de outros representantes da sociedade
civil.
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A UE insta mais uma vez os dirigentes albaneses do Kosovo a servirem-se da sua influência para
pôr termo à violência e às perseguições contra as minorias. Incentiva a KFOR e a MINUK a que
continuem a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a segurança das comunidades que
constituem minorias na região e a que criem condições que permitam o regresso em segurança e
com dignidade de todos os refugiados e deslocados do Kosovo.

A UE aguarda com expectativa a instalação formal de uma representação da MINUK em Belgrado.

____________________

74/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
relativa ao processo de paz IGAD

Bruxelas, 11 de Abril de 2001

A União Europeia tem apoiado sistematicamente a iniciativa de paz IGAD, mas também tem
manifestado a sua apreensão quanto à estagnação do processo de paz.

Por conseguinte, a União Europeia regista com bastante interesse a visita do Presidente Daniel arap
Moi a Khartoum em 29 e 30 de Março de 2001, com o objectivo de relançar  e fazer avançar o
processo de paz no Sudão, sob os auspícios do IGAD.

A União Europeia regozija-se pelo acordo alcançado pelo Quénia e pelo Sudão quanto à
organização de uma Cimeira do Comité IGAD para o Sudão, apelando ao Quénia para que
convoque essa Cimeira o mais depressa possível, na sua qualidade de Presidente do Comité IGAD.

É essencial que haja um envolvimento activo do IGAD a alto nível político para que se registem
avanços concretos no sentido de pôr termo à guerra. Todavia, é ainda mais importante uma firme
determinação política, tanto da parte do Governo do Sudão como do SPLM/A, na busca de uma
solução pacífica para o conflito. Assim, a União Europeia apela às partes para que enveredem por
uma negociação consistente e sem quebras tendo em vista uma solução política, justa e durável, do
conflito no Sudão, e considera que é primordial proceder urgentemente a um cessar-fogo global,
controlado eficazmente por observadores aceites por ambas as partes, no contexto do processo das
negociações IGAD em curso.

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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75/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, relativa a uma declaração dos
países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia,

de Chipre, Malta e Turquia, países também associados, e dos países da EFTA que são
membros do Espaço Económico Europeu, sobre a prorrogação da Posição Comum relativa à

Birmânia/Mianmar
Bruxelas, 12 de Abril de 2001

Os países da Europa Central e Oriental associados à União Europeia, Chipre, Malta e Turquia,
países também associados, e os países da EFTA que são membros do Espaço Económico Europeu
declaram que subscrevem os objectivos da Posição Comum 2001/284/PESC, definida pelo
Conselho da União Europeia em 9 de Abril de 2001 com base no artigo 15.º do Tratado da União
Europeia, que prorroga a Posição Comum relativa à Birmânia/Mianmar. Mais declaram que
assegurarão a conformidade das suas políticas nacionais com a referida posição comum.

A União Europeia regista e saúda este compromisso.

____________________

76/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre o Nepal
Bruxelas, 12 de Abril de 2001

A União Europeia manifesta a sua profunda preocupação com a grave escalada de violência e perda
de vidas humanas que ocorreram no contexto da insurreição maoísta no Nepal nos últimos dias e
apresenta as suas condolências às famílias das vítimas. A União Europeia condena tais graves actos
de violência mortífera.

A União Europeia manifesta o seu apoio à governação democrática e ao processo democrático
consagrados na Constituição do Nepal, instando todas as partes a que, na busca de uma solução,
respeitem plenamente os direitos humanos e reforcem a democracia e o Estado de direito no Nepal.
A União Europeia reitera a sua convicção de que a expectativa de viver em segurança é legítimo
direito dos cidadãos, e de que é legítimo direito dos governos zelar pela segurança e pelo bem-estar
das suas populações.
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A União Europeia insta todas as partes a redobrar de esforços para encontrar uma solução
negociada e pacífica para o actual conflito, a fim de promover um desenvolvimento estável e
continuado no Nepal.

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.

____________________

77/2001

Declaração da Presidência em nome da União Europeia
sobre as eleições presidenciais e legislativas no Peru

Bruxelas, 12 de Abril de 2001

A União Europeia congratula-se com as eleições gerais presidenciais e legislativas de 8 de Abril no
Peru, nas quais o Governo, as autoridades eleitorais e a sociedade civil demonstraram um firme
empenho na democracia.

A União Europeia deseja estender a sua gratidão ao Governo transitório pelo convite alargado a
observadores nas eleições gerais de 2001. No entender da União Europeia, as eleições foram
realizadas numa atmosfera de liberdade, justiça e transparência. Os resultados provisórios parecem
fruir de um alto grau de aceitação por parte dos agrupamentos políticos e dos candidatos
presidenciais, o que traduz um espírito democrático que constitui um bom presságio para o futuro.

De acordo com os resultados provisórios, terá lugar uma segunda volta de eleições. A União
Europeia confirma pela presente declaração que cumprirá igualmente o seu compromisso de
observação eleitoral na segunda volta das eleições.

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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78/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a escalada de violência no Médio Oriente

Bruxelas,  18 de Abril de 2001

A União Europeia manifesta a sua profunda preocupação com a perigosa escalada de violência no
Médio Oriente. O ataque israelita a objectivos sírios no Líbano – o primeiro desde há muitos anos –,
efectuado em retaliação contra os ataques do Hezbollah à região de Shebaa, constituiu uma resposta
excessiva e desproporcionada. Além disso, o recurso excessivo ao exército e a reacção
desproporcionada de Israel aos ataques de morteiro lançados a partir dos territórios sob
administração palestina contra objectivos israelitas contribuem para a escalada de violência e
agravam o conflito. As incursões de Israel em territórios controlados pelos Palestinianos são ilegais
e não devem repetir-se.

Há que inverter a espiral de violência. Poderá ser alto o preço a pagar pelos povos da região. A
União Europeia insta todas as partes a agir com o máximo de contenção, a restabelecer a calma e a
fazer tudo o que estiver ao seu alcance para prevenir acções susceptíveis de causar novas vítimas.

A União Europeia continua convicta de que não existe alternativa para uma solução negociada com
base no direito internacional – designadamente nas Resoluções 242 e 338 das Nações Unidas – e no
princípio "terra pela paz". A União insta ambas as partes a envidar esforços sérios para encontrar
uma solução negociada neste momento crítico e congratula-se com as acções empreendidas neste
sentido, tais como a iniciativa egípcio-jordana.

____________________

79/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
por ocasião do terceiro aniversário do assassinato do Bispo Gerardi, em 26 de Abril de 2001

Bruxelas, 25 de Abril de 2001

A União Europeia presta a mais sentida homenagem à memória de Monsenhor Juan José Gerardi,
três anos passados sobre o seu brutal assassinato, congratulando-se com o recente início do
julgamento dos seus homicidas.

A União Europeia registou com agrado o facto de o Presidente Alfonso Portillo ter vindo a
manifestar repetidamente a sua determinação em que seja elucidado o assassinato de Monsenhor
Gerardi. A União manifesta a sua simpatia e o seu apoio aos juízes, autoridades judiciais, juristas e
outros intervenientes que têm passado pelas dificuldades de todo este processo de investigação e
julgamento, particularmente àqueles que têm sido alvo de ameaças e de agressões.
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A União Europeia encara com grande preocupação o número crescente de ameaças e de agressões
dirigidas não só contra juízes e membros das autoridades judiciais, mas também contra activistas
dos direitos humanos, jornalistas e dirigentes políticos. A União Europeia condena vivamente estes
actos, que impedem que se avance no reforço do Estado de direito, e insta o Governo da Guatemala
a proteger os que deles sejam alvo e a proceder à investigação dos incidentes, para que se possam
instaurar procedimentos criminais destinados a punir os responsáveis.

A União Europeia apela a todos os guatemaltecos para que respeitem os direitos humanos e o
Estado de direito. Insta as autoridades competentes a combater a impunidade perante a lei e a
implementar as recomendações da Comissão para a Clarificação Histórica, com especial destaque
para a criação de um organismo de acompanhamento. A União Europeia salienta igualmente a
importância das recomendações contidas no relatório do Projecto de Recuperação da Memória
Histórica (REMHI), intitulado "Guatemala: Nunca Más".

A União Europeia encoraja vivamente todos os guatemaltecos, particularmente os titulares de
cargos de poder, a renovar os esforços de implementação dos Acordos de Paz, que continuam a ter
um papel central e determinante a desempenhar no reforço da democracia, na reconciliação nacional
e no desenvolvimento da Guatemala.

Por último, a União Europeia reitera a importância intrínseca do esclarecimento do assassinato de
Monsenhor Gerardi, bem como da punição dos homicidas, no contexto dos esforços tendentes a
combater a impunidade e a consolidar uma sociedade regida pelo primado do direito.

A União Europeia está desejosa de manter relações bilaterais construtivas com a Guatemala,
baseadas no respeito dos direitos humanos e na implementação dos Acordos de Paz.

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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80/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
por ocasião do estabelecimento definitivo da Zona de Segurança Temporária

entre a Etiópia e a Eritreia
Bruxelas,  20 de Abril de 2001

A União Europeia congratula-se com o estabelecimento formal da Zona de Segurança Temporária
(TSZ) em 18 de Abril, tal como comprovado pela Missão das Nações Unidas na Etiópia e Eritreia
(UNMEE). O estabelecimento da TSZ representa um passo fundamental para que continue a ser
implementado o acordo de paz entre a Etiópia e a Eritreia.

A União Europeia reitera o seu firme apoio ao Acordo de Paz assinado em Argel, em
12 de Dezembro de 2000, e ao Acordo de Cessação das Hostilidades assinado em Argel, em
18 de Junho de 2000.

A União Europeia reitera o seu apoio aos esforços do Representante Especial do Secretário-Geral
das Nações Unidas e apela à Etiópia e à Eritreia para que cooperem plenamente com a UNMEE no
cumprimento do seu mandato. A União apela a ambas as partes para que honrem o seu
compromisso de respeitar o princípio da liberdade de circulação da UNMEE na sua zona de
operações, para que criem com urgência um corredor aéreo directo entre Addis Abeba e Asmara e
para que libertem de imediato os prisioneiros de guerra que continuam detidos. A União insta
igualmente as partes a absterem-se de fornecer qualquer tipo de apoio a grupos da oposição armada
que possam ameaçar a Zona de Segurança Temporária e as operações da UNMEE.

A União Europeia incentiva os Governos da Etiópia e da Eritreia a enveredar pelo caminho da
normalização e da reconciliação duradoura.

A cooperação regional é de importância crucial para o desenvolvimento estável e sustentável do
Corno de África. A União Europeia está empenhada em continuar a apoiar o processo de paz e a
prestar assistência às populações afectadas pelo conflito. Verificando-se um contínuo progresso no
processo de paz, a União Europeia deseja apoiar a consolidação da paz, a reconstrução e o
desenvolvimento e contribuir para o estabelecimento de um diálogo sobre medidas de confiança e
sobre os esforços a envidar na via da normalização, da cooperação sobre todos os aspectos de
interesse mútuo e de uma reconciliação duradoura entre a Etiópia e a Eritreia.

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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82/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre o referendo relativo à adopção da Constituição da República da Ossécia do Sul

Bruxelas,  20 de Abril de 2001

A UE deplora vivamente o "referendo" relativo à adopção da Constituição da República da Ossécia
do Sul que teve lugar em 8 de Abril na Ossécia do Sul (Geórgia).

A realização do referendo em nada contribui para as medidas de confiança, dificultando antes o
alcance e a eficácia da assistência prestada pela UE à região.

A UE apoia os esforços da OSCE no sentido de facilitar um processo de negociação. Contudo, a
realização do referendo vai no sentido contrário ao dos esforços envidados pela OSCE no sentido de
assistir as partes na procura de uma solução para o conflito.

A realização do referendo não diminui de forma alguma a necessidade de a Ossécia do Sul procurar
uma solução de compromisso que respeite o direito internacional e, em particular, a integridade
territorial da Geórgia. A UE espera que a Ossécia do Sul aceite o convite do Presidente em
exercício da OSCE para participar na reunião de Bucareste sobre a resolução do conflito na Ossécia
do Sul.

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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83/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre
a situação dos meios de comunicação social na Federação Russa

Bruxelas, 20 de Abril de 2001

A liberdade de expressão e o pluralismo dos meios de comunicação social são princípios
democráticos fundamentais e constituem valores fulcrais da parceria UE-Rússia. Contam-se entre as
mais importantes conquistas do povo russo durante os últimos dez anos. A União Europeia está,
pois, profundamente preocupada com os recentes acontecimentos ocorridos na Rússia.

A Presidência da UE expressou recentemente a sua preocupação pelas circunstâncias que rodearam
a aquisição da NTV, o maior canal televisivo independente de cobertura nacional da Rússia, pela
Gazprom, empresa de que o Governo russo é o principal accionista.  As contínuas acções contra a
NTV e outros meios de comunicação, na sequência da aquisição da estação televisiva, avivaram tais
preocupações tanto na Rússia como no estrangeiro, prejudicando a imagem democrática da Rússia.

Sem pretender interferir nos procedimentos legais da Federação Russa, a União Europeia sente a
necessidade de chamar a atenção para o impacto político das referidas acções no ambiente em que
operam os meios de comunicação, que devem manter-se independentes e livres de qualquer
interferência estatal. De facto, este tipo de acções pode ser interpretado como um incentivo a que,
em toda a Federação Russa, sejam empreendidas acções tendentes a limitar a liberdade dos meios
de comunicação, nomeadamente a nível regional e local.

A fim de contrariar essa impressão, a União Europeia aconselharia firmemente os líderes políticos
da Rússia a tranquilizarem a sociedade russa e os parceiros internacionais, dando garantias de que a
apoiam plenamente a manutenção e o desenvolvimento de meios de comunicação pluralistas e
independentes, como pedra angular da democracia russa.  A União Europeia insta ainda os líderes
políticos russos a fornecerem claras garantias de que o pluralismo dos meios de comunicação russos
constitui uma prioridade política e de que continuarão a ter um papel activo na promoção dessa
política e na salvaguarda da independência dos meios de comunicação a nível federal, regional e
local. Não poderá haver Estado democrático e moderno sem uma sociedade civil forte e meios de
comunicação livres, em que cada cidadão disponha de um franco acesso à informação veiculada por
meios independentes.

____________________
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84/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia, sobre as eleições legislativas
realizadas no Montenegro em 22 de Abril de 2001

Bruxelas,  23 de Abril de 2001

A União Europeia congratula-se por as eleições legislativas no Montenegro terem decorrido em boa
ordem e constata que o processo eleitoral seguiu os padrões europeus. A União Europeia aguarda
agora com expectativa a formação de um governo que prossiga na via da reforma democrática e
conduza uma política respeitadora da vontade dos cidadãos do Montenegro.

A União Europeia insta o novo Governo montenegrino a reatar sem demora o diálogo com
Belgrado, tendo em vista redefinir de comum acordo as relações federais, em conformidade com os
princípios democráticos e de uma forma que assegure a estabilidade da região. O êxito desse
diálogo, que exclui toda e qualquer acção unilateral, permitirá à União Europeia continuar a dar ao
Montenegro o seu apoio político, económico e financeiro.

A fim de dar mais peso a esta mensagem, vai deslocar--se a Podgorica e a Belgrado, em 24-25 de
Abril, uma Tróica de altos funcionários da União Europeia.

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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86/2001

Declaração da Presidência, em nome da União Europeia,
sobre a libertação do "Grupo Djakova/Djakovica

Bruxelas, 26 de Abril de 2001

A União Europeia congratula-se com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal da Sérvia no
sentido da libertação dos 145 kosovares albaneses pertencentes ao chamado "Grupo
Djakova/Djakovica". Em Maio de 2000, estas pessoas haviam sido condenadas colectivamente a
penas de prisão entre sete e treze anos, por actos de terrorismo alegadamente cometidos durante a
campanha da NATO de 1999.

Esta decisão constitui, por parte de Belgrado, mais um acto de rectificação das sentenças
politicamente tendenciosas proferidas durante o regime de Milosevic. A União Europeia espera
agora que a Sérvia conclua a revisão dos restantes processos o mais rapidamente possível, a fim de
corrigir as injustiças da era Milosevic. Tal atitude constituiria mais uma medida criadora de
confiança, conducente à redução das tensões.

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 pelos países da EFTA
que são membros do Espaço Económico Europeu.

____________________

87/2001

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

Bruxelas,  26 de Abril de 2001

A União Europeia está a acompanhar com especial atenção os recentes acontecimentos na Ucrânia.
Está seriamente preocupada pelo facto de, na sequência da queda do Governo de Viktor
Yushchenko, se poder vir a assistir a um retrocesso da reforma política e económica, atendendo aos
consideráveis resultados alcançados por esse Governo durante o ano passado.

No entender da União Europeia, o Primeiro-Ministro Yushchenko empenhou-se na introdução de
verdadeiras reformas económicas e estruturais na Ucrânia, o que se revelou uma tarefa muito difícil
em que, atendendo às circunstâncias, os resultados obtidos foram notáveis. Pela primeira vez desde
há muitos anos, verificaram-se tendências positivas na economia da Ucrânia, tendo sido ao mesmo
tempo respeitadas as prioridades sociais.
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A União Europeia reitera a sua opinião segundo a qual as reformas económicas e estruturais
implementadas pelo Primeiro-Ministro Yushchenko na Ucrânia são inevitáveis e essenciais, como
em todos os países em fase de transição. Sem essas reformas de carácter abrangente, não poderá
haver no país um desenvolvimento positivo e sustentável. A continuação dos progressos neste
sentido constitui também uma condição prévia para um aprofundamento das relações com a UE.

A União Europeia entende que actualmente a Ucrânia deverá dar prioridade à consolidação do
processo de reforma política e económica, a fim de construir uma sociedade estável e próspera
assente nos valores comuns da democracia, numa sociedade civil forte e nos princípios da economia
de mercado. Estes aspectos são cruciais para a Ucrânia, e também muito importantes para a
manutenção da confiança do mundo exterior. A União Europeia insta o Presidente, o Governo e o
Parlamento da Ucrânia a estabelecerem um diálogo reforçado e construtivo no interesse de todas as
partes, inclusive do povo ucraniano.

A União Europeia reitera o seu apoio a uma Ucrânia forte, estável, democrática e orientada para a
Europa.

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.

____________________

As declarações nº 81 e 85 não estão disponiveis.
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COMITE ECONOMICO E SOCIAL

REUNIÃO PLENÁRIA

DE 28 E 29 DE MARÇO DE 2001

SÍNTESE DOS PARECERES ADOPTADOS

Os pareceres do CES estão acessíveis na íntegra  e nas 11 línguas oficiais no
sítio Internet do Comité, no seguinte endereço:

http://www.esc.eu.int (rubrica "Documentos")

1. SECÇÃO MERCADO ÚNICO, PRODUÇÃO E CONSUMO

•  A livre circulação de pessoas no mercado único (Observatório do Mercado Único)
Relator: H. J. WILMS  (Trabalhadores – D)

− Referência: Parecer de iniciativa – CES 406/2001
 

− Pontos principais: O presente parecer aborda vários temas importantes, com vista a assegurar a
liberdade de movimento após o alargamento da UE; controlo da imigração; comparabilidade e
disponibilidade dos dados das instituições de segurança social; disponibilizar os dados dos
registos centrais de empresas nacionais; melhorar o aconselhamento aos imigrantes e emigrantes;
melhorar a EURES; melhorar a execução das decisões judiciais e multas.
O Comité propõe que a Comissão informe o Observatório do Mercado Único do CES, com
regularidade, sobre os seguintes temas e actividades:

− coordenação das actividades das instituições públicas, da EURES e das organizações sem fins
lucrativos;

− licenciamento de organizações sem fins lucrativos no domínio do aconselhamento de
migrantes;

− coordenação do apoio quer substantivo quer financeiro às redes de aconselhamento;
− realização de estudos e estatísticas sobre a livre circulação;
− apoio aos Estados-Membros e aos parceiros sociais sobre todas as questões relacionadas com

a livre circulação.

− Contacto: Jakob Andersen (Tel.: 32 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

http://www.cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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•  Patente comunitária
Relator: J. SIMPSON  (Interesses Diversos – UK)

− Referência: COM(2000) 412 final – 2000/0177 CNS – CES 411/2001
 
− Pontos principais: O Comité acolhe favoravelmente e apoia a iniciativa da Comissão de propor

um regulamento para facilitar a criação de uma patente comunitária.

O Comité aprova a proposta para a Comunidade aderir à  Convenção de Munique como meio de
instituir a patente comunitária.

O Comité confia em que a Organização Europeia de Patentes acolherá com agrado esta proposta
e colaborará na sua execução de modo a dar um novo impulso à inovação e investigação na
Comunidade Europeia.

O Comité concorda que existem excelentes e legítimas razões para se criar a patente comunitária
pela via de pertinente regulamento.

O Comité reconhece que a proposta para recorrer aos procedimentos do Instituto Europeu de
Patentes para efeitos de registo de uma patente comunitária é lógica e mais simples do que
qualquer proposta de criar um sistema paralelo.

O Comité considera que a característica essencial da proposta relativa ao requerimento da
patente comunitária reside na facilidade com que esta poderá coexistir com disposições vigentes
para idêntico procedimento relativamente à patente nacional e europeia.

O Comité considera que a perspectiva de custos mais baixos para a patente comunitária constitui
um ponto crucial do sistema proposto.  A proposta da Comissão significa que o custo da patente
comunitária poderá ser consideravelmente inferior aos de uma patente europeia registada em
diversos países da Comunidade.

Examinadas outras alternativas, o Comité defende a proposta da Comissão: registo integral da
patente comunitária numa das três línguas processuais e tradução das reivindicações nas outras
duas línguas de processo.

Para que a patente comunitária funcione eficazmente, é essencial definir com clareza os
mecanismos jurídicos de cada uma das fases processuais para que possam ser capazmente
compreendidos.



INFORMAÇÕES GERAIS 41

Boletim 14.05.2001 - PT - PE 299.528

Entende o Comité que a garantia da eficácia e eficiência da patente comunitária passa pela
instauração de uma jurisdição competente à escala comunitária e apoia a proposta de criar um
tribunal comunitário da propriedade intelectual de acordo com as modalidades definidas pela
Comissão, com a ressalva que as funções de primeira instância sejam assumidas pelos tribunais
nacionais especializados que funcionem como tribunal comunitário de primeira instância (no
país do domicílio do requerente ou da ocorrência da infracção).

É preciso garantir que o Tribunal Comunitário da Propriedade Intelectual seja acessível por parte
das pequenas empresas. Seria inaceitável que o tribunal comunitário estivesse, na prática, vedado
às PME e aos pequenos centros de pesquisa devido aos custos que isso implica.

− Contacto: Birgit FULAR (Tel.: 32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

•  Instituições de realização de planos de pensões profissionais
Relator: J. van DIJK  (Trabalhadores – NL)

− Referência: COM(2000) 507 final – 2000/0260 COD – CES 403/2001
 

− Pontos principais: O Comité Económico e Social acolhe favoravelmente esta primeira directiva,
cujos objectivos subscreve. Considera que a protecção dos membros deve ser prioritária  e que a
directiva em apreço constitui um passo em frente no sentido de uma adequada protecção dos
membros.

Subscreve também o objectivo de realizar um mercado único para as instituições de pensão de
reforma. Deste modo, podem essas instituições utilizar as oportunidades alargadas que o
mercado único proporciona, ao mesmo tempo que se estabelecem critérios suficientes para
garantir a salvaguarda dos interesses dos membros.

O parecer comenta os seguintes aspectos:

− o objecto da proposta de directiva;
− a necessidade de legislação UE sobre a fiscalidade das pensões;
− a necessidade de o desenvolvimento das pensões do Pilar II não minarem as pensões do

Estado;
− o efeito do Euro nas regras de investimento propostas;
− a necessidade dos beneficiários participarem na gestão;
− o problema dos fundos suficientes para uma cobertura permanente.

− Contacto: Alison Imrie (Tel.: 32 2 546 9501 – e-mail: alison.imrie@esc.eu.int)

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
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•  Regras de concorrência – Artigos 81º e 82º do Tratado
Relator: E. BAGLIANO (Empregadores – I)

− Referência: COM(2000) 582 final – 2000/0243 CNS – CES 410/2001

− Pontos principais: No Livro Branco sobre a "Modernização das regras de aplicação dos
artigos 81º e 82º do Tratado CE" – publicado em Abril de 1999 – a Comissão expôs os motivos
da necessidade de uma "reforma" radical.

A "reforma" suprimiu a notificação obrigatória dos acordos, decisões e práticas concertadas
restritivos da concorrência (proibidos por força do nº 1 do artigo 81º) necessária para obter (ao
abrigo do nº 3 do mesmo artigo) a isenção da proibição (do nº 1).

De um sistema "centrado" na Comissão passamos – no que se refere à aplicação do artigo 81º na
sua totalidade (isto é, incluindo o nº 3, e sem obrigação de notificação) – a um sistema
"descentralizado" baseado nas autoridades nacionais competentes em matéria de concorrência e
nos tribunais nacionais, que intervêm apenas de forma ex post em caso de litígio.

O regulamento proposto pela Comissão é o primeiro passo na direcção certa para a execução da
reforma. O Comité Económico e Social está plenamente de acordo e apoia a Comissão nesta sua
medida, corajosa e inovadora.

É, contudo, necessário e útil sublinhar que a proposta da Comissão, embora contendo alguns
princípios essenciais da estrutura fundamental da reforma não oferece um quadro normativo
completo e não permite, portanto, uma adequada e eficaz avaliação global. Faltam ainda
elementos importantes da reforma. De facto, tanto o texto do articulado, como a exposição e
motivos, remetem por diversas vezes para ulteriores actos da Comissão (regulamentos,
comunicações, orientações, directrizes) em aspectos não secundários e sem indicar
suficientemente conteúdos, critérios, limites e prazos.

− Contacto: Alison Imrie (Tel.: 32 2 546 9501 – e-mail: alison.imrie@esc.eu.int)

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
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•  Embarcações de recreio
Relator: S. COLOMBO (Trabalhadores – I)

− Referência: COM(2000) 639 final – 2000/0262 COD – CES 397/2001

− Contacto: João Pereira Dos Santos (Tel.: 32 2 546 9245 – e-mail:
joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

____________________

2. SECCÃO DE TRANSPORTES, ENERGIA, INFRAESTRUCTURAS,
SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

•  Protecção dos passageiros dos transportes aéreos
Relator: G. von SCHWERIN (Trabalhadores – D)

− Referência: COM(2000) 365 final – CES 398/2001
 
− Pontos principais: O Comité apoia a intenção da Comissão de proteger melhor os interesses dos

passageiros dos transportes aéreos.

É de opinião de que se deve fixar juridicamente um padrão mínimo necessário de direitos
imprescindíveis dos passageiros dos transportes aéreos, o qual seria completado pelos acordos
voluntários das transportadoras e dos aeroportos. Caso os acordos voluntários com as
companhias aéreas e os aeroportos não regulamentem de forma suficiente os direitos dos
consumidores, o Comité defende uma solução inteiramente pela via legislativa.

Tanto a auto-regulação como a adopção de medidas legislativas deverão contribuir para uma
maior transparência dos direitos dos consumidores e dos preços. Os direitos dos consumidores
em casos de sobre-reservas (denied boarding – recusa de embarque) têm de ser melhorados.

O Comité apoia uma transmissibilidade geral dos bilhetes de avião. Neste contexto, há que
garantir que as condições para as tarifas especiais não se processam através de marcações vazias,
que seriam depois transmitidas aos passageiros que fizessem a marcação mais tarde. O Comité
congratula-se, aliás, com as novas condições de transporte da IATA (período de validade de um
bilhete, franquia de bagagem, reembolsos, responsabilidade por danos).

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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O Comité apoia a intenção da Comissão de melhorar os direitos dos deficientes e de lhes prestar,
por exemplo, assistência gratuita nos percursos de e para o avião, ou até suportar estes custos.

Na opinião do Comité, a Comissão deveria garantir um procedimento justo e comparar serviços
comparáveis nos relatórios sobre o consumo que pretende instaurar, os quais contribuirão para
aumentar a transparência da qualidade dos serviços das transportadoras aéreas e dos aeroportos.

O Comité considera útil a integração das associações de consumidores no processo para
constituir uma representação dos passageiros significativa.

− Contacto: Luís Lobo (Tel.: 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Domínio Internet "EU"
Relator: P. MORGAN (Empregadores – UK)

− Referência: COM(2000) 827 final – 2000/0328 COD – CES 399/2001

− Contacto: Robert Steinlechner (Tel.: 32 2 546 82 87-  e-mail: robert.steinlechner@esc.eu.int)

____________________

3. SECÇÃO AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL,
AMBIENTE

•  Higiene dos géneros alimentícios
Relator: P. VERHAEGHE (Empregadores – B)

− Referência: COM(2000) 438 final – 2000/178-179-180 COD – 181 CNS – 182 COD –
CES 405/2001

 
− Pontos principais: O Comité subscreve em particular:

•  os princípios subjacentes às novas propostas (3º e 12º considerandos da proposta de
Regulamento 2000/0178), nomeadamente:

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
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− o princípio de que o produtor é o principal responsável pela segurança dos géneros
alimentícios;

− a abordagem da exploração à mesa;
− a obrigação de aplicar o sistema de análise de risco e dos pontos críticos de controlo

(HACCP) nos sectores interessados e garantir o rastreabilidade;
− a compatibilidade com os acordos comerciais internacionais.

•  a escolha do regulamento em vez da directiva, na medida em que o primeiro, ao limitar as
possibilidades de interpretação dos Estados-Membros, permite uma melhor protecção do
consumidor e uma concorrência mais leal entre as empresas.

O Comité regista com satisfação que os novos regulamentos são aplicáveis a todas as fases da
produção e da distribuição dos géneros alimentícios. Em particular, ao arrepio da legislação
actual, aplicam-se a todo o sector primário, isto é, aos produtos agrícolas, pecuários, cinegéticos
e piscícolas. Considera, porém, que o âmbito de aplicação deveria incluir, de um modo geral, a
produção de todos os ingredientes que entram na composição dos géneros alimentícios, incluindo
os produtos de origem mineral ou os resultantes de síntese química.

No entender do Comité, a exclusão do comércio retalhista do âmbito de aplicação dos novos
regulamentos não se justifica no caso dos grandes estabelecimentos de distribuição
(hipermercados e supermercados) dotados de instalações onde são preparadas enormes
quantidades de produtos de origem animal, por exemplo instalações de desmancha.

A propósito, o Comité frisa a importância de uma formação adaptada às actividades do pessoal
da empresa, porque a segurança dos produtos exige a participação de todos, cada um no nível
próprio.

O Comité considera que a gestão da marca de salubridade para os produtos transformados não
incumbe necessariamente à administração. Preconiza que a questão seja aprofundada a fim de
determinar os casos em que tal gestão poderá ser confiada a organismos privados reconhecidos.

O Comité reconhece a necessidade de reforçar a imagem dos géneros alimentícios europeus nos
mercados externos, em particular nos países em vias de desenvolvimento.

O Comité nota com satisfação que se prevê a fusão do Comité Permanente dos Géneros
Alimentícios e do Comité Veterinário Permanente. Se bem que tal não figure na actual proposta,
a fusão deverá permitir uma gestão mais simples e coerente.
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No entender do Comité este texto não define com suficiente precisão as responsabilidades
correspondentes dos Estados-Membros e da Comissão.

Quanto aos controlos sobre alimentos para animais, o Comité considera que, no atinente aos
produtos manufacturados, deviam ser realizados a montante da exploração agrícola, ao nível da
produção.

As regras sobre a inspecção da carne foram revistas, em particular para atribuir maior
importância à inspecção ante mortem.

Os géneros alimentícios europeus destinados à exportação para países terceiros devem respeitar
as regras pertinentes da legislação do país importador e/ou do Codex Alimentarius. Na falta de
tais normas, justifica-se a exigência de conformidade com a legislação europeia.

− Contacto: Nikolaos PIPILIAGKAS
(Tel.: 32 2 546 9109 – e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Segurança dos alimentos – Criação da AAE
Relator: P. VERHAEGHE (Empregadores – B)

− Referência: COM(2000) 716 final – 2000/0286 COD – CES 404/2001
 

− Pontos principais: O Comité acolhe favoravelmente a nova abordagem da legislação alimentar
comunitária, que privilegia a segurança dos alimentos, mas recomenda que a mesma seja
continuamente associada a princípios fundamentais já consagrados em que se baseia muita da
regulamentação alimentar, como a liberdade de circulação, o reconhecimento mútuo, a
proporcionalidade e a subsidiariedade. Entre os objectivos da legislação alimentar deverá ser
incluída não só a segurança alimentar, mas também outros aspectos, desenvolvendo o "modelo
alimentar europeu" assente em princípios de qualidade, diversidade e segurança, de harmonia
com o afirmado no Conselho de Agricultura de Biarritz.

Várias das sugestões avançadas no parecer do CES foram incluídas na proposta, nomeadamente
a necessidade de dar mais atenção à gestão das crises, a previsão de alguma competência
relativamente a aspectos nutricionais, assim como a inclusão da água potável na definição de
alimentos e as questões relacionadas com a aquacultura, as pescas e os produtos do mar.

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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As sugestões que não foram seguidas incluem as referentes aos aspectos sociais, que foram
remetidas para outros instrumentos jurídicos. O Comité salienta que os pareceres emitidos pela
AAE podem influir significativamente em aspectos como a segurança no trabalho, o emprego ou
a competitividade industrial e retomará estas questões em futuros pareceres sobre aspectos
específicos da segurança dos alimentos.

O CES concorda inteiramente com o termo «Autoridade» escolhido para designar o novo
organismo, dado que acentua a intenção clara de que a AAE se torne a pedra angular da futura
política comunitária em matéria de segurança alimentar. A futura AAE deveria ser investida do
poder de arbitragem final em caso de pareceres científicos conflituantes ou, pelo menos, gozar de
precedência em casos de conflito relacionados com temas do âmbito da sua responsabilidade.

Se há um consenso geral sobre a importância da futura AAE, o CES entende que dele se deve
extrair a conclusão lógica e conferir à AAE um papel no processo de decisão em matéria
alimentar, com a ênfase posta na promoção da coerência científica, sem nunca comprometer quer
a sua neutralidade quer uma separação realista entre a avaliação dos riscos e a gestão dos riscos.

O regulamento deveria apresentar, antes de mais, um plano de actuação eficaz. O verdadeiro
desafio consiste em agir melhor do que antes e em aumentar a confiança geral em toda a cadeia
alimentar. O CES tenciona seguir de perto a evolução futura das questões relacionadas com a
segurança alimentar de modo a garantir que essa evolução se oriente prioritariamente para os
resultados e para as medidas preventivas. O CES organizará, assim, avaliações periódicas da
evolução nesta área.

 
− Contacto: Silvia Calamandrei (Tel.: 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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•  Acções estruturais no sector das pescas
Relator: J. MUÑIZ GUARDADO (Interesses Diversos – E)

− Referência: COM(2000) 62 final – 2000/0235 CNS – CES 409/2001

− Contacto: Silvia Calamandrei (Tel.: 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

____________________

4. SECÇÃO UNIÃO ECONÓMICA E MONETÁRIA, COESÃO
ECONÓMICA E SOCIAL

•  Gestão Integrada das Zonas Costeiras
Relator: J. BENTO GONÇALVES  (Interesses diversos – P)

− Referência: COM(2000) 545 final – 2000/0227 (COD) – CES 401/2001
 

− Pontos principais: O Comité subscreve, de um modo geral, o teor da proposta de recomendação,
formulando, no entanto, um conjunto de observações que se inscrevem na linha das posições por
si assumidas anteriormente sobre este tema. Advoga, em particular, que:

− a GIZC tenha a possibilidade de aceder a recursos financeiros diversificados e
disponibilizados pelos orçamentos (comunitário e nacional), utilizando para o efeito os
princípios da adicionalidade e complementaridade;

− o necessário envelope financeiro seja obtido com base nos fundos estruturais e no programa
INTERREG;

− a apresentação dos projectos se enquadre em sub-programas orientados para os objectivos
específicos da gestão sustentável do litoral;

− as parcerias entre os sectores público e privado sejam estimuladas; e que
− sejam estabelecidas medidas restritivas, condicionantes das utilizações indevidas e intensivas,

que potenciam pressões insustentáveis e incompatíveis com a fragilidade ecológica das zonas
costeiras.

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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− Contacto: Alberto Allende (Tel. 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  Aspectos práticos do euro
Relator: U. BURANI (Empregadores – IT)

− Referência: COM(2000) 443 final – CES 407/2001

− Pontos principais: O Comité está de acordo com a necessidade de uma campanha de
informação multimédia – principalmente televisiva – tendo em vista a conversão em euros das
moedas nacionais, mas recomenda que seja feita em devido tempo, com o menor dispêndio
possível de dinheiro público nacional e sobretudo com uma participação mínima de
dinheiro comunitário: no plano prático cada país é responsável pela sua política de
comunicação.

Os problemas práticos associados à passagem à moeda única são múltiplos, mas não devem ser
dramatizados nem na prática nem na comunicação aos cidadãos.

− Contacto: Alberto ALLENDE (Tel.: 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  A política europeia para a cooperação transfronteiriça e a experiência do
programa INTERREG
Relator: P. BARROS VALE (Empregadores – PO)

− Referência: CES 400/2001

− Pontos principais: Da análise da experiência passada de aplicação do INTERREG, ressaltam
algumas questões importantes, que se gostaria agora reforçar:

− considera o Comité que uma reflexão atenta da Comissão é premente, no sentido de permitir a
preparação dos países menos desenvolvidos para a correcta aplicação do programa, com
efeitos directos na eficiência e eficácia deste;

− deve a Comissão prestar atenção a esta problemática, imprimindo uma maior flexibilidade no
programa,

− acentua que a descentralização do programa é também uma questão importante, porquanto
permite aos actores regionais, melhor conhecedores da realidade das regiões onde se inserem,
uma gestão mais eficaz, actuando de forma mais directa e empenhada na questão da
cooperação;

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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− deve promover o encontro de regiões divididas ao longo da história por fronteiras.
 

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

____________________

5. SECÇÃO EMPREGO, ASSUNTOS SOCIAIS E CIDADANIA

•  Protecção no caso de afluxo maciço de pessoas deslocadas
Relatora: G. CASSINA  (Trabalhadores – IT)

− Referência: COM(2000) 303 fin. – 2000/0127 (CNS) – CES 402/2001

− Pontos principais: O CES acolhe a proposta muito favoravelmente e felicita a Comissão pelo
texto , o qual, ainda que bastante denso (como evidenciado pela extensa síntese contida no
capítulo anterior) prevê uma harmonização mínima, simples e transparente de procedimentos e
comportamentos, inspirando-se no respeito elementar de valores e de direitos humanos
fundamentais e proporcionando um quadro adequado para a solidariedade entre os
Estados-Membros.

O CES considera positivo que o afluxo maciço seja declarado verificado por decisão do
Conselho, dado que só se pode esperar uma eficácia e uma operacionalidade reais através de uma
responsabilidade colectiva assumida em sede do Conselho. É, indispensável que a decisão em
questão seja ponderada mas adoptada em prazos muito curtos, por exemplo, num máximo de
3 meses a contar da proposta da Comissão.

Muito apraz ao CES que a directiva proposta estabeleça uma distinção clara entre a política de
protecção temporária e a política de asilo, concedendo embora às pessoas que beneficiam de
protecção temporária uma possibilidade clara de acesso ao processo de reconhecimento do
estatuto de refugiado.

O CES espera que a gestão de afluxos maciços de pessoas se processe com todas as sinergias
necessárias e que, portanto, para além da cooperação, através de consultas regulares com o
ACNUR e as demais organizações internacionais competentes, os Estados-Membros tomem
disposições para que os parceiros sociais e as ONG, a nível nacional e territorial, sejam
devidamente responsabilizados e envolvidos no processo.

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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O CES solicita a todos os Estados-Membros que programem previamente, nomeadamente com a
cooperação das entidades referidas no ponto anterior, uma infra-estrutura de emergência que
possa ser activada, no momento oportuno.

− Contacto: Pierluigi Brombo (Tel. 32 2 9718  e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

•  A discriminação salarial entre homens e mulheres
Relatora: S. FLORIO (Trabalhadores – IT)

− Referência: Parecer de iniciativa – CES 408/2001

− Pontos principais: O direito à igualdade de remuneração está consagrado na legislação
comunitária desde as suas origens e consolidado pelo Tratado de Amesterdão e por várias
directivas, sendo, pois, considerado um direito fundamental

Estudos recentes revelaram que a diferença de remuneração entre os homens e as mulheres se
situa em torno de 27% nos Estados-Membros da União Europeia, podendo mesmo ultrapassar os
30% em determinados países. Mesmo atendendo a determinadas diferenças estruturais
no mercado de trabalho entre homens e mulheres (idade, profissão e sector de actividade), que
não podem considerar-se discriminações, continua a existir uma diferença de 15 %.

Considera o Comité ser particularmente grave a escassez de dados actualizados sobre diferenças
salariais, pelo que exorta as instituições competentes da União Europeia e os Estados-Membros a
recolherem dados exactos. Os dados deveriam ser discriminados por sexo e comparáveis por
sector a nível europeu, nacional e regional, para que pudessem constituir uma base actualizada
para a elaboração de políticas específicas e de possíveis medidas de ajustamento e harmonização.

Recomenda-se também a realização de estudos que determinem os sectores em que predominam
e o estabelecimento de programas de ensino e formação que facilitem a inserção das mulheres
nos sectores em questão.

Na opinião do Comité é necessário rever a Directiva de 1975 (75/117/CEE) no sentido de a
adequar às actuais disposições legislativas de luta contra a discriminação e de impedir que
surjam no futuro novas formas de discriminação causadas pela maior flexibilização do mundo do
trabalho.

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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O Comité considera indispensável que a Comissão consulte previamente os parceiros sociais
para melhorar a nova legislação comunitária e prever medidas que se adequem melhor à nova
situação do mercado laboral.

− Contacto: Pierluigi Brombo (Tel. 32 2 546 9718  e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

____________________
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DIVERSOS

DOCUMENTOS APRESENTADOS AO CONSELHO EUROPEU DE ESTOCOLMO1

•  Contribuição da Comissão: Realizar o potencial da União Europeia: consolidar e alargar a
estratégia de Lisboa, Volume I + Volume II: Indicadores estruturais

(6248/01 + ADD 1) - COM(01)0079

•  Relatório final do Comité de Sábios sobre a regulamentação dos Mercados Europeus de Valores
Mobiliários

(6554/01)

•  Relatório do Conselho (ECOFIN) sobre uma regulamentação mais eficiente dos mercados de
valores mobiliários na União Europeia

(7005/01)

•  Comunicação da Comissão sobre a contribuição das finanças públicas para o crescimento e o
emprego: melhorar a sua qualidade e sustentabilidade

(5260/01) - COM(00)0846

•  Relatório conjunto do Conselho (ECOFIN)/Comissão sobre a contribuição das finanças públicas
para o crescimento e o emprego: melhorar a sua qualidade e sustentabilidade

(6997/01)

•  (ECOFIN) Council report on the Annual Report on Structural Reforms - 2001
(6998/01)

•  Relatório do Conselho (ECOFIN) sobre a lista sucinta de indicadores estruturais
(6999/01)

•  Comunicação da Comissão: Relatório sobre o funcionamento dos mercados comunitários de
produtos e capitais

(5301/01) - COM(00)0881

•  Commission Report on the implementation of the 2000 Broad Economic Policy Guidelines
(6561/01) - COM(01)0105

•  Documento do Conselho (ECOFIN) sobre os pontos principais das Orientações Gerais das
Políticas Económicas para 2001

(7001/01)

•  Status report by the EIB on the Innovation 2000 Initiative one year after: progress and
perspectives in implementation

(6556/01)

                                                
1 Os documentos COM/SEC encontram-se em EPADES PUBLIC\Greffe 2000;

Os documentos do Conselho encontram-se em EPADES PUBLIC\Docs_Autres_Institutions\Conseil\Docs_Sommets\Stockholm.
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•  Conselho "Emprego e Política Social": Conclusões da Presidência
(6853/01 + REV 1 (fr))

•  Parecer do Comité do Emprego sobre a comunicação da Comissão: Realizar o potencial da
União Europeia: consolidar e alargar a estratégia de Lisboa

(6454/01 + ADD 1)

•  Parecer do Comité da Protecção Social sobre a Comunicação da Comissão: Realizar o potencial
da União Europeia: consolidar e alargar a estratégia de Lisboa

(6455/01 + ADD 1 + ADD 2)

•  Estudo preliminar do Comité da Protecção Social sobre a viabilidade das pensões a longo prazo
(6457/01)

•  Comunicação da Comissão: Painel de avaliação relativo à execução da agenda de política social
(6452/01)

•  Comunicação da Comissão: "Novos mercados de trabalho europeus, abertos a todos, acessíveis
a todos"

(6453/01) - COM(01)0116

•  Relatório do Conselho (Educação) sobre "Os objectivos futuros concretos dos sistemas de
educação e formação"

(5980/01)

•  Conclusões do Conselho (Mercado Interno, Consumidores e Turismo) sobre os aspectos do
processo de reforma económica de Cardiff relacionados com o mercado interno

(6704/01)

•  Comunicação da Comissão: "Uma estratégia do Mercado Interno para os Serviços"
(5224/01) - COM(00)0888

•  Relatório intercalar da Comissão: "Melhorar e simplificar o ambiente regulador"
(7253/01) - COM(01)0130

•  Plano de Acção Global "eEuropa 2002" - Aprovação da lista de indicadores de aferição
suplementares

(6782/01)

•  Commission communication eEurope 2002: Impact and Priorities
(7183/01) - COM(01)0140
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•  Commission communication on the Internal market for energy and natural gas
(7218/01) - COM(01)0125

•  Carta Europeia das Pequenas Empresas: Relatório Anual de Implementação
(7125/01) - COM(01)0122

•  Primeiro relatório da Comissão sobre os progressos verificados na realização do Espaço
Europeu da Investigação e da Inovação

(7254/01) - SEC(01)0465

•  Projecto de relatório do Conselho Europeu ao Parlamento Europeu sobre os progressos
alcançados pela União Europeia em 2000

(6879/01 + COR 1)
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 DESIGNAÇÃO DE RELATORES (Competência : F = Fundo/ P = Parecer)

Nome Objecto Comissão Data Doc.

FÄRM
(PSE)

Kosovo: nova assistência financeira
excepcional para o ano 2001

BUDG (P) 25.04.01 C5-0138/01

FÄRM
(PSE)

Acordo UE/ARJM: conclusão do
acordo provisório

BUDG (P) 25.04.01

TURCHI
(UEN)

GALILEO: programa de
radionavegação por satélite;
resultados da fase de definição

BUDG (P) 25.04.01 C5-0110/01

FERREIRA
(PSE)

Alargamento a Chipre CONT (P) 26.04.01 C4-0108/99

FERREIRA
(PSE)

Pedido de adesão da Roménia CONT (P) 26.04.01 C4-0375/97

FERREIRA
(PSE)

Pedido de adesão da Eslováquia CONT (P) 26.04.01 C4-0376/97

FERREIRA
(PSE)

Pedido de adesão da Polónia CONT (P) 26.04.01 C4-0109/99

FERREIRA
(PSE)

Pedido de adesão da Hungria CONT (P) 26.04.01 C4-0113/99

FERREIRA
(PSE)

Pedido de adesão da Turquia CONT (P) 26.04.01 C5-0036/00

FERREIRA
(PSE)

Pedido de adesão da Letónia CONT (P) 26.04.01 C4-0377/97

FERREIRA
(PSE)

Pedido de adesão da Estónia CONT (P) 26.04.01 C4-0110/99

FERREIRA
(PSE)

Pedido de adesão da Lituânia CONT (P) 26.04.01 C4-0379/97

FERREIRA
(PSE)

Pedido de adesão da Bulgária CONT (P) 26.04.01 C4-0380/97

FERREIRA
(PSE)

Pedido de adesão da República Checa CONT (P) 26.04.01 C4-0111/99
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

FERREIRA
(PSE)

Pedido de adesão da Eslovénia CONT (P) 26.04.01 C4-0112/99

FERREIRA
(PSE)

Adesão de Malta CONT (P) 26.04.01 C4-0163/99

HEATON-
HARRIS
(PPE-DE)

Orçamento rectificativo e suplementar
nº 3/2001

CONT (P) 26.04.01

STAES
(VERTS/ALE)

Kosovo: nova assistência financeira
excepcional para o ano 2001

CONT (P) 26.04.01 C5-0138/01

Grupo
PSE

Trabalhos da Assembleia Paritária
ACP/UE em 2001

DEVE (F) 10.04.01

GASOLIBA I
BÖHM
(ELDR)

Estatuto de Sociedade Europeia ECON (P) 10.04.01 C3-0142/89

HERZOG
(GUE/NGL)

Energia: estratégia europeia de
segurança do aprovisionamento. Livro
Verde

ECON (P) 10.04.01 C5-0145/01

KATIFORIS
(PSE)

Tabacos manufacturados: estrutura e
taxas do imposto especial sobre o
consumo (alt. das direct. 92/79/CEE,
92/80/CEE e 9

ECON (F) 10.04.01 C5-0139/01

SARTORI
(PPE-DE)

Mecanismo de apoio financeiro a
médio prazo às balanças de
pagamentos dos Estados-Membros
(revogação do Reg. 1969/88)

ECON (F) 10.04.01 C5-0121/01

ATTWOOLL
(ELDR)

Salário igual por trabalho igual EMPL (P) 04.04.01

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Política do ambiente e
desenvolvimento sustentável:
preparação do Conselho de Göteborg

EMPL (P) 05.04.01

AYUSO
GONZÁLEZ
(PPE-DE)

Energia: estratégia europeia de
segurança do aprovisionamento. Livro
Verde

ENVI (P) 10.04.01 C5-0145/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

FLORENZ
(PPE-DE)

Máquinas (alt. Directiva 95/16/CE) ENVI (P) 11.04.01 C5-0035/01

KRONBERGER
(NI)

Transportes rodoviários: ecopontos
aplicáveis aos veículos pesados em
trânsito pela Áustria (alt. Protocolo 9,
Acto)

ENVI (P) 11.04.01 C5-0769/00

LIESE
(PPE-DE)

Espaço europeu da investigação:
acções em matéria de investigação e
ensino, programa-quadro 2002-2006

ENVI (P) 11.04.01 C5-0171/01

MAATEN
(ELDR)

Tabacos manufacturados: estrutura e
taxas do imposto especial sobre o
consumo (alt. das direct. 92/79/CEE,
92/80/CEE e 9

ENVI (P) 11.04.01 C5-0139/01

Grupo
PPE-DE

Protecção do ambiente: luta contra a
criminalidade, infracções e sanções
penais

ENVI (F) 26.04.01 C5-0116/01

GRÖNER
(PSE)

Espaço europeu da investigação:
acções que visam contribuir para a
sua realização; programa-quadro
plurianual

FEMM (P) 10.04.01 C5-0087/01

THEORIN
(PSE)

Organização do tempo de trabalho:
situação relativa à transposição da
Directiva 93/104/CE

FEMM (P) 24.04.01 C5-0147/01

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

O Tratado de Nice e o futuro da
União Europeia

ITRE (P) 24.04.01

LINKOHR
(PSE)

Termo de vigência do Tratado CECA:
programa de investigação do "Fundo
para a Investigação do Carvão e do
Aço", orientaçõ

ITRE (F) 11.04.01 C5-0167/01

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Pedido de adesão da Polónia JURI (P) 11.04.01 C4-0109/99

BERGER
(PSE)

Pedido de adesão da República Checa JURI (P) 11.04.01 C4-0111/99
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

FERRI
(PPE-DE)

Mediação de seguros JURI (P) 11.04.01 C5-0484/00

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

A personalidade jurídica da União
Europeia

JURI (P) 11.04.01

ROTHLEY
(PSE)

Pedido de adesão da Hungria JURI (P) 11.04.01 C4-0113/99

TITLEY
(PSE)

Pedido de adesão da Estónia JURI (P) 11.04.01 C4-0110/99

WIELAND
(PPE-DE)

Tabacos manufacturados: estrutura e
taxas do imposto especial sobre o
consumo (alt. das direct. 92/79/CEE,
92/80/CEE e 9

JURI (P) 11.04.01 C5-0139/01

LEHNE
(PPE-DE)

Mercado financeiro europeu:
contratos de garantia financeira e
segurança jurídica

JURI (P) 24.04.01 C5-0131/01

WUORI
(VERTS/ALE)

Protecção do ambiente: luta contra a
criminalidade, infracções e sanções
penais

JURI (P) 14.05.01 C5-0116/01

Lord
INGLEWOOD
(PPE)

Mercado dos capitais e serviços
financeiros: aplicação das normas
internacionais de contabilidade

JURI (F) 24.04.01 C5-0061/01

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Protecção do ambiente: luta contra a
criminalidade, infracções e sanções
penais

LIBE (P) 25.04.01 C5-0116/01

POIGNANT
(PSE)

Espaço europeu da investigação:
acções que visam contribuir para a
sua realização; programa-quadro
plurianual

PECH (P) 24.04.01 C5-0087/01

ATTWOOLL
(ELDR)

Conservação dos recursos da pesca:
recuperação da unidade populacional
de bacalhau no mar da Irlanda (alter.
Regul. (CE)

PECH (F) 24.04.01 C5-0140/01
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Nome Objecto Comissão Data Doc.

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

Espaço europeu da investigação:
acções que visam contribuir para a
sua realização; programa-quadro
plurianual

RETT (P) 25.04.01 C5-0087/01

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

Espaço europeu da investigação:
acções em matéria de investigação e
ensino, programa-quadro 2002-2006

RETT (P) 25.04.01 C5-0171/01
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ACTOS OFICIAIS
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DOCUMENTOS DA COMISSÃO

Relatórios e comunicações

Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão: quitação relativa ao exercício de
1999: plano de acção para melhorar a gestão e os
procedimentos financeiros, em resposta às recomendações do
Tribunal de Contas

CONT SEC (01) 246
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
sobre a evolução das despesas do FEOGA-Garantia - Sistema
de alerta nº 1/2001 e nº 2/2001

AGRI
CONT

SEC (01) 415
final

Parecer da Comissão sobre a Resolução do Parlamento
Europeu de 17/11/2000 relativa ao Provedor de Justiça Europeu

SEC (01) 458
final

Documento de trabalho dos serviços da Comissão: Primeiro
relatório sobre os progressos verificados na realização do
Espaço Europeu da Investigação e da Inovação - Relatório para
o Conselho Europeu de Estocolmo, 23/24 de Março de 2001

ITRE SEC (01) 465
final

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
sobre a evolução das despesas do FEOGA-Garantia - Sistema
de alerta nº 3/2001

AGRI
CONT

SEC (01) 505
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões sobre a execução da Estratégia e do Plano de Acção
Comunitários no domínio das fontes de energia renováveis
(1998 - 2000)

ENVI
ITRE

COM (01) 69
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre a aplicação do Regulamento (CE) n 1221/97 do Conselho
que estabelece as regras gerais de execução para as acções de
melhoria da produção e comercialização de mel

AGRI COM (01) 70
final

Comunicação da Comissão ao Conselho: Relações entre a
União Europeia e a República islámica do Irão

ITRE
AFET

COM (01) 71
final

Comissão das Comunidades Europeias: Relatório Anual (1999)
- Programa Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento na
África do Sul (Regulamento nº 2259/96 do Conselho)

AFET
BUDG
CONT
ITRE
DEVE

COM (01) 78
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão: relaizar o potencial da União
Europeia: consolidar e alargar a estratégia de Lisboa -
Contribuição da Comissão Europeia para o Conselho Europeu
da Primavera, Estocolmo 23 - 24 de Março de 2001

EMPL
ECON

COM (01) 79
final

Comunicação da Comissão sobre o reforço da coordenação das
políticas económicas na zona euro

ECON COM (01) 82
final

6º relatório da Comissão sobre os contingentes quantitativos e
as medidas de vigilância aplicáveis a certos produtos não
têxteis originários da República Popular da China

ITRE COM (01) 84
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
relativo às bonificações das taxax de juros

EMPL
ITRE
RETT
ECON

COM (01) 86
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre a experiência adquirida com o trabalho realizado de
acordo com a Directiva 95/64/CE do Conselho relativa ao
levantamento estatístico dos transportes marítimos de
mercadorias e de passageiros

RETT COM (01) 93
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Ajustamento técnico das Perspectivas Financeiras
2002 à evolução do PNB e dos preços (Ponto 15 do Acordo
Interinstitucional de 6 de Maio de 1999 relativo à disciplina
orçamental e à melhoria do processo orçamental)

BUDG COM (01) 97
final

Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlaemnto Europeu,
ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões:
Construir uma Europa empresarial As actividades da União
Europeia a favor das pequenas e médias empresas (PME)

TOUT
ITRE

COM (01) 98
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões: painel de avaliação relativo à execução da agenda de
política social

FEMM
EMPL

COM (01) 104
final

Comissão das Comunidades Europeias: relatório sobre o estado
de execução da reforma - Fevereiro de 2001

AFCO
BUDG
JURI

CONT

COM (01) 115
final
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Assunto Competência Doc.

Comunicação da Comissão ao Conselho: Novos mercados de
trabalho europeus, abertos a todos, acessíveis a todos

CULT
ITRE
JURI

EMPL

COM (01) 116
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: estratégia-quadro para a igualdade entre homens e
mulheres - Programa de trabalho para 2001

FEMM COM (01) 119
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: reforçar a cooperação euro-mediterrânica no domínio
dos transportes e da energia

AFET
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 126
final

Livro Verde da Comissão sobre o futuro da política comum da
pesca

ENVI
PECH

COM (01) 135
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões: auxiliar as PME a entrar na era digital

RETT
ITRE

COM (01) 136
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu eEurope:Impacto e prioridades

CULT
ITRE

COM (01) 140
final

Comunicação da Comissão ao Conselho, Parlamento Europeu,
Comité Económico e Social e Comité das Regiões: Introdução
das comunicações móveis de terceira geração na União
Europeia: ponto da situação e via a seguir

ITRE COM (01) 141
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Elementos relativos a uma estratégia de integração
das exigências de protecção do ambiente na política comum da
pesca

ENVI
PECH

COM (01) 143
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: Informação estatística necessária para os indicadores
de acompanhamento da integração das preocupações de
carácter ambiental na política agrícola comum

ENVI
AGRI

COM (01) 144
final

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu: opções para o fomento das culturas proteaginosas na
União Euorpeia

ENVI
AGRI

COM (01) 148
final



ACTOS OFICIAIS 67

Boletim 14.05.2001 - PT - PE 299.528

Assunto Competência Doc.

Relatório da Comissão sobre a aplicação em 2000 da Decisão
da Comissão nº 2496/96/CECA, de 18 de Dezembro de 1996,
que cria normas comunitárias para os auxílios à siderurgia
(Código dos Auxílios à Siderurgia)

ITRE
ECON

COM (01) 151
final

Comunicação da Comissão ao Conselho Para um reforço da
relação transatlântica: orientado para a dimensão estratégica e a
obtenção de resultados

ITRE
AFET

COM (01) 154
final

Proposta de regulamento do Conselho que completa o anexo do
Regulamento (CE) nº 1107/96 da Comissão relativo ao registo
das indicações geográficas e denominações de origem nos
termos do procedimento previsto no artigo 17º do Regulamento
(CEE) nº 2081/92 do Conselho

AGRI COM (01) 155
final

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.º 2679/98

EMPL
LIBE
JURI

COM (01) 160
final
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Propostas alteradas
(Artigo 250º, Nº 2 do Tratado CE)

Assunto Competência Doc.

Proposta alterada de regulamento do Conselho que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos agrícolas
a favor dos Açores e da Madeira

BUDG
RETT
AGRI

COM (01) 156
final
CNS000314
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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 02 a 05 de Abril de 2001

Estrasburgo

Resumo das
Resoluções e decisões aprovadas,

Temas debatidos em sessão e seguimento dado
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circulation des aliments composés
blanchissement des capitaux

accidents aériens
responsabilité des transporteurs
produits cosmétiques
coordination des transports

fer,route,voie navigable
ressource propre TVA
santé publique:programme 2001-2006
ports maritimes, de navigation intérieure,

et terminaux intermodaux

codécison

îles Canaries:droit communautaire
création d'un réseau judiciaire européen
programme HIPPOKRATES
programme GROTIUS, 2ème phase
programme OISIN II, 2ème phase
programme STOP II, 2ème phase

pol.comm.de la pêche:
régime de contrôle,d'inspection,de surveil lance
règlement financier:modification
cultures arables: soutien aux producteurs
Corée: principes de coopération internationale
OCM céréales+riz au Portugal

consultation

adhésion au règl n°13-H de la
comm.écon.des Nations Unies

avis conforme

Travaux législatifs

fièvre aphteuse
préparatifs pour l 'introduction fiduciaire de l'€
résultats du Conseil européen de Stockholm
situation au Moyen Orient
encouragement à la production des protéïnes végétales
Maroc: accord de pêche;blocage des négociations

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

vers une Europe sans entraves pour les handicapés
problèmes environnementaux du PVC
dir.93/22/CE, services d'investissement

application des règles de conduite
modernisation

accidents lors des activités de pêche

Rapports requérant l'avis du PE

l 'espace de liberté, de sécurité et de justice
discussion annuelle, 2000

régimes et fonds de pension
action privilégiée
échouage du navire "East sea"

immigration clandestine
3ème Conférence des Nations Unies sur les PMA
tarification des professions libérales

Questions orales

Commission des droits de l'homme des Nations Unies
et la République de Chine

Conférence de Kyoto
Chypre:enlèvement de M.Tsiakourmas
religieuses cathol iques:violences sexuelles
Pakistan: droits de l'homme
Namimbie: droits des personnes homosexuelles
Mexique: état de situation
Somalie: assaut contre "Médecins sans frontières"

Débat d'actualité

Contrôle politique

décharge sur l'exécution des Budgets 1998 et 1999
orientations pour la procédure budgétaire 2002

toutes les sections

Travaux budgétaires

Session AVRIL 2001 Strasbourg
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le globe en séanceDéclarations du Conseil et de la Commission
- fièvre aphteuse
- résultats du Conseil européen à Stockholm
- encouragement à la production des protéines végétales
- blocage des négociations sur l'accord de pêche avec
  le Maroc
- Moyen-Orient : état de situation

Chypre : droits de l'homme :
enlèvement de M. Tsiakourmas

Questions orales au Conseil et/ou à la Commission :
- avenir des régimes de pension
- action privilégiée
- Espace de liberté, sécurité et justice, 2000
- 3ème Conférence de l'ONU sur les pays les moins développés
- honoraires de certaines professions libérales
- échouage du navire "East Sea"

Communication de la Commission :
- introduction fiduciaire de l'Euro

Portugal :
organisation commune des
marchés des céréales et du riz

Rép. pop. de Chine : Commission des
droits de l'homme de l'ONU

Pakistan : droits de l'homme

Namibie : droits de l'homme :
situation des personnes homosexuelles

Mexique : état de
i i

Somalie : assaut contre
"Médecins sans frontières"

budget :
- 1998 : suivi budget
- 1999 : décharge budget
- 2002 : orientations budgétaires

Iles Canaries : dispositions du droit
communautaire

respect des objectifs de la Conférence
de Kyoto



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 73

Boletim 14.05.2001 - PT - PE 299.528

A m e n d e m e n ts  lé g is la t ifs  -  p r o c é d u r e  d e  c o d é c is io n

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

A 5 - 0 0 9 5 /2 0 0 1
R o th - B e h r e n d t

2 0 0 0 /0 0 7 7  EN V I

A 5 - 0 0 9 6 /2 0 0 1
C a m is ó n  A s e n s io
2 0 0 0 /0 0 2 3  R ET T

A 5 - 0 1 0 1 - 2 0 0 1
H a u g

2 0 0 0 /0 2 4 1  B U D G

A 5 - 0 1 0 4 /2 0 0 1
T r a ka te llis

2 0 0 0 /0 1 1 9  EN V I

A 5 - 0 0 7 9 /2 0 0 1
G r a e f e  z u  B a r in g d o r f

2 0 0 0 /0 0 1 5  A G R I

A 5 - 0 0 9 0 /2 0 0 1
L e h n e

1 9 9 9 /0 1 5 2  L IB E

c o m m PA R L  
A m . d é p o s é s  e n  s é a n c e

PE: n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m . a d o p té s  e n  s é a n c e G r .  Po l. :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m . a d o p té 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 l a t i f s  -  p r o c é d u r e  d e  c o n s u l t a t i o n

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

A 5 - 0 1 1 7 / 2 0 0 1
A u r o i

2 0 0 1 / 2 0 4 3  A G R I

A 5 - 0 0 9 1 / 2 0 0 1
K e ß le r

2 0 0 0 / 0 2 4 0  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß le r

2 0 0 0 / 0 3 3 9  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß le r

2 0 0 0 / 0 3 4 0  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß le r

2 0 0 0 / 0 3 4 1  L IB E

A 5 - 0 0 9 4 / 2 0 0 1
K e ß le r

2 0 0 0 / 0 3 0 4  L IB E

A 5 - 0 0 9 8 / 2 0 0 1
J o v é  P e r e s

2 0 0 0 / 0 2 7 3  P E C H

A 5 - 0 0 9 3 / 2 0 0 1
S a n d e r s - t e n  H o lt e

2 0 0 0 / 0 1 4 5  R E T T

c o m m P A R L  
A m .  d é p o s 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 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
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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 Data de
aprovação em

sessão

Conselho:
posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Decisão nº 1692/96/CE relativamente aos portos marítimos,
portos de navegação interior e terminais intermodais, bem
como ao projecto nº 8 do Anexo III

DELE 1997/0358
A5-0111/2001

Piecyk

COD ***III Projecto comum aprovado 05-Abr-01 …/… de Palacio
04/04/01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 91/308/CEE do Conselho relativa à prevenção da
utilização do sistema financeiro para efeitos de
branqueamento de capitais

LIBE 1999/0152
A5-0090/2001

Lehne

COD ***II Posição comum alterada 05-Abr-01 …/… Bolkestein
04/04/01
Fischler
05/04/01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 79/373/CEE do Conselho relativa à circulação de
alimentos compostos para animais e revoga a Directiva
91/357/CEE da Comissão

AGRI 2000/0015
A5-0079/2001

Graefe zu
Baringdorf

COD ***II Posição comum alterada 05-Abr-01 …/… Fischler
05/04/01

Byrne
05/04/01

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 2223/96 do
Conselho no que respeita à utilização do SEC 95 para efeitos
da determinação das contribuições dos Estados-Membros
para os recursos próprios provenientes do IVA

BUDG 2000/0241
A5-0101/2001

Haug

COD ***I Proposta legislativa
alterada

03-Abr-01 …/… Schreyer
03/04/01

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera
pela sétima vez a Directiva 76/768/CEE do Conselho, relativa
à aproximação das legislações dos Estados-Membros
respeitantes aos produtos cosméticos

ENVI 2000/0077
A5-0095/2001
Roth-Behrendt

COD ***I Proposta legislativa
alterada

03-Abr-01 …/… Liikanen
02/04/01

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que adopta
uma acção comunitária no domínio da saúde pública (2001-
2006)

ENVI 2000/0119
A5-0104/2001

Trakatellis

COD ***I Proposta legislativa
alterada

04-Abr-01 …/… Byrne
03/04/01
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Título Autor Ref. do dossier
Doc. Sessão

Relator

Processo Deliberações em sessão Data de
aprovação em

sessão

Conselho:
posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera o Regulamento (CE) nº 2027/97 relativo à
responsabilidade das transportadoras aéreas em caso de
acidente

RETT 2000/0145
A5-0093/2001

Sanders-ten-Holte

COD ***I Proposta legislativa
alterada

05-Abr-01 …/… de Palacio
04/04/01

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
à concessão de auxílios à coordenação dos transportes
ferroviários, rodoviários e por via navegável interior

RETT 2000/0023
A5-0096/2001

Camisón Asensio

COD ***I Proposta legislativa
alterada

05-Abr-01 …/… de Palacio
04/04/01

Decisão do Conselho relativa à adesão da Comunidade
Europeia ao Regulamento nº 13-H da Comissão Económica
para a Europa das Nações Unidas relativo à homologação
dos automóveis particulares no que diz respeito à travagem

ITRE 1999/0263
A5-0085/2001
Matikainen-
Kallström

AVC *** Proposta legislativa
aprovada

03-Abr-01 Sem debate Sem debate

Regulamento (CE, CECA, Euratom) do Conselho que altera
o Regulamento Financeiro de 21 de Dezembro de 1977
aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias

CONT 2000/0135
A5-0100/2001

van Hulten

CNS * Proposta legislativa
aprovada

05-Abr-01 Sem debate Sem debate

Decisão do Conselho relativa à criação de uma Rede
Judiciária Europeia em matéria civil e comercial

LIBE 2000/0240
A5-0091/2001

Kessler

CNS * Proposta legislativa
alterada

05-Abr-01 …/… Vitorino
04/04/01

Decisão do Conselho que estabelece um programa de
incentivo e de intercâmbio, formação e cooperação no
domínio da prevenção da criminalidade (Hipócrates)

LIBE 2000/0304
A5-0094/2001

Kessler

CNS * Proposta legislativa
alterada

05-Abr-01 …/… Vitorino
04/04/01

Proposta de decisão do Conselho que estabelece uma
segunda fase do programa de incentivo e de intercâmbio, de
formação e de cooperação destinado aos profissionais da
justiça (GROTIUS II Geral e Penal)

LIBE 2000/0339
A5-0094/2001

Kessler

CNS * Proposta legislativa
alterada

05-Abr-01 …/… Vitorino
04/04/01

Decisão do Conselho que estabelece uma segunda fase do
programa de incentivo e de intercâmbio, de formação e de
cooperação entre as autoridades competentes para a
aplicação da lei dos Estados-Membros da União Europeia
(OISIN II)

LIBE 2000/0340
A5-0094/2001

Kessler

CNS * Proposta legislativa
alterada

05-Abr-01 …/… Vitorino
04/04/01

Decisão do Conselho que estabelece uma segunda fase do
programa de incentivo e de intercâmbio, de formação e de
cooperação entre as autoridades competentes para a
aplicação da lei dos Estados-Membros da União Europeia
contra o tráfico de seres humanos e a exploração sexual de
crianças (STOP II)

LIBE 2000/0341
A5-0094/2001

Kessler

CNS * Proposta legislativa
alterada

05-Abr-01 …/… Vitorino
04/04/01

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE)
nº 1911/91 relativo à aplicação do direito comunitário às ilhas
Canárias

JURI 2001/0038
A5-0089/2001
Medina Ortega

CNS * Proposta legislativa
aprovada

03-Abr-01 Sem debate Sem debate
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Título Autor Ref. do dossier
Doc. Sessão

Relator

Processo Deliberações em sessão Data de
aprovação em

sessão

Conselho:
posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Decisão do Conselho relativa à conclusão, em nome da
Comunidade Europeia, de uma troca de cartas que
estabelece o entendimento comum sobre a adesão da
República da Coreia aos princípios da cooperação
internacional em actividades de investigação e
desenvolvimento no domínio dos sistemas inteligentes de
fabrico entre a Comunidade Europeia e os Estados Unidos
da América, o Japão, a Austrália, o Canadá e a Noruega e a
Suíça, países da EFTA

ITRE 2000/0288
A5-0107/2001

Ford

CNS * Proposta legislativa
aprovada

03-Abr-01 Sem debate Sem debate

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) n°
1251/1999 que institui um sistema de apoio aos produtores
de determinadas culturas arvenses

AGRI 2001/0043
A5-0117/2001

Auroi

CNS * Proposta legislativa
alterada

05-Abr-01 …/… Fischler
04/04/01

OCM dos cereais e do arroz em Portugal AGRI 2000/0295
C5-0716/2000
Sem relatório

CNS * Proposta legislativa
aprovada

04-Abr-01 Sem debate Sem debate

Decisão do Conselho relativa a uma participação financeira
da Comunidade em certas despesas dos Estados-Membros
na execução dos regimes de controlo, de inspecção e de
vigilância aplicáveis à política comum da pesca

PECH 2000/0273
A5-0098/2001

Jové Peres

CNS * Proposta legislativa
alterada

05-Abr-01 …/… Fischler
05/04/01
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II.  Alterações legislativas

Alt aprovadas, repartidas segundo a estrutura do
acto

Alt. aprovadasTítulo Ref do dossier
com PARL

Relator
doc. Sessão

processo

com PARL:
número

absoluto de
alt apresent
em sessão

Título

I

Cita-
ções

II

Conside-
randos

III

Artigos
Partes

IV

Anexos

V

Em sessão

=I+II+III+IV+V

Prov. dos
Grupos

Políticos

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 79/373/CEE do Conselho relativa à circulação de
alimentos compostos para animais e revoga a Directiva
91/357/CEE da Comissão

2000/0015
AGRI

Graefe zu
Baringdorf

A5-0079/2001
***II

8 0 0 4 4 0 8 0

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a
Directiva 91/308/CEE do Conselho relativa à prevenção da
utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento
de capitais

1999/0152
LIBE

Lehne
A5-0090/2001

***II

27 0 0 2 13 0 15 0

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera pela
sétima vez a Directiva 76/768/CEE do Conselho, relativa à
aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes
aos produtos cosméticos

2000/0077
ENVI

Roth-Behrendt
A5-0095/2001

***I

30 0 0 8 22 1 31 7

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que adopta uma
acção comunitária no domínio da saúde pública (2001-2006)

2000/0119
ENVI

Trakatellis
A5-0104/2001

***I

106 0 0 48 33 29 110 7

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (CE) n.º 2223/96 do Conselho, no que respeita à
utilização do SEC 95 para efeitos da determinação das
contribuições dos Estados-Membros para os recursos próprios
provenientes do IVA

2000/0241
BUDG
Haug

A5-0101-2001
***I

3 0 0 3 0 0 3 0
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Alt aprovadas, repartidas segundo a estrutura do
acto

Alt. aprovadasTítulo Ref do dossier
com PARL

Relator
doc. Sessão

processo

com PARL:
número

absoluto de
alt apresent
em sessão

Título

I

Cita-
ções

II

Conside-
randos

III

Artigos
Partes

IV

Anexos

V

Em sessão

=I+II+III+IV+V

Prov. dos
Grupos

Políticos

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (CE) nº 2027/97 relativo à responsabilidade das
transportadoras aéreas em caso de acidente

2000/0145
RETT

Sanders-ten
Holte

A5-0093/2001
***I

18 0 0 4 14 0 18 0

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à
concessão de auxílios à coordenação dos transportes
ferroviários, rodoviários e por via navegável interior

2000/0023
RETT

Camisón
Asensio

A5-0096/2001
***I

36 0 0 16 19 0 35 4

Decisão do Conselho relativa à criação de uma Rede Judiciária
Europeia em matéria civil e comercial

2000/0240
LIBE

Keßler
A5-0091/2001

*

11 0 0 4 9 0 13 2

Decisão do Conselho que estabelece um programa de incentivo
e de intercâmbio, formação e cooperação no domínio da
prevenção da criminalidade (Hipócrates)

2000/0304
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

Proposta de decisão do Conselho que estabelece uma segunda
fase do programa de incentivo e de intercâmbio, de formação e
de cooperação destinado aos profissionais da justiça (GROTIUS
II Geral e Penal)

2000/0339
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

Decisão do Conselho que estabelece uma segunda fase do
programa de incentivo e de intercâmbio, de formação e de
cooperação entre as autoridades competentes para a aplicação
da lei dos Estados-Membros da União Europeia (OISIN II)

2000/0340
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0
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Alt aprovadas, repartidas segundo a estrutura do
acto

Alt. aprovadasTítulo Ref do dossier
com PARL

Relator
doc. Sessão

processo

com PARL:
número

absoluto de
alt apresent
em sessão

Título

I

Cita-
ções

II

Conside-
randos

III

Artigos
Partes

IV

Anexos

V

Em sessão

=I+II+III+IV+V

Prov. dos
Grupos

Políticos

Decisão do Conselho que estabelece uma segunda fase do
programa de incentivo e de intercâmbio, de formação e de
cooperação entre as autoridades competentes para a aplicação
da lei dos Estados-Membros da União Europeia contra o tráfico
de seres humanos e a exploração sexual de crianças (STOP II)

2000/0341
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) n°
1251/1999 que institui um sistema de apoio aos produtores de
determinadas culturas arvenses

2001/0043
AGRI
Auroi

A5-0117/2001

6 0 0 3 3 0 6 0

Decisão do Conselho relativa a uma participação financeira da
Comunidade em certas despesas dos Estados-Membros na
execução dos regimes de controlo, de inspecção e de vigilância
aplicáveis à política comum da pesca

2000/0273
PECH

Jové Peres
A5-0098/2001

*

7 0 0 3 4 0 7 0
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III. Consultas legislativas: aspectos de programação, financeiros, de comitologia

Título Ref. do dossier
sessão de

comunic. de
atribuição

quanto à matéria
de  fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Programação legislativa Aspectos financeiros Comitologia

Decisão do Conselho relativa à
concessão de uma nova assistência
financeira excepcional ao Kosovo

2001/0045
05-Abr-01

AFET

A presente decisão visa conceder uma
assistência financeira excepcional à
MINUK sob a forma de doações de um
montante que poderá atingir os 30
milhões de euros, dado que a posição
externa do Kosovo em larga medida de
uma ajuda financeira externa de fonte
oficial a fim de permitir a criação, o
lançamento ou a prossecução das
funções administrativas essenciais
naquela província.

Acção renovada e validada no
programa legislativo 2001

Segundo as estimativas da
MINUK, as necessidades de
financiamento externo do
Kosovo em 2001 ascendem a
90 milhões de euros
(exceptuando as despesas de
investimentos). Propõe-se uma
contribuição da Comunidade que
poderá atingir os 30 milhões de
euros a fim de cobrir uma parte
substancial dessas
necessidades. O restante deverá
ser coberto mediante os
compromissos de outros
doadores bilaterais.

Referência ao Comité Económico e
Financeiro que substituíu o Comité
Monetário desde a entrada na
terceira fase da União Económica e
Monetária, nos termos do artigo
114º(2) do Tratado.

Regulamento do Conselho que
estabelece um mecanismo de apoio
financeiro a médio prazo às balanças
de pagamentos dos
Estados-Membros

2001/0062
02-Abr-01

ECON

O presente regulamento visa a
instituição de um mecanismo
comunitário de apoio financeiro a médio
prazo que permita a concessão de
empréstimos a um ou a vários Estados-
Membros que se encontrem em
dificuldades ou sob ameaça de
dificuldades na balança de pagamentos
ou na dos movimentos de capitais. Só
os Estados-Membros que beneficiam de
uma derrogação em matéria de
participação  na terceira fase da União
Económica e Monetária, tal como se
define no artigo 122º do Tratado, podem
beneficiar desse mecanismo.

Acção adiada e validada no
programa legislativo 2001

Posto que as operações de
contracção e concessão de
empréstimos se realizam em
condições idênticas, a incidência
orçamental limita-se à
intervenção da garantia em caso
de incumprimento de um
devedor. Actualmente, nos
termos das disposições do
Regulamento 1969/88, o capital
em dívida limita-se a 16 mil
milhões de ecus.

Referência ao Comité Económico e
Financeiro que substituiu o Comité
Monetário desde a entrada na
terceira fase da União Económica e
Monetária, nos termos do artigo
114º(2) do Tratado.
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Título Ref. do dossier
sessão de

comunic. de
atribuição

quanto à matéria
de  fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Programação legislativa Aspectos financeiros Comitologia

Directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho relativa aos acordos de
garantia financeira

2001/0086
05-Abr-01

ECON

A presente directiva institui o regime
comunitário aplicável aos acordos de
garantia financeira celebrados entre um
fornecedor e um beneficiário da
garantia. O presente acto faz referência
à Carta dos Direitos Fundamentais da
União Europeia.

Nova acção inscrita no programa
legislativo 2001.

Nenhum no que se refere às
dotações operacionais. As
necessidades em matéria de
recursos humanos e
administrativos - dotações para
funcionamento- serão cobertas
pelos actuais recursos da
Comissão.

Criação de um Comité de
regulamentação, o comité dos
valores mobiliários, nos termos do
artigo 5º da Decisão 1999/468/CE.

Directiva do Conselho que altera a
Directiva 92/79/CEE, a Directiva
92/80/CEE e a Directiva 95/59/CE
relativa aos impostos que incidem
sobre o consumo de tabacos
manufacturados

2001/0063
05-Abr-01

ECON

A presente directiva visa introduzir
modificações importantes à legislação
em vigor, sem, contudo, criar um novo
sistema.

Nova acção inscrita no programa
legislativo 2001.

Nenhum Nada

Directiva do Parlamento Europeu e
do Conselho relativa à protecção do
ambiente pelo direito penal

2001/0076
02-Abr-01

ENVI

A presente directiva tem por objectivo
reforçar a aplicação efectiva da
legislação comunitária em matéria de
protecção ambiental, definindo, para
toda a Comunidade, um conjunto
mínimo de infracções penais. O
presente acto faz referência à Carta dos
Direitos Fundamentais da União
Europeia.

Nova acção inscrita no programa
legislativo 2001.

Nenhum Nada
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Título Ref. do dossier
sessão de

comunic. de
atribuição

quanto à matéria
de  fundo

Quadro jurídico
Objectivo geral da acção

Programação legislativa Aspectos financeiros Comitologia

Regulamento do Parlamento Europeu
e do Conselho relativo à aplicação
das normas internacionais de
contabilidade

2001/0044
02-Abr-01

JURI

O presente regulamento define as
normas relativas à adopção aplicação
das normas internacionais de
contabilidade na Comunidade a fim de
melhorar o funcionamento do mercado
interno e de garantir um funcionamento
harmonioso e eficaz do mercado de
capitais europeu. As grandes
orientações são as seguintes: as
competências da Comissão e a
publicidade; os requisitos aplicáveis às
sociedades europeias; o comité de
regulamentação contabilístico; o direito
de informação sobre a aplicação das
diferentes disposições.

Nova acção inscrita no programa
legislativo 2001.

Nenhum no que se refere às
dotações operacionais. As
necessidades em matéria de
recursos humanos e
administrativos - dotações para
funcionamento serão cobertas
pela dotação atribuída à DG
gestora.

Criação de um comité de
regulamentação contabilístico
regido pela Decisão do Conselho
1999/468/CE de 28 de Junho de
1999. A natureza regulamentar
específica da sua missão poderá
determinar uma composição
bastante diferente da do comité de
contacto instituído nos termos do
artigo 52º da Directiva 78/660/CEE,
que desempenha um papel
meramente consultivo. O comité
aplicará os procedimentos em vigor
em matéria de comitologia.



ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS84

Boletim 14.05.2001 - PT - PE 299.528

Actividade orçamental

Título Autor Ref. do
dossier

Doc. Sessão
Relator

Pro-
cesso

Deliberações em
sessão

Sessão de aprovação

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

Orientações para o processo orçamental 2002 BUDG 2000/2324
A5-0102/2001
Costa Neves

BUD Res. Aprovada com alt.
03-Abr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Seguimento a dar:
- relatório sobre a segurança alimentar...; prazo : em
2002;
- definição de uma estratégia em L-T (segurança
alimentar..); prazo : 15/09/2001;
- relatório intercalar sobre a execução do orçamento;
prazo : Junho 2001;
- aplicação integral do acordo relativo ao
acompanhamento das propostas com incidência
financeira;

Orientações relativas ao processo
orçamental 2002: Secção II - Conselho;
Secção IV - Tribunal de Justiça;
Secção V - Tribunal de Contas;
Secção VI - Comité Económico e Social;
Secção VII - Comité das Regiões;
Secção VIII - Provedor de Justiça.

BUDG 2000/2325
A5-0103/2001

Buitenweg

BUD Res. aprovada
03-Abr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Seguimento a dar:
- estratégia interinstitucional comum com vista ao
alargamento; 1a leitura APO 2002;
- política de pessoal promoções; prazo Março de 2002;
- ver igualmente pedidos apresentados no âmbito do
processo de quitação;

Decisão do Parlamento Europeu relativa à quitação
quanto à execução do orçamento da Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço (CECA) para o exercício
de 1999

CONT 2000/2167
A5-0097/2001

Seppänen

DEC Res. aprovada
Quitação dada

04-Abr-01

.../.. Schreyer
03/04/01

Seguimento a dar:
- avaliação das necessidades reais em efectivos; prazo:
antes da expiração do Tratado;
- proposta legislativa; prazo : antes da adesão dos novos
E-M;
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Título Autor Ref. do
dossier

Doc. Sessão
Relator

Pro-
cesso

Deliberações em
sessão

Sessão de aprovação

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

Decisão do Parlamento Europeu sobre a concessão de
quitação pela execução do orçamento geral da União
Europeia para o exercício de 1999 –
 Secção I - Parlamento Europeu/Anexo Provedor de
Justiça

CONT 2000/2157
A5-0099/2001

Folias

DEC Res. aprovada
Quitação dada

04-Abr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Seguimento a dar:
- relatório sobre o funcionamento do novo regime de
missões: prazo: início de 2002;
- relatório sobre a política de pessoal; prazo: até 1 de
Julho de 2001;
- relatórios trimestrais da CCAM;
- relatório sobre o funcionamento do fundo para
adiantamentos; prazo: até à 1a leitura do APO 2002;
-  relatório sobre os grupos de visitantes; prazo: até à  1a
leitura do APO 2002;
- criação de uma equipa especial para a política de
informação; prazo: até à leitura do APO 2002;
- instituição de um serviço de auditoria interna; prazo 1
de Janeiro de 2002; e informação da   com CONT para 1
de Julho de 2001;

Decisão do Parlamento Europeu sobre a concessão de
quitação pela execução do orçamento geral da União
Europeia para o exercício de 1999 –
Secção IV – Tribunal de Justiça
Secção V – Tribunal de Contas
Secção VI – Parte B, Comité das Regiões

CONT 2000/2156
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Res. aprovada com alt.
Quitação dada

04-Abr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Seguimento a dar:
CJ:
- informações sobre a política imobiliária; prazo: 1a
leitura do APO 2002;
- designação de um auditor e apresentação de um
relatório; prazo: 99/99/9999;
CC:
- designação de um auditor e apresentação de um
relatório; prazo: 99/99/9999;
- exercício de auditoria do Conselho; prazo: 99/99/9999;
CdR:
- designação de um auditor e apresentação de um
relatório; prazo: 99/99/9999;
solicita-se à Comissão no que respeita às Agências:
- transmissão sistemática das auditorias efectuadas;
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Título Autor Ref. do
dossier

Doc. Sessão
Relator

Pro-
cesso

Deliberações em
sessão

Sessão de aprovação

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

Decisão do Parlamento Europeu que
dá quitação ao Conselho de
Administração do Centro Europeu
para o Desenvolvimento da Formação
Profissional pela execução do
respectivo orçamento para o exercício
de 1999
Secção IV -  Parte A, Comité Económico e Social

CONT 2000/2156
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Res. aprovada
Quitação adiada

04-Abr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Seguimento a dar:
- conclusão dos inquéritos OLAF; prazo: o mais
rapidamente possível; condição sine qua non para a
concessão das quitações 1996-1999;
- relatório de avaliação sobre as actividades do CES;
prazo 99/99/9999;
- designação de um auditor interno; prazo 99/99/9999;

Decisão do Parlamento Europeu que dá quitação ao
Conselho de Administração da Fundação Europeia para
a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho
(Fundação de Dublim) pela execução do respectivo
orçamento para o exercício de 1999

CONT 2000/2165
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Res. aprovada com alt.
Quitação dada

04-Abr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Seguimento a dar:
- estudo externo de avaliação+ plano de acção; prazo
até ao final de 2001;

Decisão do Parlamento Europeu que dá quitação ao
Conselho de Administração da Fundação Europeia para
a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho
(Fundação de Dublim) pela execução do respectivo
orçamento para o exercício de 1999

CONT 2000/2166
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Res. aprovada com alt.
Quitação dada

04-Abr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Seguimento a dar:
- estudo externo de avaliação+ plano de acção; prazo
até ao final de 2001;

Resolução do Parlamento Europeu sobre a quitação
pela gestão financeira dos 6º, 7º e 8º Fundos Europeus
de Desenvolvimento no exercício de 1999

CONT 2000/2164
A5-0109/2001

Rühle

DEC Res. aprovada
Quitação adiada

04-Abr-01

Schreyer
03/04/01

Seguimento a dar:
- conclusão dos inquéritos OLAF; prazo: o mais
rapidamente possível; condição sine qua non para a
concessão da quitação

Resolução do Parlamento Europeu sobre o relatório da
Comissão relativo às medidas tomadas à luz das
observações feitas pelo Parlamento Europeu na sua
resolução de quitação pela execução do orçamento de
1998

CONT 2000/2263
A5-0112/2001

Stauner

DEC Res. aprovada com alt.
04-Abr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Seguimento a dar:
- declaração de fiabilidade; prazo : o mais tardar 2003;
- diferentes planos de etapas: prazo: 1 de Outubro de
2001;
-  reafirmação dos pedidos apresentados nas anteriores
resoluções;
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Título Autor Ref. do
dossier

Doc. Sessão
Relator

Pro-
cesso

Deliberações em
sessão

Sessão de aprovação

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

Execução do Orçamento Geral 1999 CONT 2000/2155
A5-0113/2001

Blak

DEC Res. aprovada com alt.
Quitação dada

04-Abr-01

…/… Schreyer
03/04/01

Seguimento a dar:
- instituição de um sistema contabilístico et
procedimentos eficazes; prazo:  2003;
- elaboração dos balanços financeiros; prazo:
semestrais;
- revisão do acordo-quadro, capítulo transmissão dos
documentos;
- recursos próprios: introdução de um procedimento
corrector;
- FEOGA-Garantia: inquéritos/ informações
suplementares sobre o leite magro, o sector vinícola;
prazo: processo orçamental  2002;
- Fundos estruturais: aplicação de um procedimento de
apuramento de contas, simplificação do processo de
infracção;
- CC: melhoria da metodologia para a DAS, da
cooperação com os tribunais de contas nacionais;
publicidade das auditorias; criação de um programa
anual das actividades; instituição de auditorias
especiais; publicação das declarações de interesses
financeiros;
- OLAF: clarificação da sua política de informação;
Comissão: relatórios intercalares sobre as seguintes
questões: retroactividade e proporcionalidade, linho,
adulteração de produtos lácteos, alargamento, ajuda
alimentar à Rússia
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Controlo político

Autor

Título

Ref. do dossier
 Doc.sessão

Processo

Deliberações em
sessão

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

Os resultados do Conselho Europeu de Estocolmo
realizado em 23/24 de Março de 2001

Conselho Comissão
B5-0239/2001

Declaração com
debate

RC rejeitada
05-Abr-01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

Nenhuma

O Conselho Europeu de Estocolmo, de 23/24 de Março de
2001

Conselho Comissão
B5-0244/2001

Declaração com
debate

Res aprovada
05-Abr-01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

Seguimento a dar:
- instituição de um mercado único europeu dos valores mobiliários;
prazo : 31/12/2003 ;
- inscrição na ordem de trabalhos da CIG da questão da
introdução de um mecanismo vinculativo de advertência ; prazo:
2004

O Conselho Europeu de Estocolmo, de 23/24 de Março de
2001

Conselho Comissão
B5-0252/2001

Declaração com
debate

RC aprovada com
alterações
05-Abr-01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

Seguimento a dar:
- envio de um delegado especial da MINUK ao Kosovo;
- reforço dos controlos aduaneiros dos produtos importados de
Israel;
- lançamento de uma missão de inspecção nos territórios
palestinianos;
- estabelecimento de relações flexíveis com a região russa de
Kaliningrado;

Sobre a febre aftosa Comissão
B5-0304/2001

Declaração com
debate

RC aprovada com
alterações
05-Abr-01

…/… Byrne
03/04/01

Seguimento a dar:
- medidas de vacinação ;
- medidas sobre os resíduos alimentares e de indemnização;
- medidas de limitação ou de proibição de transporte de animais;
- um estudo e um relatório sobre as medidas a adoptar;

Comissão
Comunicação

…/… …/… Solbes Mira
03/04/01

Nenhuma

Bloqueio das negociações sobre o acordo de pesca com o
Reino de Marrocos

Comissão
Declaração
Comissão

…/… …/… Fischler
05/04/01

Nenhuma
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Autor

Título

Ref. do dossier
 Doc.sessão

Processo

Deliberações em
sessão

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

Comissão das Nações Unidas para os Direitos do Homem,
em Genebra, de uma resolução deplorando a situação dos
direitos do Homem na República Popular da China (RPC)

Grupos políticos
B5-0269/2001
Debate sobre

questões actuais

RC aprovada
05-Abr-01

…/… Lamy
05/04/01

Seguimento a dar:
E-M: convite a apresentar ou apadrinhar conjuntamente com os
Estados Unidos; uma resolução sobre esta questão;

Os objectivos da Conferência de Quioto Grupos políticos
B5-0267/2001
Debate sobre

questões actuais

RC aprovada
05-Abr-01

…/… Lamy
05/04/01

Seguimento a dar:
Ratificação do Protocolo de Quioto; prazo: antes da Conferência
do Rio em 2002 ;

O rapto do Sr. Tsiakourmas, em Chipre Grupos políticos
B5-0266/2001
Debate sobre

questões actuais

RC aprovada
05-Abr-01

…/… Lamy
05/04/01

Seguimento a dar:
- resultado favorável neste processo, prestação de cuidados de
saúde;
- procura de uma solução pacífica para o problema cipriota;

As violências sexuais perpetradas contra as mulheres, em
particular freiras católicas

Grupos políticos
B5-0261/2001
Debate sobre

questões actuais

RC aprovada
05-Abr-01

…/… Lamy
05/04/01

Seguimento a dar:
- julgamento dos autores dos crimes;
- Santa-Sé: readmissão das religiosas nos seus lugares;
- National Catholic Reporter: publicação dos relatórios;
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Autor

Título

Ref. do dossier
 Doc.sessão

Processo

Deliberações em
sessão

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

A situação em matéria de direitos humanos no Paquistão Grupos políticos
B5-0265/2001
Debate sobre

questões actuais

RC aprovada
05-Abr-01

…/… Lamy
05/04/01

Seguimento a dar:
- libertação de todos os presos; prazo : imediatamente
- anulação da proibição de todas as reuniões políticas;
- cessação de quaisquer formas de apoio ao regime dos Taliban
no Afeganistão;
- proposta de programas de cooperação para o apoio de ONG
(direitos do Homem) ;

Os direitos dos homossexuais na Namíbia Grupos políticos
B5-0264/2001
Debate sobre

questões actuais

RC aprovada
05-Abr-01

…/… Lamy
05/04/01

Seguimento a dar:
- medidas com vista a persuadir o Governo da Namíbia e evitar
futuramente os actos de homofobia;

A situação no México Grupos políticos
B5-0262/2001
Debate sobre

questões actuais

RC aprovada
05-Abr-01

…/… Lamy
05/04/01

Seguimento a dar:
- adopção da lei sobre os direitos e as culturas indígenas;
- adopção de medidas com vista a favorecer o desenvolvimento
das comunidades indígenas;

A situação na Somália e a tomada de trabalhadores
humanitários como reféns

Grupos políticos
B5-0263/2001
Debate sobre

questões actuais

RC aprovada
05-Abr-01

…/… Lamy
05/04/01

Seguimento a dar:
- libertação imediata dos reféns;
- abertura de um diálogo entre o GNT e as outras partes
interessadas;
- intensificação da ajuda humanitária internacional;
- medidas comunitárias de apoio à população;

As “Golden share” Grupos políticos
B5-0249/2001
QUO-Conselho

Comissão

RC aprovada
05-Abr-01

…/… Bolkestein
03/04/01
Fischler
05/04/01

Seguimento a dar:
- adopção de uma proposta legislativa; prazo: 99/99/9999
- proposta de directiva; prazo: imediatamente;

A Comunicação da Comissão referente à aplicação das
normas de conduta nos termos do artigo 11º da directiva
relativa aos serviços de investimento (93/22/EEC)

2001/2038
ECON

A5-0105/2001
COS

Res aprovada
03-Abr-01

.../.. Bolkestein
02/04/01

Seguimento a dar:
- revisão da directiva relativa aos serviços de investimento; prazo:
99/99/9999
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Título

Ref. do dossier
 Doc.sessão

Processo

Deliberações em
sessão

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

A comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao
Conselho referente à actualização da directiva relativa aos
serviços de investimento (93/22/CEE)

2001/2039
ECON

A5-0106/2001
COS

Res aprovada
03-Abr-01

.../.. Bolkestein
02/04/01

Seguimento a dar:
- revisão da Directiva 93/22/CE; prazo: 99/99/9999
- marcação do prazo para a aplicação exclusiva aos pequenos
investidores das regras de conduta do país de origem; prazo:
01/01/2002 pedido;
- realização do mercado único dos serviços financeiros; prazo:
final da presente legislatura, 2004;

Iniciativas comunitárias sobre o futuro dos regimes de
pensões, incluindo os fundos de pensões na Europa

ECON
B5-0165/2001

QUO-Comissão

…/… …/… Bolkestein
02/04/01

Nenhuma

A fixação de tabelas de honorários e de tarifas obrigatórias
para determinadas profissões liberais, em particular os
advogados, e o papel e a posição particulares das
profissões liberais na sociedade moderna

JURI
B5-0247/2001

QUO-Comissão

Res aprovada com
alterações
05-Abr-01

…/… Fischler
05/04/01

Seguimento a dar:
- análise e supressão dos obstáculos à prestação transfronteiriça
de serviços; prazo: em breve;

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões - Rumo a uma Europa sem barreiras para as
pessoas com deficiência

2000/2296
EMPL

A5-0084/2001
COS

Res aprovada com
alterações
04-Abr-01

…/… Diamanto-
poulou

03/04/01

Afirmação dos princípio, incluindo a Carta dos direitos
fundamentais.
Seguimento a dar:
- programa de acção; prazo: a partir de 2004
- proposta de directiva; prazo: o mais tardar durante o ano de 2003
- estudo sobre o acesso ao estudo sobre o acesso aos imóveis;
prazo    : imediatamente
- proposta legislativa; prazo: tendo em conta o projecto de revisão
da Directiva comunitária relativa aos ascensores em 2002
(95/16/CE)
- manutenção de um domínio específico da investigação no 6º PQ
de I&D; dossier : 2001/0053
diferentes dados a incluir no plano de acção sobre o emprego
2001, as novas propostas legislativas;
- criação de um grupo interinstitucional;
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Título

Ref. do dossier
 Doc.sessão

Processo

Deliberações em
sessão

Conselho
Posição em

sessão

Comissão
Posição em

sessão

Observações

O Livro Verde da Comissão relativo aos aspectos
ambientais do PVC

2000/2297
ENVI

A5-0092/2001
COS

Res aprovada com
alterações
03-Abr-01

.../.. Liikanen
02/04/2001

Seguimento a dar:
- propostas legislativas com prazos variáveis;
- alargar a estratégia aos países candidatos; prazo: antes da
adesão;

As pescas: segurança e causas de acidentes. 2000/2028
PECH

A5-0087/2001
INI

RC aprovada com
alterações
05-Abr-01

…/… Fischler
05/04/01

Seguimento a dar:
- proposta de directiva; prazo: 99/99/9999
- proposta de directiva-quadro; prazo: 99/99/9999
- Livro Verde; prazo:2002;
- quadro normativo geral; prazo: 99/99/9999;

A terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Países
Menos Desenvolvidos, a realizar em Bruxelas (14-20 de
Maio de 2001)

DEVE
B5-0246/2001

QUO-Conselho/
Comissão

Res aprovada com
alterações
05-Abr-01

Danielsson
04/04/01

Lamy
04/04/01

Seguimento a dar:
- programa de acção para os PMD;
- confirmação dos compromissos do Rio;
- anulação total da dívida;
- criação de um fundo de garantia;
- instituição de planos nacionais;
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Seguimento dado pela Comissão
Nos termos do acordo concluído em 17 de Novembro de 1994 entre o Parlamento Europeu e a Comissão sobre o processo utilizado por esta última para comunicar o seguimento dado aos
textos aprovados em sessão, o quadro abaixo resume os textos aprovados durante os períodos de sessões de Janeiro I e II de 2001
A tipologia de um acto é estabelecida segundo o Acordo Interinstitucional sobre a "qualidade de redacção dos textos legislativos" de 22/12/98;

A taxa de aceitação para cada área visada pelas alterações aprovadas, bem como a taxa global de aceitação do texto modificado, varia de 0%  a 100%.
Uma taxa = 100% indica a aceitação total por parte da Comissão das alterações aprovadas pelo Parlamento

Textos legislativos

Taxa de aceitaçãoTítulo ref do
dossier;

com/PARL;
doc. Sessão;

processo

Objecto
Campo de
aplicação

Definições,
direitos e

obrigações

Disposições
transitórias,

finais,
derrogações,
prorrogações,

excepções

Aspectos
financeiros

Competências
de execução

Informação
do PE

Grau global de
aceitação

Observações

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

A5-0037/2001
COD ***I

55,00% 60,00% Não foi
objecto de
alteração

Não foi objecto
de alteração

60,00% 56,00% Em 21 de Dezembro de 2001, o Conselho
"Transportes" adoptou uma orientação comum.
Além disso, as indicações do grupo de trabalho
do Conselho sobre transporte marítimo mostram
que é possível um acordo total com o
Parlamento Europeu. Está prevista uma posição
comum para o mês de Abril, possivelmente já
para o Conselho "Transportes" de 5-6 de Abril. É
possível que o Parlamento possa aceitar a
posição comum nos termos do nº 2 a do artigo
251º do Tratado.

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

A5-0031/2001
COD ***I

70,00% Não foi
objecto de
alteração

Não foi
objecto de
alteração

100,00% Não foi
objecto de
alteração

74,29% Previsão quanto à modificação da proposta: final
de Abril de 2001
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Taxa de aceitaçãoTítulo ref do
dossier;

com/PARL;
doc. Sessão;

processo

Objecto
Campo de
aplicação

Definições,
direitos e

obrigações

Disposições
transitórias,

finais,
derrogações,
prorrogações,

excepções

Aspectos
financeiros

Competências
de execução

Informação
do PE

Grau global de
aceitação

Observações

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

A5-0031/2001
COD ***I

50,00% Não foi
objecto de
alteração

Não foi
objecto de
alteração

100,00% Não foi
objecto de
alteração

66,67% Previsão quanto à modificação da proposta: final
de Abril de 2001

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
CNS *

0,00% Não foi
objecto de
alteração

Não foi
objecto de
alteração

Não foi objecto
de alteração

Não foi
objecto de
alteração

0,00% Em 14 de Fevereiro de 2001, o Conselho
adoptou o Regulamento mediante processo
escrito.

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

A5-0043/2001
COD ***II

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

Não foi objecto
de alteração

Não foi
objecto de
alteração

100,00% A Presidência sueca prevê concluir o
procedimento aceitando essas alterações no
COREPER o mais rapidamente possível. Após a
adopção por parte do Conselho como "ponto  A"

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

A5-0039/2001
COD ***II

53,33% Não foi
objecto de
alteração

Não foi
objecto de
alteração

Não foi objecto
de alteração

Não foi
objecto de
alteração

53,33% Previsões quanto à 2a leitura no Conselho:
Março de 2001; adopção final da proposta Maio
de 2001

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

2000/0080
ENVI

A5-0025/2001
COD ***I

34,78% Não foi
objecto de
alteração

Não foi
objecto de
alteração

0,00% Não foi
objecto de
alteração

33,33% O PE e o Conselho têm a mesma posição no
que se refere aos ingredientes que podem ser
incluídos nos complementos alimentares (i.é
ingredientes com uma função nutritiva ou
fisiológica)  e a Comissão aceitou a alteração do
PE que introduzia a clarificação correspondente.
O PE apoia a proposta da Comissão no que se
refere ao estabelecimento da avaliação científica
do risco como princípio básico para a definição
de níveis máximos de vitaminas e minerais nos
complementos alimentares, em vez do princípio
da necessidade alimentar. Este facto deverá
ajudar a Presidência do Conselho a obter a
maioria qualificada necessária neste âmbito.
Contudo, isto exigirá esforços, pelo que a
Comissão deveria permanecer vigilante e
manter uma orientação firme no que respeita a
este aspecto da sua proposta.
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Taxa de aceitaçãoTítulo ref do
dossier;

com/PARL;
doc. Sessão;

processo

Objecto
Campo de
aplicação

Definições,
direitos e

obrigações

Disposições
transitórias,

finais,
derrogações,
prorrogações,

excepções

Aspectos
financeiros

Competências
de execução

Informação
do PE

Grau global de
aceitação

Observações

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

A5-0015/2001
COD ***I

35,56% 32,73% Não foi
objecto de
alteração

Não foi objecto
de alteração

40,00% 35,29% A posição comum do Conselho está prevista
para Março ou Junho de 2001

Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa a incentivos comunitários no domínio do
emprego

2000/0195
EMPL

A5-0018/2001
COD ***I

76,67% Não foi
objecto de
alteração

0,00% 0,00% Não foi
objecto de
alteração

61,33% Não é provável que o Conselho e o Parlamento
Europeu adoptem a proposta em 1a leitura. O
Conselho está actualmente a elaborar uma
posição comum. É provável a sua apresentação
numa reunião do COREPER em inícios de Abril
e a sua adopção formal numa reunião
subsequente do Conselho.

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
CNS *

0,00% Não foi
objecto de
alteração

0,00% Não foi objecto
de alteração

Não foi
objecto de
alteração

0,00% Nenhuma das alterações foi aceite pelo
Conselho. A proposta foi adoptada em 26 de
Fevereiro de 2001; JO L 58, 28/02/2001

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

A5-0026/2001
COD ***I

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 proposta deverá ser aprovada em 1a leitura.
Em 6 de Março, o Conselho decidiu que
aceitava todas as alterações da 1a leitura do
Parlamento e que, após revisão efectuada por
juristas, a proposta poderia ser adoptada como
ponto "A" numa das reuniões subsequentes do
Conselho.

Regulamento do Conselho que adapta pela sexta
vez o regime de ajuda ao algodão

1999/0202
AGRI

A5-0022/2001
CNS *

0,00% Não foi
objecto de
alteração

Não foi
objecto de
alteração

Não foi objecto
de alteração

Não foi
objecto de
alteração

0,00% A Comissão não tenciona alterar a proposta, a
qual estava inscrita na ordem do dia do
Conselho "Agricultura" de 19/20.03.2001

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
CNS *

0,00% Não foi
objecto de
alteração

Não foi
objecto de
alteração

Não foi objecto
de alteração

Não foi
objecto de
alteração

0,00% A Comissão não tenciona modificar a proposta,
que foi debatida em 27 de Novembro de 2000 no
CSA e que irá ser tratada como ponto A num
dos próximos Conselhos.
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Taxa de aceitaçãoTítulo ref do
dossier;

com/PARL;
doc. Sessão;

processo

Objecto
Campo de
aplicação

Definições,
direitos e

obrigações

Disposições
transitórias,

finais,
derrogações,
prorrogações,

excepções

Aspectos
financeiros

Competências
de execução

Informação
do PE

Grau global de
aceitação

Observações

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa a um quadro regulamentar comum para
as redes e serviços de comunicações electrónicas

2000/0184
ITRE

A5-0053/2001
COD ***I

61,82% Não foi objecto
de alteração

Não foi
objecto de
alteração

16,67% 66,67% 57,81% A proposta alterada deveria ser aprovada em
inícios do mês de Abril. Previsões quanto à
adopção da proposta: não é provável a sua
adopção final antes de finais de 2001. Não
haverá acordo sobre a Directiva em 1a leitura.
Espera-se um acordo político sobre uma posição
comum para 4 de Abril. Não é provável uma
posição comum antes de Julho de  2001

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa a um quadro regulamentar comum para
as redes e serviços de comunicações electrónicas

2000/0186
ITRE

A5-0061/2001
COD ***I

71,05% Não foi objecto
de alteração

Não foi
objecto de
alteração

100,00% Não foi
objecto de
alteração

71,79% Prevê-se que a proposta alterada seja aprovada
em inícios de Abril. A adopção final não deverá
realizar-se antes de finais de 2001. Não haverá
acordo sobre a Directiva em 1a leitura. Espera-
se um acordo político sobre uma posição
comum para 4 de Abril. Não é provável uma
posição comum antes de Julho de  2001.

Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa ao acesso e interligação de redes de
comunicações electrónicas e recursos conexos

2000/0188
ITRE

A5-0062/2001
COD ***I

54,55% Não foi objecto
de alteração

Não foi
objecto de
alteração

Não foi objecto
de alteração

Não foi
objecto de
alteração

54,55% Prevê-se que a proposta alterada seja aprovada
em inícios de Abril. A adopção final não deverá
realizar-se antes de finais de 2001. Não haverá
acordo sobre a Directiva em 1a leitura. Espera-
se um acordo político sobre uma posição
comum para 4 de Abril. Não é provável uma
posição comum antes de Julho de  2001.

Regulamento do Conselho relativo à conclusão
do protocolo que fixa, para o período
compreendido entre 1 de Julho de 2000 e 30 de
Junho de 2001, as possibilidades de pesca e a
compensação financeira previstas no Acordo
entre a Comunidade Económica Europeia e o
Governo da República da Guiné Equatorial
respeitante à pesca ao largo da costa da Guiné
Equatorial

2000/0287
PECH

A5-0044/2001
CNS *

Não foi
objecto de
alteração

Não foi objecto
de alteração

Não foi
objecto de
alteração

Não foi objecto
de alteração

100,00% 100,00% A Comissão não tenciona modificar a proposta.
O Conselho deverá adoptar o Regulamento
muito em breve.

.regulamento do Conselho que estabelece um
esquema de documentação das capturas de
Dissostichus spp

2000/0171
PECH

A5-0045/2001
CNS *

Não foi
objecto de
alteração

Não foi objecto
de alteração

Não foi
objecto de
alteração

Não foi objecto
de alteração

0,00% 0,00% A Comissão não tenciona modificar a proposta.
O Conselho deverá adoptar o Regulamento
muito em breve.
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Taxa de aceitaçãoTítulo ref do
dossier;

com/PARL;
doc. Sessão;

processo

Objecto
Campo de
aplicação

Definições,
direitos e

obrigações

Disposições
transitórias,

finais,
derrogações,
prorrogações,

excepções

Aspectos
financeiros

Competências
de execução

Informação
do PE

Grau global de
aceitação

Observações

Decisão do Conselho relativa a uma participação
financeira da Comunidade em certas despesas
relativas à execução de determinadas medidas de
gestão dos peixes altamente migradores

2000/0268
PECH

A5-0046/2001
CNS *

Não foi
objecto de
alteração

Não foi objecto
de alteração

0,00% Não foi objecto
de alteração

Não foi
objecto de
alteração

0,00% A Comissão não tenciona modificar a proposta.
O Conselho deverá adoptar o Regulamento em
breve, provavelmente como ponto "A".

Regulamento do Conselho que estabelece certas
medidas de controlo aplicáveis às actividades de
pesca de determinadas unidades populacionais
de grandes migradores

2000/0253
PECH

A5-0047/2001
CNS *

Não foi
objecto de
alteração

Não foi objecto
de alteração

Não foi
objecto de
alteração

Não foi objecto
de alteração

100,00% 100,00% A proposta não será modificada. O aditamento
de uma disposição que preveja um relatório
trienal endereçado ao Parlamento deverá figurar
num compromisso da Presidência, a elaborar no
âmbito dos trabalhos do Conselho. O Conselho
deverá adoptar o Regulamento em Abril de
2001.

Regulamento do Conselho que altera pela sexta
vez o Regulamento (CE) nº 850/98 relativo à
conservação dos recursos da pesca através de
determinadas medidas técnicas de protecção dos
juvenis de organismos marinhos

2000/0215
PECH

A5-0048/2001
CNS *

100,00% Não foi objecto
de alteração

Não foi
objecto de
alteração

Não foi objecto
de alteração

Não foi
objecto de
alteração

100,00% Foi apresentada uma alteração que a Comissão
aceitou e que o Conselho deverá introduzir
formalmente na proposta. Espera-se que o
Conselho adopte o Regulamento em Abril de
2001.

Regulamento do Conselho que estabelece
determinadas medidas técnicas de conservação
para certas unidades populacionais de grandes
migradores

2000/0149
PECH

A5-0051/2001
CNS *

22,22% Não foi objecto
de alteração

Não foi
objecto de
alteração

Não foi objecto
de alteração

Não foi
objecto de
alteração

22,22% A proposta não será modificada. O ajustamento
do anexo I relativo aos nomes das espécies a
que se referem as alterações 8 e 9 será
efectuado no âmbito dos trabalhos em curso do
Conselho. O Conselho deverá adoptar o
Regulamento nas próximas semanas, como
ponto "A".

Regulamento do Conselho que fixa a lista dos
países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à
obrigação de visto para transporem as fronteiras
externas e a lista dos países terceiros cujos
nacionais estão isentos dessa obrigação

2000/0030
LIBE

A5-0056/2001
CNS *

0,00% Não foi objecto
de alteração

Não foi
objecto de
alteração

Não foi objecto
de alteração

Não foi
objecto de
alteração

0,00% Na sua reunião de 7 de Março de 2001, o grupo
"vistos" do Conselho estudou o parecer do PE.
Foi acordado ter em consideração a alteração 9
mediante uma adaptação da sua redacção. A
alteração 9 tem por objecto precisar que os
Estados-Membros comunicam à Comissão, com
vista à publicação no JO, o regime que aplicam
aos refugiados e apátridas em matéria de vistos.
Acto adoptado pelo Conselho "JAI' em 15 de
Março de 2001; JO L 81 de 21 de Março de
2001.
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 39
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:alison.imrie@esc.eu.int
New: mailto:alison.imrie@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:alison.imrie@esc.eu.int
New: mailto:alison.imrie@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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